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  Suceava, august  2022       Suceava, mai 2022 

Finalizarea proiectului 

“Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava,  

Cod  SMIS 126613 

 UAT Municipiul Suceava anunță finalizarea cu succes a proiectului de investiții 
“Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava” , cod 
SMIS 126613, finanțat nerambursabil prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 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, în cadrul  Contractului de finanțare nr. 4644 încheiat în data de 30.07.2019. 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității infrastructurii de învățământ la nivel 
preșcolar din municipiul Suceava prin extinderea și modernizarea Grădiniței nr. 3 “ Dumbrava 
Minunată”, situată în zona centrală a municipiului Suceava. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Asigurarea accesului și condițiilor optime de desfășurare procesuui educational pentru un 
număr de 60 de preșcolari din municipiul Suceava; 

2. Extinderea și modernizarea Grădiniței nr. 3 “ Dumbrava Minunată”, situată în zona centrală 
a municipiului Suceava. 

 

Rezultatele obținute la finalizarea proiectului constau în atingerea obiectivelor specifice 
ale proiectului, și anume:  

✓ Extinderea si remodelarea grădiniței existente; 

✓ Echiparea infrastructurii educaționale preșcolare. 

 
După finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului, clădirea cu regim de înălțime 

SP+P+1E are următoarele funcțiuni: 

• Filtru/vestiar, în care se face accesul principal în clădire 

• Holuri  

• Cabinet medical cu izolator și grup sanitar 

• Sală multifuncțională 

• Depozite 

• Vestiare cu grup sanitar, pentru personal 

• Oficiu de curățenie 

• Bucătărie cu zonă de preparare a meselor și spălător de vase/veselă 
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• Spălătorie/călcătorie 

• Birou administrativ 

• Spațiu tehnic 

• Grupuri sanitare la parter și etaj (inclusiv pentru persoane cu dizabilități) 

• 3 săli de grupă echipate cu dotări specifice derulării procesului educațional 

• Scară interioară și scară exterioară de evacuare 

• Lift 

• Amenajările exterioare constând în loc de joacă pentru copii, spații verzi și alei 
de acces pietonale și carosabile. 
 

Impactul major al investitiei finalizate constă în îmbunătățirea procesului educațional (prin 
efect în lanț asupra tuturor ciclurilor educaționale din localitate) și la dezvoltarea cognitivă și 
socio-emoțională a celor 60 de copii preșcolari, grupul țintă căruia îi este destinată grădinița 
modernizată.    

Prin obținerea acestor rezultate la finalul implementării, proiectul contribuie la atingerea 
obiectivului general și ale obiectivelor specifice ale Priorității de Investiții 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. 

Durata de implementare a proiectului a fost estimată la 52 luni: 01.05.2018 – 
31.08.2022 

 

Bugetul proiectului este de 4.102.728,29 lei cu TVA. 

Din bugetul total, 85% reprezintă ajutor financiar nerambursabil din FEDR, respectiv 
1.827.272,37 lei, 13% reprezintă ajutor financiar nerambursabil din bugetul național, 
respectiv 279.465,18 lei, iar 2% este contribuția proprie a UAT Municipiul Suceava, respectiv 
42.994,65 lei, la care se adaugă 1.952.996,09 lei cheltuieli neeligibile. 

 

Informații suplimentare despre implementarea proiectului se pot obține de la Primăria 
Municipiului Suceava, Bdul. 1 Mai, Nr. 5A,  persoană de contact: dl. Dan DURA – manager de 
proiect, la tel.0230/212.696 int. 117, fax: 0230/520.593, email: dandura@primariasv.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitați https://www.fonduri-ue.ro/ , site-ul web al Programului Operațional 

Regional 2014-2020, https://www.inforegio.ro/ro/ și pagina de Facebook a programului 

https://www.facebook.com/inforegio.ro 
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