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Lansarea proiectului 
Lucrări de ex�ndere la Grădinița Peș�șorul de Aur (nr. 241)

Cod SMIS 124270

 Sectorul 3 al Municipiului Bucureş� anunţă începerea ac�vităţilor proiectului „Lucrări de ex�ndere la Grădinița 
Peș�șorul de Aur (nr. 241)“, în baza contractului de finanţare nr. 4992 din 12.12.2019, încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureş� - Ilfov, 
în calitate de Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii Bucureş� - Ilfov.

 Obiec�vul general al proiectului este creşterea gradului de par�cipare la nivelul educaţiei �mpurii şi învăţămănt 
obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire �mpurie a sistemului – învăţământ antepreşcolar şi preşcolar.

 Perioada de implementare este 12.12.2019 - 31.12.2020.

 

 Pentru detalii suplimentare: 

 Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Prioritate de inves�ții 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 Obiec�v 
Specific 10.1 Creșterea gradului de par�cipare la nivelul educației �mpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu 
risc crescut de părăsire �mpurie a sistemului. 

 Obiec�vele specifice:

 1. Îmbunătăţirea numărului de par�cipanţi în cadrul Grădiniţei Peș�șorul de Aur (nr. 241) în vederea eficien�zării 
tranzacţiei către niveluri de educaţie superioare;

 2. Ex�nderea printr-un corp nou în cadrul Grădiniţei Peș�șorul de Aur (nr. 241) în vederea creşterii numărului de 
par�cipanţi la sistemul de invăţămănt primar şi gimnazial.

 Rezultatele planificate pun accent pe crearea unei infrastructuri educaţionale consolidată.

 Valoarea totală a proiectului este de 16.847.301,34 lei. Valoarea finanţării nerambusabile este de 14.921.972,93 lei, din 
care 12.181.202,40 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 2.740.770,53 lei 
reprezintă finanțare din Bugetul de Stat.
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