
 

 

 

 

 

ANUNȚ DE PRESĂ 

 Comuna Vișina, 12 septembrie 2019 

ANUNȚ DE INCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT 

Titlul proiectului: „Modernizare, extindere si dotare Gradinita cu doua Sali de clasa program normal in sat Izvoru, 
comuna Visina, judetul Dâmbovița” 

Cod SMIS: 123977 

Denumire beneficiar: UAT COMUNA VIȘINA 

Axa/Prioritate de Investiții: Programul Operațional Regional 2014 – 2021, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investitii 10.01 - 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.a - 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 învățământului obligatoriu, 

Autoritatea de Management: „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” 

Organismul Intermediar: „Agenția pentru Dezvoltare Regioanlă Sud Muntenia” 

Valoarea totală a proiectului este de 1.394.053,10 lei, din care - valoare eligibilă – 1.317.359,75 lei, finanțată 
astfel: din fonduri europene nerambursabile FEDR – 1.119.755,80 lei (85,00%), din bugetul national – 171.256,75 
lei (13,00%) și din fonduri de la bugetul local (cofinanțare eligibilă beneficiar 2,00%) - 26.347,20 lei, valoare 
neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia – 76.693,35 lei, finanțată din bugetul local  al comunei Vișina. 
Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea si modernizarea corpului de cladire existent al Gradinitei 
Izvoru si extinderea acestuia in vederea asigurarii unui invatamant pentru prescolari modern si de calitate 

Obiective specifice ale proiectului:  

OS 1 – Modernizarea corpului de clădire C1 existent al Gradinitei cu doua sali de clasa din sat Izvoru, comuna 
Vișina, județul Dâmbovița, prin reabilitare, consolidare și recompartimentare; 
OS 2 - Extinderea spaţiilor existente prin construcţia a doua corpuri noi de clădire C2 si C3 (regim de inaltime 
parter) – în partea de vest si in partea de nord-est a Corpului C1 existent in cadrul Gradinitei din sat Izvoru, 
comuna Vișina, județul Dâmbovița; 
OS 3 - Extinderea infrastructurii educaționale prin construcţia unui loc de joaca si a unei anexe (alta decât cea 
definita ca infrastructură educațională) – corpul de cladire C4 - Platforma depozit cenusa si gunoi  
Durata implementare: 45 luni, intre 17.10.2017 și 30.06.2021 
Locul de implementare: Comuna Vișina, sat Izvoru, nr.6, județul Dâmbovița 
Informatii suplimentare privind proiectul se pot obține de la: dl. Matei Georgian – manager de proiect, telefon: 
0733019610  

UAT COMUNA VIȘINA  

Date de contact: tel/ fax. 0245725064 / 0245725200, e-mail: primariavisina_db@yahoo.com 


