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„ Construire creşă cu 60 locuri, program normal în oraşul Tăuţii Măgherăuş ”  
Contract de finanţare nr. 4317/03.06.2019. Cod SMIS 120323 

 

 
 
 

        Descriere proiect: 
 

1. Titlu Proiectului:  „Construire creşă cu 60 locuri, program normal în oraşul Tăuţii Măgherăuş” 

2. Denumire beneficiar: Oraşul Tăuţii Măgherăuş  

3. Denumire partener: nu este cazul 

4. Scopul proiectului:  Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale 

antepreşcolare la nivelul oraşului Tăuţii Măgherăuş, prin construirea unei creşe, în vederea creşterii gradului 

de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut 

de părăsire timpurie a sistemului. 

     Prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale antepreşcolare, proiectul contribuie la realizarea obiectivului 

specific 10.1 al Axei Prioritare 10, asigurând un proces educaţional calitativ şi atractiv, contribuind la 

creşterea ratei de participare la diferite niveluri de educaţie, la reducerea abandonului şcolar şi a părăsirii 

timpurii a şcolii, la o rată mai mare de participare la gradele iniţiale de învăţământ. 

 
5. Obiective specifice:  

a. Crearea infrastructurii educaţionale antepreşcolare în oraşul Tăuţii Măgherăuş prin construcţia unei 

creşe cu 60 de locuri, dotarea şi punerea sa în funcţiune, în termen de 24 de luni de la semnarea 

Contractului de finanţare. 

b.  Crearea unui număr de maximum 25 de locuri de munca pentru operarea creşei, în termen de 24 de 

luni de la semnarea Contractului de finanţare. 

c. Creşterea accesului, calităţii şi atractivităţii infrastructurii în vederea sporiri ratei de participare la 

învăţământul obligatoriu, în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. 

d.  Asigurarea adaptabilităţii infrastructurii educaţionale la nevoile persoanelor cu nevoi speciale, în 

termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. 

e.  Implicarea unui voluntar din categoria persoanelor vârstnice în activitatea de operare a creşei, în 

termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
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6. Rezultate aşteptate:  

a. Numărul de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului 

Total: 

• Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane 

• Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 60 persoane 

b. Numarul de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, 

din care Femei: 

• Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane 

• Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 40 persoane 

c. Numărul de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, 

din care Bărbaţi: 

• Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane 

• Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 20 persoane 

d. Numărul de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, 

din care Persoane cu dizabilităţi: 

• Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane 

• Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 2 persoane 

e. Numărul de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, 

din care Persoane aparţinând categoriilor dezavantajate: 

• Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane 

• Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 5 persoane 

f. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreşcolar 

• Valoare la începutul implementării proiectului: 0 

• Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 1 

7. Data de începere:  03.06.2019 
8. Perioada de implementare:  03.06.2019 – 31.05.2021 
9. Valoare totală: Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 3.70.745,73 lei, 

din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.828.792,00 lei, respectiv din Bugetul naţional 
279.697,59 lei. 

10. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 
2014-2020 http://www.inforegio.ro/ro/, pagina de Facebook a programului 
https://www.facebook.com/inforegio.ro/ . 
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