
 
 
 
 

 

 

INFORMARE PROIECT 

 

 

 TITLUL PROIECTULUI 

 

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul SLOBOZIA implementează, în calitate de 

beneficiar, proiectul „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în 

municipiul Slobozia, prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)”, COD SMIS 128956, 

finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile”, Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării 

accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”. 

 BENEFICIAR 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slobozia 

 PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

 

28 luni: 21 ianuarie 2020 - 29 aprilie 2022 

 VALOARE PROIECT 

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.841.271,72 lei, din care: 

 Valoare totală eligibilă: 2.149.628,72 lei, din care: 

 Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 1.827.184,41 lei; 

 Valoare eligibilă nerambursabilă Buget Național: 279.451,74 lei; 

 Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 42.992,57 lei; 

 Valoare neeligibilă inclusiv TVA: 691.643,00 lei. 

 OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI 

 

Nivelul de educaţie este factor-cheie al dezvoltării naţionale, deoarece determină în mare 

măsură activitatea economică şi productivitatea, precum şi mobilitatea forţei de muncă, creând 

premisele, pe termen lung pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai şi de calitate a vieţii. 

Având în vedere tendinţele demografice negative, profilul educaţional al populaţiei este o 

condiţie esenţială pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Acest deziderat nu 

se poate realiza însă fără o infrastructura adecvata/corespunzătoare ciclurilor educaţionale. 

Infrastructura educaţionala este esenţiala pentru educaţie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru 

construirea de abilitaţi sociale si a capacitaţii de integrare sociala. 



 
 
 

 

În acest context, prima verigă a sistemului educaţional, învăţământul preşcolar, trebuie să 

primească o atenţie deosebită. 

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei 

timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului, prin construirea unei grădiniţe în cartierul Bora. 

Atingerea obiectivului general va crea infrastructura necesară pentru includerea în 

învăţământul preşcolar a unui număr de 60 de copii, asigurând astfel creşterea accesului, calităţii şi 

atractivităţii educaţiei timpurii, dar şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, prin 

aceste efecte contribuind direct la realizarea obiectivului specific al Axei Prioritare 4, Obiectiv 

Specific 4.4. 

 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 

 

 Construirea şi dotarea unei grădiniţe în Municipiul Slobozia (zona Bora). 

 Îmbunătăţirea accesului la servicii de educaţie timpurie pentru un număr de 60 preşcolari din 

Municipiul Slobozia, prin crearea unor spaţii educaţionale adecvate. 

 Reducerea emisiilor de CO2 cu 38,6% faţă de consumul unei clădiri de referinţă, prin 

utilizarea surselor de energie regenerabilă. 

 REZULTATE 

 
Beneficiile generale ale proiectului, care justifică, necesitatea implementării proiectului, 

sunt în mare măsură de ordin economico-social, şi anume: 
- Cresterea calităţii infrastructurii de educaţie şi asigurarea unui proces educaţional la 

standarde europene, precum şi promovarea participării populaţiei şcolare la procesul educaţional prin 
îmbunătăţirea condiţiilor de acces la educaţie al copiilor la nivelul UAT Municipiul Slobozia şi prin 
asigurarea condiţilor optime de studiu şi dezvoltare personală; 

- Diminuarea efectelor negative ale migratiei populației școlare din UAT Municipiul Slobozia 
spre alte centre urbane mai dezvoltate din punctul de vedere al calității învățământului; 

- Diminuarea abandonului școlar prin creșterea accesului la infrastructura educaţională 
extinsă, la nivelul UAT Municipiul Slobozia; 

- Reducerea gradului de poluare din localitate,investiția având ca obiectiv și amenajarea 
spațiului verde din incinta grădiniței. 

- Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea activităților educative la nivelul unității 
administrativ teritoriale; 

- Se creează premisele necesare pentru asigurarea învăţamântului obligatoriu prin asigurarea 
calităţii şi accesului la educaţie; 

De asemenea, prin implementarea acestui proiect, elevii grădiniței vor avea posibilitatea unei 
pregătiri școlare mai eficiente și mai practice, ceea ce va duce la creșterea calității învățământului 
din UAT Municipiul Slobozia. O pregătire educațională mai bună a locuitorilor UAT Municipiul Slobozia 
va influența, cu siguranță, în mod pozitiv mediul de afaceri local. 

Se urmărește creșterea gradului de satisfacție a elevilor existenți și fidelizarea familiilor din 
care provin, dar se va urmări și atragerea de noi preșcolari potențiali, prin calitatea orelor care vor fi 
predate. 

Pe termen mediu și lung, proiectul va avea un impact major în dezvoltarea economico-socială 
a UAT Municipiul Slobozia și a cartierului Bora, prin sporirea gradului de atractivitate pentru 
potențialii investitori, cresterea nivelului educațional în raport cu situația existentă, creșterea 
competitivității și dezvoltarea din punct de vedere educațional. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 DATE DE CONTACT 

 
UAT Municipiul Slobozia 
Nume ALINA COSTINA CIOBANU 
Funcţie: ȘEF SERVICIU PROGRAME, DEZVOLTARE ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
Date de contact : telefon: 0243/231401.342, fax: 0243/212.149, e-mail: 
alina.ciobanu@municipiulslobozia.ro 
 

 
 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm 
să vizitaţi: 

http://www.mfe.gov.ro/ 
http://www.inforegio.ro/ro 

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro 
 

 
MUNICIPIUL SLOBOZIA 

 
Investim in viitorul tau!  

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala 
prin Programul Operational Regional 2014-2020 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României. 

 

http://www.mfe.gov.ro/
http://www.inforegio.ro/ro
http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

