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  Demararea proiectului 
Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul 

Reșița – Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Reșița
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Reșița.
Numele proiectului: Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Reșița – Grădinița cu Program Normal nr. 
3, Reșița
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a grădiniței in vederea creșterii participării  
in sistemul de învățământ preșcolar, pentru asigurarea unui proces educațional modern si de calitate, capabil sa asigure dezvol -
tarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitați sociale si a capacitații de integrare sociala, precum si dezvoltarea forței  
de munca (prin participarea părinților pe piața muncii) cu efecte directe asupra dezvoltării economice a municipiului
Obiectivul specific al Priorității  de Investiție 4.4 este creșterea calității  infrastructurii  în vederea asigurării  accesului sporit la 
educație timpurie și sprijinirea participării  părinților pe piața forței de muncă, și se regăsește ca obiectiv al proiectului. 
 Atingerea obiectivelor specificate va fi realizata prin: 

1. Lucrări  de  reabilitare,  extindere  și  mansardare  a  construcției,  care  vor  implica  modificări  ale  finisajelor  pereților  
exteriori,  ale  învelitorilor,  tâmplăriei  exterioare.  Obiectivul  specific  este  fundamentat  de  faptul  că  se  optimizează 
activitățile prin creșterea nivelului de confort, siguranță și igienă și se vor crea condiții optime de educare și învățare la  
standarde comparabile cu cele impuse în Uniunea Europeană. 

2. Echiparea și  dotarea specifică funcțiunilor  propuse.  Obiectivul  specific este  fundamentat  de faptul  că  este  absolut  
necesară modernizarea infrastructurii educaționale, ce constituie element vital al mediului de învățare. 

3. Creșterea  gradului  de  atractivitate  al  grădiniței  prin  desfășurarea  unui   program  educațional  de  calitate  și  astfel  
asigurarea fidelizării familiilor din care provin copiii, dar și atragerea de noi preșcolari potențiali. Obiectivul specific este  
fundamentat de necesitatea dezvoltării optime a copiilor din punct de vedere fizic, cognitiv și social, venind astfel în  
întâmpinarea cerințelor părinților, respectiv educarea copiilor într-un mediu sigur, bogat în cunoaștere, grijă și susținere  
emoțională.

Valoarea totală a proiectului este de 1.220.813,18 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă totală de 632.021,26 lei.
Locul de desfășurare al proiectului : Str. Castanilor nr. 70, Municipiul Reșița,  județul Caras-Severin, România.
Data începerii proiectului: 26 martie 2020
Data finalizării proiectului: 30 iunie 2022
Cod MySMIS:  127008
Persoana de contact: Dobre Grațian, Tel./Fax: 0255211692 / 0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro,  sediu Str. Piața 1 
Decembrie 1918 nr. 1A, cod poștal 320084, Reșița,  județul  Caraș-Severin
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
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