
 

 
ANUNȚ DE PRESĂ 

          Data:  19.07.2021 
 

Privind finalizarea proiectului “Construirea Creșei și Grădiniței din Parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii 
educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolara în Municipiul Oradea” 

 

Primăria Municipiului Oradea a implementat  începând cu data de 01.12.2017, data semnării contractului de finanțare, proiectul 
cu titlul „Construirea Creșei și Grădiniței din Parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația 
timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, cod SMIS 122259. Valoarea totală a proiectului este de 
6.804.035,44 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.654.073,50 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă 
din bugetul național este 558.858,30 lei. 
Municipiul Oradea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului mai înainte menționat,  implementat în Municipiul 
Oradea, strada str. General Gheorghe Mardarescu nr 12. 
 
Obiectivul general al proiectului de investiție a fost reprezentat de 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. Construirea unui imobil nou având destinația de creșă (2 clase) și grădiniță (4 clase) având o suprafață utilă totală de 
1881,18mp, precum și dotarea corespunzătoare a acestuia. 
2. Creșterea capacității infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară și preșcolară) cu un număr 
de 120 de locuri nou create care vor fi ocupate în termen de 3 ani de la finalizarea investiției. 
3. Construirea unei săli multifuncționale intregrată în clădirea nou edificată, 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 din 
Parcul Industrial 1, cu 120 de copii. 

2. Un (1) corp de clădire nou destinat activității didactice în cadrul unei creșe respectiv grădinițe 
3. Amenajarea și dotarea curții exterioare aferente Creșei și Grădiniței din Parcul Industrial 1 

Impactul proiectului este reprezentat de construirea Creșei și Grădiniței din Parcul Industrial 1, fapt care a condus dezvoltarea 
infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea. 
 
Persoană de contact: Sărac Ionuț 
Telefon: 0740249602 
Email: saracionut@yahoo.com 

 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României  


