
ANUNȚ PUBLIC
Data 17.09.2019

Lansarea proiectului „REABILITARE ȘI EXTINDERE GRĂDINȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 13 ALEEA TRIFOIULUI MUNICIPIUL TULCEA”

UNITATEA  ADMINISTRATIV  TERITORIALĂ  MUNICIPIUL  TULCEA,  în  calitate  de  Beneficiar,
implementează  proiectul  „REABILITARE ȘI  EXTINDERE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALEEA
TRIFOIULUI MUNICIPIUL TULCEA” cod SMIS 122360, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,
Axa prioritară  10: ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de inves ţii 10.1: “ Inves țiile în
educație și formare , inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare ”.

Contractul  de  finanțare  nr.  4618/24.07.201  a  fost  încheiat  între  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și
Administrației  Publice  în  calitate  de  Autoritate  de  Management,  Agenţia  pentru  Dezvoltare  Regională  a
Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar și  Unitatea Administra v Teritorială
Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar.

Valoarea totală a proiectului este de 4,938.055,24 lei, din care valoare totală eligibilă: 2.503.277,69 lei, valoare
cofinanțării eligibile a Beneficiarului:  50.065,99 lei și valoarea neeligibilă inclusiv  TVA:  2.434.777,55 lei.

Obiec vul  general  al  proiectului  îl  cons tuie  imbunătățirea  infrastructurii  educaționale  preșcolare  din
Municipiul Tulcea, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii par cipării
populației preșcolare la procesul educațional.
Obiec vele specifice ale proiectului sunt:
 Obiec c  Specific 1. Reabilitarea și ex nderea grădiniței cu program prelungit nr. 13 din Municipiul Tulcea
prin:
ü Reabilitare clădire existentă echiparea cu u laje și dotarea spațiilor;
ü Ex ndere clădire existentă, echiparea cu u laje si dotarea spațiilor;
ü Refacere rețele exterioare de alimentare cu energie electrică;
ü Îmbunătăţire eficienţei energe ce a obiec vului prin lucrări de izolare termică a clădirii;
ü Branșare la sistemul de alimentare cu gaze naturale și instala e de u lizare gaze naturale;
ü Realizarea unei instalații de detecție și semnalizare la incendiu;
ü Realizarea unui loc de joacă copii;
ü Amenajări exterioare și amenajări de mediu.

Obiec c Specific 2. Creșterea accesului, calității și a atrac vității educației în rândul preșcolarilor

Perioada de implementare a proiectului este de 54  luni, respec v între data 01.09.2017 și data 28.02.2022.

Informaţii  suplimentare se  pot  obţine  la:  insp.  CARP  VASILICA,  manager  proiect,  Tel.  0240/511.440,  Fax:
0240/517.736, e-mail: proiecte@primaria-tulcea.ro

Inves m în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

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