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Comunicat de presă 

Data: …….11.2019 - …….11.2019 

 
Lansarea proiectului 

„Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structură educațională-grădinița 
de copii cu program prelungit nr. 2- Șimleu Silvaniei” 

 

ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI, cu sediul în Șimleu Silvaniei, str. Libertății, nr. 3, județul Sălaj, derulează, 

începând cu data de 19 septembrie 2019, proiectul “Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structură 

educațională-grădinița de copii cu program prelungit nr. 2- Simleu Silvaniei”, cod SMIS 120853. Proiectul este 

cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014 – 

2020, în baza contractului de finanțare nr. 4777/19.09.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice (în calitate de Autoritate de Management) prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-

Vest, în calitate de Organism Intermediar ce monitorizează implementarea acestui proiect. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 5.440.377,12 lei, din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 

5.319.221,56 lei (4.613.610,55 lei provenind din FEDR și 705.611,01 lei din bugetul național). Proiectul a 

început în data de 17 noiembrie 2016 și urmează să fie finalizat până la data de 31 martie 2021.  

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea, extinderea și dotarea Gradiniței de copii cu program 

prelungit nr. 2 din Șimleu Silvaniei în scopul modernizării acesteia, pentru a asigura condițiile optime necesare 

desfășurării tuturor activităților din cadrul unității. În acest sens, prin proiect se vor realiza reabilitarea spațiilor 

existente, construirea unui corp nou de clădire precum și dotarea completă a grădiniței, atât în ceea ce privește 

activitatea educațională dar și cea administrativ-organizatorică și sanitară. 

De rezultatele proiectului vor beneficia un număr de 160 de copii preșcolari. 
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