
  

 

Titlul Proiectului: „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii 
educaționale preșcolare la Gradinița cu program normal nr. 2, Deva, Al. Salcâmilor” 

 

1. Date de identificare a Proiectului 

Cod SMIS: 125417 

Nr. de înregistrare solicitare: 876 / 16 NOI 2018 

Dată începere: 22 NOI 2019 

Valoarea totală proiect: 2,949,805.74 LEI 

 

2. Detalii Proiect 

2.1 Obiective 

Obiectivul general al proiectului:  

Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea 
participării părinților pe piața forței de muncă in Municipiul Deva, județul Hunedoara, Regiunea de 
Dezvoltare Vest.  

Obiectivul proiectului se înscrie în obiectivul general al Axei prioritare 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile”, Prioritate de investiții 4.4 „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 4.4 „Creșterea calității infrastructurii în 
vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața 
forței de muncă.”, deoarece își va aduce contribuția la creșterea calității infrastructurii în vederea 
asigurarii accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de 
muncă. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, 
pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Investițiile planificate vor 
contribui la consolidarea rolului orașelor ca motoare de creștere, prin abordarea deficiențele actuale 
în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii 
educaționale și al dotării. 

 

Obiectivul specific al proiectului: 

- asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate în învățământul preșcolar din 
cadrul Gradiniței cu program normal nr. 2, Aleea Salcamilor, Deva, prin reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare și dotarea cu echipamente didactice 
specifice.  
 
Atingerea obiectivului specific al proiectului se va realiza prin: reabilitarea, modernizarea, extinderea 
spațiilor destinate procesului educațional, precum și dotarea acestora cu echipamente didactice 
specifice învățământului preșcolar; crearea unei infrastructuri educaționale moderne, adecvată 
desfășurării procesului de învățământ, asigurându-se astfel condițiile materiale desfășurării unui 
proces didactic de calitate, în conformitate cu cerintele actuale; îmbunătățirea calității actului 
educațional corespunzător cerințelor psihopedagogice și asigurarea accesibilității tuturor 
preșcolarilor la procesul de învățământ; asigurarea condițiilor pentru o educație de calitate și 
creșterea gradului de participare a populației preșcolare în învățământul preșcolar. 



  

 

2.2 Rezultate 

- unitate de învățământ reabilitată, modernizată, extinsă și dotată corespunzător procesului de 
educare/ingrijire;  

- un număr de 100 preșcolari - participanți la procesul de educare/îngrijire (din care 55 fete și 45 
băieți), care vor beneficia de infrastructura educațională reabilitată și modernizată. 

 

 


