Comunicat de presă

Data 16.09.2019
Lansarea proiectului „Modernizarea infrastructurii corespunzătoare grădiniței cu program
prelungit nr.12 , Municipiul Tulcea prin echipare educațională”
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA , în calitate de Beneficiar,
implementează proiectul „ Modernizarea infrastructurii corespunzătoare grădiniței cu program
prelungit nr.12 , Municipiul Tulcea prin echipare educațională”, cod SMIS 124811 , finanțat prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: ”Îmbunătăţirea infrastructurii
educaționale”, Prioritatea de investiţii 10.1: “ Investițiile in educație și formare , inclusiv in formare
profesională , pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare ”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 4,591,246.89 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este
de 4,478,690.07 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
CORESPUNZATOARE GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN
ECHIPARE EDUCAȚIONALĂ .
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1: -Reabilitarea si modernizarea clădirii la cele mai inalte standarde conform cerințelor actuale
astfel incat procesul educativ să se desfașoare in condiții normale.
OS2: - Imbunătățirea stării infrastructurii aferente Grădiniței cu program prelungit nr 12, Tulcea
prin lucrări de consolidare a clădirii si amenajări interioare .
OS3: - Creșterea nivelului de dotare al unității de Invațămănt cu sisteme informatice si didactice
moderne, pentru creșterea accesului la informație si crearea bazelor pentru utilizarea noilor
tehnologii.
Durata de implementare a proiectului este de 37 luni, respectiv între data 01.02.2018 și data
28.02.2021.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: CONSTANTIN HOGEA , REPREZENTANT LEGAL
Tel. 0240/511.440, Fax: 0240/517.736, e-mail: proiecte@primaria-tulcea.ro
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