Scurtă descriere a proiectului
”Reabilitare și dotare Gradinița cu program normal Remetea - Luncă”
Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA MĂNĂȘTIUR a implementat proiectul cu titlul ”Reabilitare și dotare
Gradinița cu program normal Remetea - Luncă”, COD SMIS 121850, în cadrul REGIO - Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiţie 10.1 - 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, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare
la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului/apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar. Autoritatea de Management responsabilă este
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismului Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare
Regională Vest.
Locația implementării proiectului este loc. Remetea-Luncă, com. Mănăștiur, nr. 64, jud. Timiș.
Contractul de finanțare cu nr. 4162 a fost semnat în data de 05.06.2019, iar perioada de implementare a
proiectului este 01.02.2018 - 31.07.2021.
Scopul/obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și
dotarea adecvată a Gradiniței cu program normal Remetea - Luncă, în vederea creșterii accesului, calității și a
atractivității educației - învățământ preșcolar și asigurării unui proces de învățământ modern și performant, capabil să
asigure dezvoltarea timpurie a copiilor, adaptarea și integrarea lor cu succes în viața de școlar.
Obiective specifice: • Îmbunătăţirea stării infrastructurii Grădiniţei cu program normal Remetea - Luncă şi
asigurarea unor spaţii fizice sigure, protejate şi adecvate vârstei, prin lucrări de reabilitare şi modernizare efectuate pe
o suprafaţă totală de 346mp; • Crearea unui mediu propice pentru desfăşurarea actului educaţional, proiectat să
faciliteze procesul instructiv-educativ şi aliniat principiilor moderne de învăţare, pentru un număr de cel puţin 16
preşcolari şi 1 cadru didactic; • Creşterea calităţii şi atractivităţii actului educaţional desfăşurat în cadrul unităţii de
învăţământ prin modernizarea spaţiilor destinate învăţământului şi introducerea unor funcţiuni noi: sala de
ateliere/joacă, sala festivă; • Creşterea nivelului de dotare al unităţii de învăţământ prin achiziţia de echipamente,
materiale şi mijloace didactice specifice, inclusiv achiziţia de tehnologie care să permită digitizarea procesului de
învăţare; • Creşterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la serviciile educaţionale.
În urma implementării proiectului copiii de vârstă preşcolară din Remetea-Luncă – generaţia actuală şi
generaţiile viitoare, vor putea beneficia de o educație modernă, desfăşurată într-un spaţiu reabilitat şi dotat conform
cerinţelor actuale, proiectat astfel încât să fie adecvat vârstei preşcolarilor şi să le asigure siguranţa şi confortul necesar.
Educatorii vor fi mai motivați în a-și face bine meseria într-un cadru cu dotări complete atât pentru copii, cât și pentru
dascăli.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 921.766,07 lei, finanțarea nerambursabilă acordată este de
558.151,18 lei, din care 484.110,72 lei din Fondul European de Dezvoltare Regional, respectiv 74.040,46 lei din bugetul
național.
„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro.”
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