
SCURT REZUMAT AL PROIECTULUI – COD SMIS 123205  

“Îmbunătățirea calității vieții populației în orasele mici și mijlocii din România” 

 

Amplasamentul proiectului este format din două obiective separate aflate la o distanță apropiată 

unul față de celălalt, și anume: 

Obiectivul 1: Școala Gimnazială Tompa Laszlo – situată pe strada Tamási Áron, nr. 19 și 

identificată prin extrasul de carte funciară nr. 56084. Are o suprafaăță de 4.150 mp și este 

identificată cu numărul cadastral 56084. Clădirea asupra căreia se va interveni prin proiect este 

clădirea C1. 

Obiectivul 2: Terenul de sport și locul de joacă pentru copii, din parcul Central Municipal sunt 

situate la adresa Str. Mihail Kogălniceanu nr. 3. Terenul este ientificat prin extrasul de carte 

funciară nr. 62301, nr. cadastral 62301 – C1 și 62301 – C2 și extrasul de carte funciară 62302, cu 

număr cadastral 62302. 

Ambele amplasamente ale proiectui se află în intravilanul Municipiului Odorhei. 

 

Valoarea totală a proiectului: 11.720.058,64 lei, inclusiv T.V.A. 

Finanțarea nerambursabilă: 11.360.293,18 lei, inclusiv T.V.A. 

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Municipiul 

Odorheiul Secuiesc, mai exact îmbunătățirea serviciilor educaționale, recreative și a spațiilor 

publice urbane. Îndeplinirea acestui obiectiv va conduce la: creșterea gradului de ocupare în 

învățțmântul primar și gimnazial, reducerea ratei abandonului scolar, stimularea populației tinere 

din zonele urbane marginalizate de a urma o formă de învățământ, precum și stimularea populației 

municipiului de a petrece timpul în aer liber, toate acestea conducând la dezvoltarea relațiilor 

interpersonale și dezvoltarea capacității de integrare, mai ales pentru persoanele care provin din 

grupuri vulnerabile și zonele urbane marginalizate. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Tompa Lazslo 

2. Modernizarea, reabilitarea și dotarea terenului de sport și a locului de joacă pentru copii din 

interiorul Parcului Central Municipal. 



Una dintre problemele constatate în cadrul SIDU al Municipiului Odorheiu Secuiesc apare sub 

sintagma “spațiu vital inconfortabil”, care se referă la spațiul public din municipiu, afectat de 

factori precum traficul intens, parcări și piste de biciclete insuficiente, lipsă și slaba organizare a 

piețelor publice, starea precară a parcurilor, nivelul de zgomot peste valorea admisă. Întreaga 

infrastructură publică de aici resimte nevoia de reabilitare și modernizare în conformitate cu 

standardele de trai impuse de prezența în blocul comunitar. Relevanța din perpectiva investiției 

care face obiectul proiectului, este starea parcurilor și spațiilor verzi: număr insuficient, iar pentru 

cele existente – degradare accentuată. Un exemplu în acest sens este Parcul Central Municipal din 

oraș, unde cele mai degradate zone sunt spatiile destinate copiilor: locul de joacă și terenul de 

sport. Printre problemele punctuale se numără starea necorespunzatoare a echipamentelor aferente 

spațiului de joacă, în timp ce tribunele și scările terenului de mini fotbal sunt în ruină. 

Referitor la serviciile educaționale, cu toate că municipiul stă bine la gradul de acoperire cu 

instituții de învățământ, raportat la cererea existentă, spațiile dedicate acestora au nevoie, la rândul 

lor, de lucrări de modernizare și dotare în vederea îmbunătățirii condițiilor în care își desfășoară 

activitatea elevii urbei. Astfel, la nivelul activitaților din Școala Gimnazială “Tompa László”, 

obiect al acestui proiect, principalele probleme sunt: lipsa unei săli de sport, săli de clasă 

insuficiente, lipsa unor dotări adecvate. 

Independent, cele doua investiții urmăresc: extinderea, modernizarea, reabilitarea și dotarea școlii 

Gimnaziale “Tompa László”, în vederea îmbunătățirii accesului la educație și creșterea calității 

procesului educațional și reabilitarea unei zone din Parcul Central Municipal, care va cuprinde 

facilități pentru recreere, sport și spații de joacă pentru copii, activități care întregesc posibilitățile 

de petrecere a timpului liber în Odorheiu Secuiesc. 

 

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din elevii Școlii Gimnaziale Tompa Laszlo care vor 

beneficia de o infrastructură reabilitată/modernizată/extinsă și dotată, dar și de locuitorii 

Municipiului Odorheiu Secuiesc (34.257 locuitori conform Recensamântului populației din 2011) 

care vor beneficia de o infrastructură publică modernă pentru recreere și petrecerea timpului liber. 

 

 

Municipiul Odorheiu Secuiesc 

Primar 


