DESCRIERE PROIECT
Dezvoltarea infrastructurii educaționale anteprescolara si prescolara din municipiul
Calarasi – Cresa saptamânala
Cod SMIS proiect: 127322
Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de
investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,
Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie
timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.
Titlul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii educaționale anteprescolara si prescolara din municipiul
Calarasi – Cresa saptamânala
Denumire beneficiar: UAT Municipiul Calarasi.
Loc de implementare: Str. Musetelului,nr.9, Calarasi, județul Calarasi.
Data de începere a proiectului: 28.12.2020
Data finalizării proiectului: 28.02.2023
Contract finantare: 6208/28.12.2020
Valoarea totală a proiectului: 5.022.672,42 lei
Valoare eligibila a proiectului : 4.669.514,90 lei, din care :
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR : 3.969.087,67 lei;
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 607.036,94 lei;
- Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului: 93.390,29 lei
Proiectul propune:
A. Demolarea Punctului termic nr.3 si construirea unui corp nou de creşă, cu 4 grupe (a cate 17 copii),
cu un regim de inaltime Parter + 1 etaj. Dimensiunile generale in plan ale constructiei sunt: 32,95 m x
22,10m.
B. Dotarea cresei conform destinatiei sale (masini de spalat rufe,uscatoare, paturi copii, mese ,lazi
frigorifice, etc)
C. Amenajarea curtii interioare cu spatii verzi, jardiniere, alei pietonale, zona pubele gunoi.
Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivului specific al Axei prioritara 4 - Sprijinirea
dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în
formare profesionala pentru dobândirea de competențe si învațare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare, Obiectiv Specific 4.4 - Cresterea calitații
infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participarii
parintilor pe piata forței de munca.

Obiectiv general proiect - Cresterea calitații infrastructurii Cresa saptamanala din municipiul Calarasi în
vederea asigurarii accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participarii parinților pe piața forței
de munca.
Obiective specifice ale proiectului:
Obiectiv specific 1: Îmbunatațirea accesului la servicii educaționale prin cresterea capacitatii de
scolarizare in invatamantul anteprescolar in vederea imbunatatirii disponibilitatii, calitații si relevanței
infrastructurii educaționale si al dotarii.
Obiectiv specific 2: Cresterea calitatii educatiei timpurii prin imbunatatirea calitatii , conditiilor de
siguranta si de functionare a spatiilor de invatare.
Rezultate asteptate:
Numarul total de participanti la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului:

Valoare la începutul implementarii proiectului : 60
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului : 128
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi:
 www.fonduri-ue.ro.
 site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro
 pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/
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