ANUNŢ DE PRESĂ
Data publicării: OCTOMBRIE 2019
Lansarea implementării proiectului: “Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale
antepreșcolare la Creșa Deva, Al. Viitorului”, cod SMIS 125416
Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială
Municipiul Deva, în calitate de Beneficiar au semnat, în data de 24.06.2019 Contractul de finanțare nr. 4430
pentru implementarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale
antepreșcolare la Creșa Deva, Al. Viitorului”, cod SMIS 125416, în valoare totală de 4.255.964,05 lei.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.574.788,37 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă
din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.038.570,12 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din
bugetul national este de 464.722,48 lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 71.495,77 lei. Valoarea
neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 681.175,68 lei.
Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio-Programul Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4
Investițiile în educație, în 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 educaţie timpurie şi sprijinirea participării
părinţilor pe piaţa forţei de muncă.
Obiectivul general al proiectului il reprezintă creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării
accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă in Municipiul
Deva, judeţul Hunedoara, Regiunea de Dezvoltare Vest.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-reabilitarea, modernizarea spațiilor destinate procesului de îngrijire/educare, precum și dotarea
acestora cu echipamente didactice specifice învățământului antepreșcolar;
-crearea unei infrastructuri educaționale moderne, adecvată desfășurării procesului de învățământ,
asigurandu-se astfel condițiile materiale desfășurării unui proces didactic de calitate, în conformitate cu cerințele
actuale;
-îmbunătățirea calității actului educațional corespunzător cerințelor psihopedagogice și asigurarea
accesibilității tuturor copiilor de vârstă antepreșcolară la procesul de învățământ;
-asigurarea calității și egalității de șanse, adaptarea la nevoile copilului, dar și a părintelui, prevenirea
segregării și a marginalizării;
-oferirea unui serviciu de îngrijire/educare care sa contribuie la dezvoltarea de abilități sociale și
capacitate de integrare socială.
Aceste obiective vor fi îndeplinite prin realizarea următoarelor activități: achizitia serviciilor de
informare și publicitate, achizitia serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice în faza Proiect
Tehnic, Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire, caiete de sarcini, verificare proiect,
documentații pentru avize și asistență tehnică din partea proiectantului, achiziția lucrărilor, achiziția serviciilor
de dirigenție de șantier, achiziția serviciilor de audit financiar, elaborarea Proiectului tehnic și obținerea
Autorizației de construire, execuția lucrărilor și recepția lor, informarea și publicitatea proiectului, dirigenția de
șantier, asistență tehnică din partea proiectantului, elaborarea certificatelor de performanță energetică la
finalizarea lucrărilor, auditarea proiectului, managementul proiectului, elaborarea și depunerea cererilor de
plată/rambursare.
Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni, respectiv intre data de 24.06.2019 și data de
31.03.2022.
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