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        Suceava, mai 2022 
  

Finalizarea proiectului 
“Construire grădiniţă în cartierul Burdujeni Sat din municipiul Suceava” cod SMIS 

120074 

 
UAT Municipiul Suceava, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea 

proiectului de investiții “Construire grădiniţă în cartierul Burdujeni Sat din municipiul 
Suceava” cod SMIS 120074, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014–2020, 
Axa Prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiţii 4.4 
„Investițiile 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. 
Obiectivul general al proiectului a fost  creşterea calităţii infrastructurii educaţionale în 
vederea asigurării accesului sporit la educaţie. 

Obiectivul principal al proiectului a fost atins prin construcţia unei infrastructuri 
educaţionale preşcolare în cartierul Burdujeni Sat în vederea asigurării pe termen mediu şi 
lung a accesului populaţiei din municipiul Suceava la învăţământul preşcolar în condiţii de 
desfăşurare a procesului educaţional la standarde europene. 
Prin implementarea proiectului, UAT Municipiul Suceava a contribuit la îndeplinirea 
Obiectivului Specific 4.4 – creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului 
sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.  
Rezultatele proiectului: 

- Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură 
subiect al proiectului – 80 preșcolari 

- Construirea unei unități de învățământ preșcolar  in cartierul Burdujeni Sat – 1 
Durata de implementare a proiectului: 17.03.2017 – 31.05.2022 
Valoare totala a contractului de finanțare, rezultată în urma implementării, este de 
3.167.502,02 lei cu TVA, din care:  

- ajutor financiar nerambursabil din FEDR: 2.436.044,90 lei (85%);  
- ajutor financiar nerambursabil din bugetul național: 372.571,57 lei (13%);  
- contribuție proprie a beneficiarului: 57.318,71 lei (2%). 
- valoarea neeligibilă: 301.566,84 lei 

Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm contactați pe dl. Dan 
DURA – manager de proiect, la tel.0230/212.696 int. 117, fax: 0230/520.593, email: 
dandura@primariasv.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 
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