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Titlul proiectului: CONSTRUIRE ȘI ECHIPARE CREȘĂ PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ   

CARTIER ANL CIȘMEA, cod SMIS 127790 

Denumire beneficiar: MUNICIPIUL BOTOȘANI 

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

creșterea calității infrastructurii educaționale pentru învățământul antepreșcolar din Municipiul 

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

nevoilor acestora. Astfel, prin proiect se propune realizarea unor lucrări de construcție şi echipare a 

infrastructurii educaționale aferentă unei noi creșe din Municipiul Botoșani, în vederea realizării 

condițiilor optime pentru derularea activităților didactice contribuind la creșterea gradului de participare 

la procesul educațional. 

Obiectivele specifice ale proiectului: creşterea calităţii şi atractivităţii infrastructurii educaţionale 

până în anul 2022, prin crearea unei noi unităţi de învăţământ antepreșcolar (clădire creșă) în Municipiul 

Botoșani în suprafață de 821,92 mp; creşterea calităţii şi atractivităţii infrastructurii educaţionale până în 

anul 2022, prin amenajarea de spații verzi, alei pietonale și loc de joacă în suprafață de 362 mp și trotuare 

în suprafață de 350 mp în Municipiul Botoșani. 

Rezultate așteptate:  

1. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar 

• Valoare la începutul implementării proiectului - 0 unitate de învățământ anteprescolar 

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

2. Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului 

• Valoare la începutul implementării proiectului - 0 participanți 

• Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 40 participanți, din care: 

• În învățământul anteprescolar - 40 participanți, din care: 

- fete: 20 

- băieți: 20 

- persoane cu dizabilități: 0 

- persoane aparținând categoriilor dezavantajate: 0 

3. Unitate de învățământ construită/dotată - Suprafața infrastructurii educaționale - pentru învățământul 

anteprescolar-construită / echipată (m.p.) 

• Valoarea la începutul implementării proiectului - 0 
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• Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1 (821,92 mp) 

Facilități (loc de joacă; spații verzi; alei pietonale; trotuare) în cadrul infrastructurii educaționale - pentru 

învățământul anteprescolar- construită / echipată (m.p.) 

• Valoarea la începutul implementării proiectului - 0 

• Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 712 mp 

Perioada de implementare a proiectului: 55 de luni, respectiv 13 februarie 2018 – 31 august 2022. 

Valoarea totală: 3.222.049,26 lei, din care valoare nerambursabilă totală 1.430.359,39 lei (valoare 

eligibilă nerambursabilă de la Fondul European de Dezvoltare Regională, 1.240.617,84 lei și valoare eligibilă 

nerambursabilă de la Bugetul Național, 189.741,55 lei) și contribuția proprie a Municipiului Botoșani în 

cuantum de 29.191,01 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.  
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Date de contact: Florin Mîțu – manager proiect 

       Tel. 0231/502200, e-mail – florin.mitu@primariabt.ro 
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