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REFERAT DE APROBARE 

 

Priveste: aprobarea proiectului  si a cheltuielilor legate de proiect ,,Modernizare, extindere, 

dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in 

Municipiul Alexandria, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, 

Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1 

 

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană 

în cadruI Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul 

POR/2017/4/4.4/4.4/1 - Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4.4, Obiectivul Specific 4.4, 

Municipiul Alexandria a depus la finantare, in data de 29 noiembrie 2018, in cadrul acestui apel 

de proiecte, Cererea de Finantare cu nr. S/TR/2017/4/4.4/1/1070/29.11.2018 cu titlul 

,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program 
prelungit Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria. 

 In cadrul Obiectivului specific 4.4. din POR 2014-2020 sunt finantate proiectele prin care 

are loc cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie 

si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca. 

Acest apel de proiecte se refera la realizarea de investitii destinate invatamantului 

anteprescolar, prescolar. Pentru atingerea obiectivului specific al acestei prioritati de investitie 

sunt avute in vedere realizarea urmatoarelor tipuri de investitii: 

 constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educationale pentru 

educatia timpurie anteprescolara (creșe) si prescolara (grădinițe). 

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare 

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

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

Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o 

condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

Obiectivele specifice ale proiectului vor consta in: 

 OS1 Modernizarea, extinderea si amenajarea incintei gradinitei cu program prelungit si a 

cresei Ion Creanga din Alexandria; 

 OS2 Sporirea calitatii dotarilor corpurilor Gradinitei cu Program Prelungit Ion Creanga si 

a Cresei Ion Creanga – mobilier, obiecte de inventar care vor contribui la cresterea 

calitatii actului educational; 

 OS3 Imbunatatirea accesului la servicii de educatie timpurie a unui numar de 177 

prescolari si 32 de anteprescolari. 



Prin  modernizarea si extinderea Gradinitei cu program prelungit Ion Creanga din Municipiul 

din Alexandria se va crea o infrastructura educationala moderna, conforma cu prevederile 

standardelor actuale privind proiectarea si exploatarea cladirilor cu destinatie de gradinita, dotata 

cu echipamente, material didactic pentru desfasurarea actului educational care va duce la 

imbunatatirea ofertei educationale din invatamantul prescolar. 

Astfel, in urma finalizarii etapei de evaluare tehnica si financiara si declararii ,,admis” a 

proiectului investitii ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la 

gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, de catre Organismul Intermediar ADR Sud 

Muntenia, prin Scrisoarea nr. nr. 17701/07.10.2019,  in conformitate cuprevederile art. 136 alin. 

(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, propun initierea unui proiect 

de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Economica in vederea aprobarea 

proiectului  si a cheltuielilor legate de proiect ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare 

curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria, 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, 

Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1, Cod SMIS 127073,  in forma 

elaborata. 
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Victor DRAGUSIN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


