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                                  Informare privind proiectul      

„MODERNIZARE GRADINITA NR. 8, MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL 

BOTOSANI” 

COD SMIS: 120871 

 
                 În cadrul apelului de proiecte POR Axa prioritară 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investiție 

10.1. - 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot 

parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Apel dedicat invatamantului anteprescolar si prescolar 

(10.1.a) a fost semnat contractul de  finanțare nr. 4527 pentru proiectul de investitie  MODERNIZARE GRADINITA NR. 8, 

MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI  – cod SMIS 120871. 

 

Obiectivul general al proiectului:  

• Cresterea gradului de participare a copiilor la sistemul de educatie prescolara din cadrul Gradintei nr. 8 

(Gradinita cu Program Prelungit nr. 8). 

Prin activitatile proiectului, care presupun modernizarea cladirii, dotarea si crearea de facilitati pentru copii si cadre 

didactice, se imbunatateste procesul educativ la nivelul prescolar si se creaza premizele cresterii gradului de participare 

a copiilor in sistemul educational in special pentru copii cu risc crescut de parasire a sistemului. 

Proiectul propus contribuie la valorificarea durabila a potentialului uman din zona in vederea cresterii atractivitatii zonei 

si implicit a regiunii Nord-Est, dar si la dezvoltarea economiei la nivel de localitate. 

Invatamantul prescolar constituie prima treapta a sistemului de educatie si instruire, scopul principal fiind pregatirea 

copilului pentru viata, in vederea integrarii in viata sociala si activitatea scolara. 

Obtinerea ajutorului financiar nerambursabil va permite o accelerare a implementarii proiectului, asigurand baza 

materiala necesara desfasurarii etapelor specifice proiectelor de realizare a investitiilor in structuri de educatie. 

Prin lucrarile propuse se urmareste alinierea la standardele de exploatare actuale în vigoare, oferind spaþii moderne, 

echipate si finisate corespunzator. Se vor aplica prevederile tuturor normativelor în vigoare pentru cladirile de profil, 

punându-se accentul pe siguranþa în exploatare, gradul de confort si cerinþele pentru protecþia împotriva accidentelor/ 

incendiilor. 

 

Justificare 

Proiectul propus contribuie la valorificarea durabila a potentialului uman din zona in vederea cresterii atractivitatii zonei 

si implicit a regiunii Nord-Est, dar si la dezvoltarea economiei la nivel de localitate. 

Invatamantul prescolar constituie prima treapta a sistemului de educatie si instruire, scopul principal fiind pregatirea 

copilului pentru viata, in vederea integrarii in viata sociala si activitatea scolara. Prin lucrarile propuse se urmareste 

alinierea la standardele de exploatare actuale în vigoare, oferind spatii moderne, echipate si finisate 

corespunzator. Se vor aplica prevederile tuturor normativelor în vigoare pentru cladirile de profil, punându-se accentul 

pe siguranta în exploatare, gradul de confort si cerintele pentru protecþia împotriva accidentelor/ incendiilor. 

 

Impactul social (cresterea gradului de satisfactie si bunastare a populatiei). Prin implementarea acestui proiect: 

- vor fi atinse cateva obiective de dezvoltare urbana a muncipiului asa cum sunt definite in strategia pentru dezvoltare 

locala; 

- va fi imbunatatit accesul la servicii educationale al populatiei prescolare prin reabilitarea infrastructurii educationale; 

- va fi imbunatatita calitatea serviciilor educationale prin asigurarea unui confort sporit (iluminare, confort termic, 

incaperi prietenoase, etc) si prin accesul la tehnologii noi (laptop, videoproiector, etc). 



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

 

 

 

 

Impact cultural (cresterea gradului de cultura si civilizatie). Prin implementarea acestui proiect: 

- vor fi diversificate instrumentele educationale prin asigurarea accesului la tehnologii noi si forme de predare moderne 

(predare cu ajutorul videoproiectorului si al echipamentelor audio); 

- prin reabilitarea spatiilor utilizand metode constructive noi si prin dotare cu tehnologii noi va fi asigurata cresterea 

gradului de civilizatie. 

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

1. Modernizarea cladirii care gazduieste Gradinta nr. 8 (Gradinita cu Program Prelungit nr. 8) in vederea cresterii calitatii 

procesului educativ. 

2. Dotarea si crearea de facilitati pentru imbunatatirea procesului educativ din cadrul Gradinitei nr. 8 (Gradinita cu 

Program Prelungit nr. 8). 

 

Valoarea totală a proiectului: 1.585.084,56 lei. 

Data semnării Contractului de Finanțare: 16.07.2019. Perioada de implementare: 53 de luni (01.12.2017 – 31.12.2023). 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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