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„Extindere, reabilitare și dotare Creșă la nivelul Municipiului Blaj” 

 

UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  MUNICIPIUL BLAJ,  este beneficiar al proiectului „Extindere, 
reabilitare și dotare Creșă la nivelul Municipiului Blaj”, cod SMIS 121077.  

Proiectul  este  finanțat  prin  PROGRAMUL  OPERAŢIONAL  REGIONAL  2014-2020,  Axa Prioritară 10: 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în 
formarea profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației 
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel 
dedicat învățământului obligatoriu. 

Scopul proiectului  constă în schimbarea destinației unei clădiri din grădiniță în creșă prin lucrări de 
extindere, reabilitare și dotarea adecvată necesităților învățământului antepreșcolar în vederea creșterii 
accesului, calității și atractivității educației pentru copiii din cadrul Municipiului Blaj. 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

1. Schimbarea destinației unei clădiri din grădiniță în creșă și dotarea corespunzătoare a acesteia ce consta în 
creșterea numărului de dotări achiziționate de la 0 dotări/echipamente la 125 dotări/echipamente în termen 
de 25 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 
2. Extinderea creșei de la o suprafață desfășurată existentă de 1083,00 mp la o suprafață desfășurată propusă 
de 1587,74 mp în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 
3. Adaptarea corespunzătoare a clădirii în care va funcționa creșa în vederea asigurării accesibilității și 
mobilității persoanelor cu dizabilități în cadrul creșei prin realizare rampa de acces, montare bare de sprijin, 
achiziționarea unui număr de 10 plăcuțe Braille în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de 
finanțare. 
 
Rezultatele proiectului: 

1. O clădire transformată din grădiniță în creșă și dotată corespunzător prin creșterea numărului de dotări 
achiziționate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125 dotări/echipamente la 
finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 
2. O creșă din categoria infrastructurii antepreșcolare extinsa de la o suprafața desfășurată existenta de 
1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafața desfășurată de 1587,74 mp la finalul 
implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 
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3. O clădire din categoria infrastructurii antepreșcolare în care va funcționa creșă adaptata corespunzător 
pentru persoanele cu dizabilități prin realizare rampa de acces, montare bare de sprijin, achiziționarea unui 
număr de 10 plăcuțe Braille în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 
4. Creșterea numărului total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al 
proiectului de la o capacitatea de 0 copii, dintre care: 0 fete, 0 băieți, 0 persoane cu dizabilități si 0 persoane 
aparținând categoriilor dezavantajate, valori la începutul perioadei de implementare la o capacitate de 80 de 
copii, dintre care 37 fete, 43 băieți, 0 persoane cu dizabilități si 0 persoane aparținând categoriilor 
dezavantaje, valori la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului în termen de 25 de luni de la 
semnarea contractului de finanțare. 
5. Schimbarea destinației categoriei infrastructurii subiect al proiectului de la nivel preșcolar la începutul 
implementării proiectului la nivel antepreșcolar la finalul implementării proiectului. 
 
Data de începere: 01.01.2018 
 
Perioada  de  implementare  a  proiectului  este  de  25  luni,  respectiv  între 28.05.2019 și 31.05.2021. 
Valoarea  totală  a  proiectului  este  de  2.794.503,14 lei,  iar  valoarea  totală  eligibilă  a  proiectului  este  
de 2.707.633,14 lei,  din  care:  valoarea  eligibilă  nerambursabilă  din  FEDR  de  2.301.488,17 lei,  valoarea  
eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 351.992,31 lei.  
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro  și 
pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).  
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