
Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 
Prioritatea de Investiții 4.4,   

Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit 
la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă 

Solicitanți eligibili: 

A. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) definite conform Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
aferente municipiilor reşedinţă de judeţ, cu excepţia municipiului Tulcea; 

B. Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate la punctul a): Ex: acele 
entităţi (Direcţie/Serviciu) desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub coordonarea Consiliului 
Local, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate 
juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională 

C. Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale  menţionate la punctul a) şi instituții ale 
administraţiei publice locale menţionate la punctul b) 

 
Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime: 

 Valoarea minimă eligibilă: 100.000 euro;  
 Valoarea maximă eligibilă este de: 6.700.000 euro, , nu se va depăşi echivalentul a 30 mil. lei 

La stabilirea valorii proiectului se vor avea în vedere prevederile Hotărârii nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind 
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, sau încadrarea în 
paritatea 2.600,00-2800,00 per participant direct la procesul educaţional, respectiv ante preşcolari şi 
preşcolari. 

Activități eligibile 

 Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația 
timpurie  - educaţie antepreșcolară și preșcolară (creșe și grădinițe). 

Lucrări de reabilitare  Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru readucerea acestora la nivelul 
tehnic prevăzut de reglementările tehnice în vigoare, pentru categoria de încadrare a lor. 

Lucrări de modernizare Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru ridicarea nivelului 
performanţelor prevăzute iniţial. 

Activităţi de extindere 

 

În sensul prezentului Ghid, lucrări asupra unor clădiri, realizate atât pe verticală, prin 
construirea de etaje noi, mansarde, cât şi pe orizontală prin construirea unui corp anexă în 
continuarea clădirii existente sau pe acelasi amplasament, care să fie legat structural 
şi/sau funcţional de clădirea existentă (aceeaşi destinaţie şi funcţionare a corpului anexă 
condiţionată de funcţionarea construcţiei iniţiale sau ca o completare necesara la 
functionalitatea cladirii existente). 

Lucrări de construcţie Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric realizate pe un amplasament în 
vederea edificării unei noi construcţii 

Activităţi de dotare  Achiziţionarea de obiecte de inventar şi/sau mijloace fixe necesare desfăşurării etapelor 
procesului educaţional 

 


