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     Proiect:  „ REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA ȘOTRON ”, COD SMIS 127791  

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BOTOȘANI 
 

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului : Obiectivul general al proiectului este 
cresterea calitatii infrastructurii educationale pentru invatamantul prescolar din Municipiul Botosani, 
astfel incat copiii sa beneficieze de o educatie de calitate, intr-o locatie care sa corespunda nevoilor 
acestora. Astfel, prin prezentul proiect se propune realizarea unor lucrari de reabilitare/ modernizare a 
infrastructurii educationale si de dotare a acesteia aferenta cladirii Gradinitei Sotron din Municipiul 
Botosani, in vederea realizarii conditiilor optime pentru derularea activitatilor didactice contribuind la 
cresterea gradului de participare la procesul educational. Astfel, prin prezentul proiect se doreste 
imbunatatirea calitatii procesului educational prescolar prin realizarea unei infrastructuri 
adecvate/corespunzatoare ciclului educational prescolar, având ca scop asigurarea accesul sporit la 
educatia prescolara, atat în zona de studiu, cat si la nivelul intregului oras, implicit de a sprijini 
participarea parintilor pe piata fortei de munca. 

 
          Obiectivele specific ale proiectului :Cresterea calitatii si atractivitatii infrastructurii educationale 
pâna în anul 2022, prin modernizarea (amenajarea acesteia ca spatiu adminstrativ pentru personalul 
didactic + spatiu educational) si reabilitarea unei unitati de învatamânt în Municipiul Botosani  formata 
dintr- un ansamblu de doua cladiri adosate destinate învatamântului prescolar; Cresterea calitatii si 
atractivitatii procesului educational în Municipiul Botosani pâna în anul 2022, prin crearea unui spatiu 
exterior necesar dezvoltarii armonioase a copiilor prescolari, compus dintr-un loc de joaca pentru copii 
dotat cu mobilier corespunzator. 

 
         Rezultate așteptate:  
1. Numarul de participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al  proiectului  
• Valoare la inceputul implementarii proiectului - 219 participanti, din care: 
- fete: 105 
- baieti: 114 
- persoane cu dizabilitati: 10 
- persoane apartinand categoriilor dezavantajate: 10 
• Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 221 participanti, din care: 
- fete: 106 
- baieti: 115 
- persoane cu dizabilitati: 10 
- persoane apartinand categoriilor dezavantajate: 10 
2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: prescolar 
• Valoare la inceputul implementarii proiectului - 1 unitate de invatamant prescolar 
• Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1 unitate de invatamant prescolar 
reabilitata/modernizata/extinsa/dotata 
3. Modernizarea si reabilitarea corpului de cladire C1 al Gradinitei Sotron, dotarea si amenajarea 
acestuia ca spatiu administrativ si spatiu educational. 
* Valoarea la inceputul implementarii proiectului – 0  
* Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1 unitate de învățământ preșcolar 
reabilitată/modernizată/dotată  
4. Amenajarea unui loc de joaca pentru copii, dotarea si echiparea lui cu toate functionalitatile 
necesare: 
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* Valoarea la inceputul implementarii proiectului - 0 
* Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1 
Perioada de implementare a proiectului este de 75 luni, respectiv între data de 01.10.2017 și data de 
31.12.2023.  
   
         Valoare totală : de 5.878.359,27 din care valoare eligibilă 4.193.220,93 lei (3.564.237,81 lei 
valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 545.118,70 lei reprezintă 
finanțarea din Bugetul de Stat, iar 83.864,42 lei cofinanţare eligibilă a Beneficiarului) și 1.685.138,34 
lei valoare neeligibilă.  
 
 
 
Date de contact: Manager proiect - Adrian Aungurenci, e-mail: 
adrian.aungurenci@primariabt.ro    

  
Adresa: Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1; Telefon: 0231.502.200  

 
 
 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro. 
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