COMUNICAT DE PRESĂ
Proiect
“Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale
pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în MunicipIul Oradea”
Primăria Municipiului Oradea implementează începând cu data de 18.10.2018, data semnării
contractului de finanțare, proiectul cu titlul “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53 cu echiparea
infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în MunicipIul
Oradea”, cod SMIS 122024. Valoarea totală a proiectului este de 2,353,545.92 lei, din care valoarea
eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.927.508,09 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din
bugetul național este 294.795,33 lei.
Proiectul se implementează în Municipiul Oradea, strada Călugăreni nr. 4A până la data de
30.06.2021.
Obiectivul general al proiectului de investiție este creşterea calităţii infrastructurii la nivelul
educaţiei antepreşcolare şi preşcolare în Municipiul Oradea în vederea asigurării accesului sporit la
educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă. Obiectivul general a fost
definit cu scopul de a îmbunătăţi disponibilitatea, calitatea şi dotarea infrastructurii educaţionale oferită
de Gradiniţa cu program Prelungit nr. 53 şi Cresa nr. 7 Alba ca Zăpada din Oradea, facilitând astfel
participarea părinţilor pe piaţa forţei de muncă în municipiul Oradea.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Extinderea imobilului care găzduieşte Grădiniţa cu program Prelungit nr. 53 si Cresa nr. 7 Albă ca
Zăpada din Oradea cu 264,75 mp suprafaţă construită precum şi dotarea corespunzătoare a acestuia.
2. Creşterea capacităţii infrastructurii de educaţie care beneficiază de sprijin (educaţie anteprescolară şi
preşcolară) cu un număr de 60 de locuri nou create care vor fi ocupate în termen de 3 ani de la
finalizarea investitiei.
3. Crearea unei săli multifuncţionale, necesară desfaşurării activităţilor specifice care poate avea şi
funcţiunea de sală de clasă pentru viitorii participanţi la procesul educaţional.
Rezultatele proiectului:
1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură educaţională
Gradiniţa cu program Prelungit nr. 53 si Creşa nr. 7 Albă ca Zăpada din Oradea: valoare estimată la
finalul implementarii proiectului: 300 participanţi
2. Categoria infrastructurii educationale Gradiniţa cu program Prelungit nr. 53 si Creşa nr. 7 Albă ca
Zăpada din Oradea: valoare estimată la finalul implementarii proiectului - 1 unitate de învăţământ
antepreşcolar si preşcolar.
3. Extinderea suprafeţei construite a imobilului care găzduieşte Gradiniţa cu program Prelungit nr. 53 si
Creşa nr. 7 Albă ca Zăpada din Oradea: valoare la începutul implementarii proiectului: 918 mp suprafaţă
construită; valoare estimată la finalul implementarii proiectului: 1182,75 mp suprafaţă construită.
4. Sala multifuncţională creată în unitatea de infrastructură educaţională Grădiniţa cu program Prelungit
nr. 53 si Creşa nr. 7 Albă ca Zăpada din Oradea care poate avea şi funcţiunea de sală de clasă pentru
viitorii participanţi la procesul educaţional.

5. Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin (număr de locuri): valoare la
începutul implementarii proiectului: total 240, din care educaţie antepreşcolară 40 şi educaţie
preşcolară: 200. Valoare estimată la finalul implementării proiectului: total 300, din care educaţie
antepreşcolară 60 şi educaţie preşcolară: 240.
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

