
TITLUL PROIECTULUI 

„Înlocuirea covorului sintetic de pe terenul mic al Școlii Gimnaziale „Mircea cel 

Bătrân”- Curtea de Argeș” 

DOMENIUL PROIECTULUI 

Infrastructură educațională și socială 

DESCRIERE 

Depunerea acestui proiect reprezintă o șansă să îmbunătățim baza sportivă a Școlii 

Gimnaziale „Mircea cel Bătrân”, prin refacerea terenului sintetic. În acest moment terenul se află 

într-o avansată stare de degradare a covorului sintetic (este tocit desprins). Prin implementarea 

acestui proiect dorim ca orele de educație fizică să se desfășoare în condiții corespunzătoare de 

siguranță fără a exista riscul unor accidentări. Suprafața terenului pe care dorim să punem covorul 

sintetic este de cca 544 mp. Pentru a beneficia de o garanție de cel puțin 5 ani a acestei lucrări este 

indicat ca înălțimea covorului să fie de 50 mm. Costuri minime de întreținere, calitate crescută a 

jocului, durabilitatea accidentările reduse și posibilitatea folosirii terenului de fotbal pe tot parcursul 

anului sunt câteva avantaje ale acestui teren.  

Prin realizarea acestui proiect se dorește asigurarea unei stări optime de sănătate a tinerilor 

din Curtea de Argeș prin activități sportive, precum și însușirea cunoștințelor și formarea 

deprinderilor necesare practicării independente a exercițiilor fizice, a sportului, dar și promovarea 

valențelor educative, stabilirea unor relații asociative civilizate și sporirea contribuției educației fizice 

la socializare, a tinerei generații din municipiu. Scenariul propus, conferă avantajul realizării unei 

investiții conformate necesităților localității, precum și a spațiilor și dotărilor puse la dispoziția 

copiilor și tinerilor, în vederea actului calitativ de educație, conform standardelor europene.  

Acest proiect se încadrează în Axa prioritară 3, în obiectivele strategiei OS3.2 – Dezvoltarea 

infrastructurii de educație din Strategia integrată de dezvoltare urbană 2021-2027. Terenul este 

împrejmuit cu plasă de aceea nu solicit o nouă structură. 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

Proiectul propus doresc să fie implementat în cadrul instituției de învățământ Școla 

Gimnazială „Mircea cel Bătrân”- Curtea de Argeș, Strada Banu Mărăcine, Nr. 3 (terenul mic). 

DURATA ESTIMATIVĂ A PROIECTULUI 

În urma consultărilor cu firmele de profil apreciez că implementarea proiectului va avea loc în 

5 zile. Această lucrare presupune îndepărtarea vechiului covor, curățarea zonei, lipirea noului covor 

plus lucrările specifice. 

 

BENEFICIARII PROIECTULUI 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 554 elevi ai Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân”, 

profesorii școlii, comunitatea locală. Terenul poate fi folosit atât de elevii școlii dar și de cei din afara 

școlii cu respectarea regulilor de folosire (păstrarea curățeniei). 

 

BUGETUL ESTIMAT 

În urma consultărilor cu firmele de profil, costul total al lucrării este cuprins între 54.400 și 

77.792 lei. Stabilirea bugetului estimativ s-a făcut prin consultări telefonice, studierea site-urilor web. 


