
 

 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 

Titlul proiectului și beneficiarul 

UAT Comuna Drajna derulează, începând cu data de 10.12.2019, proiectul „Modernizare, dotare și 

construire anexă tehnică, gradinița cu program prelungit, Drajna de Jos, județul Prahova” (cod SMIS 

124769), cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare 

încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (în calitate de Autoritate de 

Management) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (în calitate de Organism 

Intermediar). 

 

Proiectul este finanțat in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; Prioritatea de investiţii 10.1 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. 

 

Locația implementării 

România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, comuna Drajna, sat Drajna de Jos, judeţul Prahova 

 

Perioada de implementare 

Perioada de implementare a Proiectului este de 39 de luni, respectiv între data de 01.03.2017 și data de 

01.05.2020. 

 

Valoare proiect 

Valoarea totală a proiectului este de 1.066.174,35 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 

1.014.253,91 lei (din care 879.710,03 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul 

European de Dezvoltare Regională si 134.543,88 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din 

buget de stat) 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul principal al proiectului vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii 

și îmbunătățirea calității infrastructurii de educație prescolară prin modernizarea si dotarea grădiniței 

din Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, pentru oferirea unui cadru adecvat de desfășurare a procesului 

educațional la standarde europene pentru formarea de generații tinere bine pregătite, reducându-se 

riscul de părăsire timpurie a sistemului. 

 

 

 



2 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Pentru îndeplinirea Obiectivului General, Solicitantul propune urmatorarele Obiective Specifice (O.S.): 

O.S.1 Modernizarea și dotarea Gradinitei din comuna Drajna, în termen de 19 luni de la semnarea 

contractului de finanțare. 

Pentru îndeplinirea O.S.1 se vor lua o serie de măsuri, dintre care amintim: 

- înlocuire parchet in salile de clase si camera de dormit; 

- dotare sălilor de clase, camera de dormit, administrație, sala de mese cu mobilier adecvat; 

- dotare cu sistem audio, videoproiector, calculatoare, televizoare; 

- dotarea bucătariei cu frigider pentru probe de mancare, cuptor, plita, hotă, dulapuri închise pentru 

veselă; 

- construire clădire pentru centrala termică; 

- panou solar încălzire apă caldă. 

O.S.2 Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație prescolară de care vor beneficia un numar de 39 

de copii în termen de 19 luni de la semnarea contractului de finanțare 

O.S.3 Creșterea participării populației prescolare la procesul educațional datorită îmbunătățirii 

condițiilor de desfăsurare a procesului educațional în cadrul gradiniței din comuna Drajna 

 

Rezultate 

1. Numarul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura: 39 

2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: 1 - prescolar 

 

 

 
Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Neagoe Basarab nr. 25, judeţul Prahova, România, CP 107193 

Telefon: 0244-290202 / Fax: 0244-290736 / E-mail: secretar.drajna@gmail.com 

 

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: 

www.fonduri-ue.ro 

 

Investim în viitorul tău!  
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 

2014-2020  
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României  
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