
     

Comunicat

                             02.11.2021

Lansarea proiectului „EDUCAȚIE TIMPURIE - Proiect pentru
modernizarea și dotarea infrastructurii de educație preșcolară din orașul Panciu”

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu, în calitate de Beneficiar, implementează
proiectul   „EDUCAȚIE  TIMPURIE  -  Proiect  pentru  modernizarea  și  dotarea  infrastructurii  de
educație  preșcolară  din  orașul  Panciu”,  cod  SMIS  126585,  finanțat  în  cadrul  Programului
Operațional Regional 2014 -2020.

Scopul  proiectului  îl  reprezintă  concomitent,  îmbunatațirea  educațională,  precum  și
îmbunatațirea spațiilor publice urbane din zona studiată a orasului  Panciu, cu implicații  asupra
îmbunătățirii calității vieții populației, în general.

Obiectivul  general  al  proiectului  este  îmbunătățirea  calității  vieții  populației  în  Orașul
Panciu. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 1 din orașul Panciu, în perioada de
implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Clădirea grădiniței va fi modernizată și dotată. Vor fi achiziționate echipamente și dotări
necesare funcționării grădiniței. Vor fi realizate amenajări exterioare: loc de joacă, alei pietonale,
spații verzi și împrejmuire.

2. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zona Grădiniței nr. 1 din orașul  Panciu, în
perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Se vor amenaja spațiile publice urbane din zona grădiniței: str.  Ioan Slavici,  str. Nicolae
Titulescu, aleile pietonale, și se va crea 1 loc de joacă și 1 parcare pentru grădiniță. Se vor asigura
utilitățile pentru funcționarea grădiniței. Se vor amenaja spații verzi.

Rezultate așteptate:

1.  Clădiri  cu  funcții  sociale/  educaționale/culturale/recreative  (grădiniță)  construite/
extinse/ finalizate/ modernizate/ reabilitate/ dotate (număr):



- valoare la începutul implementării proiectului: 0

- valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1

2. Alte facilități construite/ extinse/ modernizate – (număr), după caz:

- valoare la începutul implementării proiectului: 0

- valoare estimată la finalul implementării proiectului: 2 (1 loc de joacă și 1 parcare)

3. Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/ modernizate/ reabilitate (km):

- valoare la începutul implementării proiectului: 0

- valoare estimată la finalul implementării proiectului: 0.925

4.  Suprafața spațiilor verzi construite/ extinse/ modernizate/ reabilitate (mp):

- valoare la începutul implementării proiectului: 0

- valoare estimată la finalul implementării proiectului: 817.84

5.  Lungimea  traseelor/  zonelor  pietonale  construite/  extinse/  modernizate/  reabilitate
(mp):

- valoare la începutul implementării proiectului: 0

- valoare estimată la finalul implementării proiectului: 2700

6. Participanții  la procesul  educațional  în unitatea de infrastructură construită/ extinsă/
finalizată/ modernizată/ reabilitată/ dotată, obiect al proiectului (număr de persoane):

- valoare la începutul implementării proiectului: 0

- valoare estimată la finalul implementării proiectului: 120

7.  Beneficiarii  direcți  ai  spațiilor  publice  urbane  construite/  extinse/  modernizate/
reabilitate (număr persoane):

- valoare la începutul implementării proiectului: 0

- valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1725

Valoarea totală a proiectului este de 6.015.273,34 lei, din care:

 valoarea sumei nerambursabile din FEDR  este de 5.112.550,79 lei 

 valoarea sumei nerambursabile din bugetul national este de 781.919,54 lei

 valoarea cofinanțării beneficiarului este de 120.803,01 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 58 luni (01.09.2018 – 30.06.2023).



Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului
(www.facebook.com/inforegio.ro     ).

Informații suplimentare se pot obține la sediul UAT Orașul Panciu,
manager de proiect dl. Costin Cristian Mihai

telefon: 0237.275.811, fax: 0237.276.137, e-mail: primaria.panciu@gmail.com,
contact@primaria-panciu.ro

Investim 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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