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ANUNȚ DE PRESĂ 

           

Data: 05.02.2021 
 

 
Privind finalizarea proiectului  „Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale 

pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” 
 

Primăria Municipiului Oradea a implementat începând cu data de 01.12.2017, data semnării contractului de 
finanțare,  proiectul cu titlul „Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru 
educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, cod SMIS 122117.  
Valoarea totală a proiectului este de 4.566.243,10 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 
3.866.133,33 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 591.290,98 lei. 
  
Primaria Municiupiului Oradea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului mai înainte menționat. 
Proiectul a fost implementat  implementat  în Municipiul Oradea, strada str. Onisifor Ghibu nr. 16, până la data de 
30.04.2020.  
 

Obiectivul general al proiectului de investiție a fost Creșterea calității infrastructurii la nivelul educației 

antepreșcolare și preșcolare în Municipiul Oradea în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și 

sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Extinderea și dotarea imobilului care găzduiește Creșa și Grădinița cu Program Prelungit nr.28 din Oradea cu 
646.91 mp suprafață construită precum și dotarea corespunzătoare a acestuia. 
 
2. Creșterea capacității infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară și 
preșcolară) cu un număr de 140 de locuri nou create, care vor fi ocupate în termen de 3 ani de la finalizarea 
investiției. 
 
3. Crearea unei săli multifuncționale necesară desfășurării activităților specifice pentru viitorii participanți la 
procesul educațional, care va putea fi folosită prin intermediul unei săli de grupă organizată în mod special în acest 
sens. 
 
Rezultatele proiectului: 
 

1. Creșterea numărului total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura Creșa și 
Grădinița cu Program Prelungit nr.28 din Oradea, până la 375 de participanți. 
 

2. Extinderea suprafeței construite a imobilului care gazduiește Creșa și Grădinița cu program Prelungit nr.28 
din Oradea, până la 1596.91 mp. 
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3. O Sală multifuncțională, găzduită de una dintre sălile de grupă nou create, care va avea un mod de 
organizare specific, amplasarea dotărilor permițând în orice moment utilizarea sa ca Sală multifuncțională 
pentru unitatea de infrastructură educațională. 

 

Impactul proiectului lui este reprezentat de extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, fapt care a condus la echiparea 

infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea.  
 

Persoană de contact: Maghiar Ioan 
Telefon: 0744112348 
Email: ioanmaghiar@oradea.ro 
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