
       

Titlul proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu 

program prelungit Mugurel, Constanța” 

Cod SMIS 129222 
 
Sursa de finanțare 

 
Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa Prioritară 4 : “Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.4: Investițiile în educație, și  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. 
 

 
Beneficiar 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța 

 
Scopul proiectului 

 
Prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”Mugurel” 
din Municipiul Constanța se propune asigurarea desfășurării activităților educaționale 
destinate învățământului preșcolar în condiții optime, la standarde comparabile cu cele 
din Uniunea Europeană. 
 

 
Obiectivele 
specifice 

 
Prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței, proiectul își propune să faciliteze 
accesul preșcolarilor la educație, să crească calitatea și interactivitatea actului 
educațional, să crească rata de participare la educație timpurie și să  creeze premisele 
modernizării actului educațional la nivel preșcolar, încurajând părinții să opteze pentru 
grădinițele cu program prelungit și creând astfel premisele pentru participarea acestora 
pe piața forței de muncă. 
 

 
Rezultatele 
proiectului 

 
1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea la standarde moderne a Grădiniței cu program 
prelungit “Mugurel”;  
2. Asigurarea de condiții de educație îmbunătățite pentru un număr de 239 de copii de 
vârstă preșcolară din Municipiul Constanța înscriși în prezent la nivelul Grădiniței; 
3. Reabilitarea, modernizarea și dotarea unei suprafețe de 1.348 metri pătrați de 
infrastructură educațională, la standardele europene. 
 

Data de începere 05.03.2021 

Perioada de 
implementare 

60 luni (30.08.2018 -  31.07.2023)  
 



       

 
 
 

 

 
 
 
                                          
 

 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României 

 

 
Valoarea totală a 
proiectului 

Valoarea totală a proiectului – 3.987.982,84  lei 
 
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR – 3.326.678,49  lei; 
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 508.786,11  lei; 
 
Contribuția beneficiarului – 78.274,79  lei. 
 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să 
vizitați: www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro    

 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/

