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COMUNICAT DE PRESĂ 

         Data: .................. 

 

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU TREI GRUPE CU PROGRAM NORMAL, SAT PÂRJOL, COMUNA 

PÂRJOL, JUDEȚUL BACĂU  

cod SMIS 123628  

 

         UAT comuna Pârjol anunță lansarea proiectului “CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU TREI GRUPE CU 

PROGRAM NORMAL, SAT PÂRJOL, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL BACĂU”, cod SMIS 123628 finanțat prin 

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 

prioritate de investiții 10.1 investițiile ân educație, și formare, inclusiv ân 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 

 

Obiectivul general al proiectului:  

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii scolarizarii prin constructia unui spatiu 

adecvat desfasurarii activitatilor educationale si asigurarea dotarilor necesare, cu scopul de a garanta 

participarea tuturor copiilor la o educatie de calitate. 

Descrierea investiției, pe scurt: 

- Cresterea eficientei activitatilor de invatamant prin crearea de conditii decente, moderne pentru spatiile 

de invatamant; 

- Cresterea accesibilitatii locuitorilor din zona de a beneficia de educatie intr-un mediu organizat de 

persoane competente; 

- Cresterea nivelului de dezvoltare cognitiva, de cunostinte si deprinderi de invatare de la varste cat mai 

mici pentru copiii din zona rurala vizata; 

- Cresterea gradului de integrare si socializare a copiilor cu efect benefic asupra ratei de abandon scolar; 

- Reducerea gradului de depopulare a comunei si reducerea exodului tinerilor catre alte zone urbane sau 

alte tari din considerente economico-sociale prin incurajarea investitiilor locale in educatie; 

- Cresterea gradului de siguranta si a gradului de sanatate individuala pentru copii care frecventeaza o 

scoala autorizata sanitar prin acces la conditii bune de igiena, apa potabila, mobilier modern, asistenta si 

ingrijire; 

- Scaderea pe termen lung a ratei delincventei juvenile si a ratei criminalitatii; 

- Cresterea nivelului economic prin dezvoltarea serviciilor support pentru invatamant. 

 

Obiective specifice ale proiectului: 

1. Asigurarea unei infrastructuri sigure si moderne pentru copiii si cadrele didactice ale gradinitei din 

COMUNA PÂRJOL, JUDETUL BACAU prin lucrari de constructie si dotare. 

2. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale ân cadrul gradinitei din COMUNA PÂRJOL, JUDETUL BACAU, prin 

dotarea spatiilor functionale cu echipamente de specialitate si tehnologii performante. 

3. Îmbunatatirea procesului educational prin dotarea scolii cu echipamente didactice, IT si materiale 

specifice pentru documentare. 

4 Cresterea capacitatii functionalului aferent gradinitei din COMUNA PÂRJOL, JUDETUL BACAU, prin 

executarea de lucrari de constructie. 

Valoarea totală a proiectului: 3.942.076,85 lei. 

Data semnării Contractului de Finanțare: 03.12.2021 
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Perioada de implementare: 70 luni, Decembrie 2017- 30.09.2023. 

 

 

UAT comuna Pârjol 

 Str. Vasile Lupu  nr.78, comuna Pârjol jud. Bacau  

Tel. 0234384016/0234384024, Email: proiecte@primaria-pirjol.ro 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

proiecte@primaria-pirjol.ro

