Proiect “Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de
acces”

In data de 15.07.2019 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul
“Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces”, cod MySMIS
120939, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 -Investițiile 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,
Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului.
Beneficiarul finanțării nerambursabile este orașul Avrig.
Valoarea totală a proiectului este de 7.954.712,50 lei, din care valoarea finanțării
nerambursabile este de 2.456.909,68 lei ( 2.130.993,09 lei reprezintă contribuția UE și
325.916,59 lei reprezintă contribuția națională) . Programul Operațional Regional 2014-2020
este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru,
Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în
Regiunea Centru. Perioada de implementare a proiectului este de 62 luni, respectiv în
perioada 01.06.2017 – 31.07.2022, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților
proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației
timpurii prin crearea unei infrastructuri educaționale care să asigure accesul tuturor copiilor
din zonă la educația antepreșcolară și promovarea la nivelul sistemului educațional a unei
abordări incluzive și echitabile, în vederea realizării participării universale conformă cu
cerințele standardelor naționale în domeniu.
Obiectivul specific al proiectului consta în construirea și dotarea unei creșe de 5 grupe cu
program de zi în orașul Avrig, care să asigure toate funcțiunile impuse de normele actuale în
domeniu, realizarea de alei interioare în curtea de lumină, amenajări exterioare, construirea
unui drum de acces în incinta proprietății și împrejmuire. Se va echipa și dota creșa cu
echipamente și mobilier adaptat utilizatorilor. Se va asigura amenajarea și dotarea
corespunzătoare a grupurilor sanitare si a spălătoriei.
Creșa va fi amplasata în curtea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII din Avrig, pe str. Gheorghe
Lazăr, nr. 37.
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De asemenea, prin proiect se propune sistematizarea curții, dotarea locurilor de joacă cu
echipamente de ultima generație destinate copiilor, amenajarea de platforme si alei de
acces, trotuare, spații verzi, foișoare, realizarea unei împrejmuiri.
Rezultatele concrete care vor fi realizate prin proiect sunt următoarele:
- 1 clădire nou construita formată din demisol si parter cu o suprafață construita de
695 mp și o suprafață desfășurată de 1625 mp, pentru 70 de copii organizați în 5
grupe. La demisol se vor afla spațiile administrative (birouri, bucătărie, magazie,
spațiu curățenie, spațiu spălător călcător, vestiare, atelier de reparații, etc.) iar la
parter sunt spațiile pentru activitățile copiilor. Acoperișul va fi de tip terasa verde
circulabilă (înierbat), accesul pe aceasta se va realiza, din interior, prin intermediul
casei scării și din exterior, de la nivelul terenului amenajat, printr-o pasarelă.
Clădirea va avea o curte de lumină pentru recreere și plimbare în aer liber.
- împrejmuirea imobilului,
- construire drum de acces,
- echipamente și dotări adaptate utilizatorilor,
- amenajări exterioare (locuri de joaca destinate copiilor, platforme si alei de acces,
trotuare, spații verzi, foișoare).
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
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