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Titlul proiectului: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 22, cod SMIS 127790 

Denumire beneficiar: MUNICIPIUL BOTOȘANI 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este 

creșterea calității infrastructurii educaționale pentru învățământul preșcolar din Municipiul Botoșani, 

astfel încât copiii să beneficieze de o educație de calitate, într-o locație care să corespundă nevoilor 

acestora. Astfel, prin prezentul proiect se propune realizarea unor lucrări de reabilitare/ modernizare a 

infrastructurii educationale și de dotare a acesteia aferentă clădirii Gradiniței nr.22 din Municipiul 

Botoșani, în vederea realizării condițiilor optime pentru derularea activităților didactice contribuind la 

creșterea gradului de participare la procesul educațional. Astfel, prin prezentul proiect se dorește 

îmbunătățirea calității procesului educațional preșcolar prin realizarea unei infrastructuri 

adecvate/corespunzătoare ciclului educațional preșcolar, având ca scop asigurarea accesul sporit la 

educația preșcolară, atât în zona de studiu, cât și la nivelul întregului oraș, implicit de a sprijini 

participarea părinților pe piața forței de muncă. 

Obiectivele specifice ale proiectului: Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale 

până în anul 2022, prin modernizarea și reabilitarea unei unități de învățământ în Municipiul Botoșani - 

corp clădire C1-961 mp, destinate învațământului preșcolar; Creșterea calității și atractivității procesului 

educațional în Municipiul Botoșani până în anul 2022, prin crearea unui spațiu exterior necesar dezvoltării 

armonioase a copiilor preșcolari, compus dintr-un loc de joacă - 855 mp pentru copii dotat cu mobilier 

corespunzător, alei pietonale 1139.50 mp și spații verzi 986.50 mp. 

Rezultate așteptate:  

1. Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului 

• Valoare la începutul implementării proiectului - 271 participanti, din care: 

- fete: 129 

- băieți: 142 

- persoane cu dizabilități: 2 

- persoane aparținând categoriilor dezavantajate: 9 

• Valoarea estimată la finalul implementării proiectului: 272 participanți, din care: 

- fete: 129 

- băieti: 143 

- persoane cu dizabilități: 2 

- persoane aparținând categoriilor dezavantajate: 9 

2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: preșcolar 

• Valoare la începutul implementării proiectului - 1 unitate de învațământ preșcolar 

• Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1 unitate de învățământ preșcolar 

reabilitată/modernizată/extinsă/dotată 
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3. Modernizarea și reabilitarea corpului de clădire C1 al Grădiniței nr. 22, dotarea și amenajarea acestuia 

ca spațiu administrativ și spațiu educațional. 

* Valoarea la începutul implementării proiectului - 0 

* Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 1 (961 mp) 

4. Amenajarea unui loc de joacă pentru copii, dotarea și echiparea lui cu toate funcționalitățile necesare: 

* Valoarea la începutul implementării proiectului - 0 

* Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 1 (855 mp) 

5. Amenajarea de alei pietonale și spații verzi: 

* Valoarea la începutul implementării proiectului - 0 

* Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 1139.50 mp (alei pietonale) și 986.50 mp (spații 

verzi) 

Perioada de implementare a proiectului: 41 de luni, respectiv 13 februarie 2018 – 30 iunie 2021.  

Valoarea totală: 3.112.757,46 lei, din care valoare nerambursabilă totală 3.050.502,31 lei (valoare 

eligibilă nerambursabilă de la Fondul European de Dezvoltare Regională, 2.645.843,84 lei și valoare eligibilă 

nerambursabilă de la Bugetul Național, 404.658,47 lei) și contribuția proprie a Municipiului Botoșani în 

cuantum de 62.255,15 lei.  

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de  Uniunea Europeană, vă invităm să 

vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul 

Botoșani 
 

Date de contact: Petru Cătălin Fetcu – manager proiect 

       Tel. 0231/502200, e-mail CatalinPetru.Fetcu@primariabt.ro 
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