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„Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței“ 

 
Municipiul Piatra Neamț în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitare, 

modernizare și dotare Creșa Mărăței“, Cod SMIS 126467, finanțat prin Regio - Programul 

Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 

Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare.  
 
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-

Est, în calitate de Organism Intermediar.   
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității infrastructurii 

educaționale din Municipiul Piatra Neamț, ca factor determinant pentru creșterea procesului 

educațional și pentru asigurarea accesului sporit la educația timpurie.  

Educația școlară la standarde cât mai înalte reprezintă o preocupare centrală a Municipiului 

Piatra Neamț. Calitatea infrastructurii de educație influențeanză atât motivația de participare la 

procesul educațional cât și la procesul propriu-zis de învățatare, având în vedere că aceste 

concepte sunt definite prin conformitatea cu standardele minime pentru infrastructură și prin 

alinirea modului de proiectare a facilităților educaționale la principiile de învățare.  

Prin implementarea proiectului se va asigura îmbunătățirea stării bazei tehnico-materiale a 

unității de învățământ antepreșcolar și crearea unui cadru educațional modern, care facilitează un 

proces educațional calitativ și, prin urmare, un context optim pentru atragerea și mentinerea în 

sistemul educațional pe o perioada cât mai îndelungată a populației de vârstă școlară.  
 

Valoarea totală a proiectului: 3.312.114,40 lei. 
Contribuția Uniunii Europene: 2.810.899,24 lei. 
Data începerii proiectului: 01.05.2018. 
Data finalizării proiectului: 30.06.2021. 
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