Numele beneficiarului: U.A.T. Comuna Vinga
Codul MySMIS al proiectului: 120762
Titlul proiectului: ”Desființare clădire anexă și reabilitare, extindere și dotare Grădinița local I Vinga,
comuna Vinga, jud. Arad”
Obiectivul general al proiectului: reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale
preșcolare a Grădiniței Vinga Local I în vederea creșterii accesului, calitații și atractivități educației
timpurii preșcolare din mediul rural.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătățirea condițiilor pentru o educație timpurie de calitate în comuna Vinga prin reabilitarea,
extinderea și dotarea a 1 unitate de învațamânt preșcolar - Grădinița Vinga Local 1, în decursul
implementarii proiectului.
2. Creșterea capacității infrastructurii de educație ante-preșcolare a Grădiniței Vinga Local I pâna la 65
de locuri până la finalizarea implementarii proiectului.
Rezultatele proiectului:
- 1 unitate de infrastructură educațională pre-școlară reabilitată, extinsă și dotată din punct de vedere
tehnic, estetic și educațional conform cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale standardelor în
vigoare - Grădinița Vinga Local 1 din comuna Vinga, jud. Arad
- 65 elevi preșcolari înscriși

Contract de finanțare: nr. 3863/21.02.2019
Perioada de implementare a proiectului: 29.12.2017 – 31.12.2021
Valoarea totală a contractului de finanțare: 3.184.889,49 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.981.410,59 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 303.039,26 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 2.284.449,85 lei

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Listă contractori din cadrul proiectului:
Denumire contractor

Valoare contract – lei
fără TVA

Număr contract

Vertical Finance S.R.L.

Contract de consultanță
VF11/02.02.2018

nr.

Sercotrans S.R.L.

Contract
7/5.03.2018

nr.

Pîrvulescu Dan-Emilian Expert
Tehnic

Contract nr. 11/22.02.2018

TERRATECHNIK S.R.L.

Cod unic achiziție nr. DA15300860

Auditor energetic Budasca Virgil

Contract nr. 2/9.01.2018

1.600,00

Vertical Finance S.R.L.

Contract de consultanță nr. VF
10/11.03.2019

30.000,00

Alex Brand 2007 S.R.L.

Cod unic achiziție nr. DA22555765

1.800,00

Alex Brand 2007 S.R.L.

Cod unic achiziție nr. DA22555083

5.718,50

PAMAVI HOUSE INSTAL S.R.L.

Contract de servicii proiectare și
execuție lucrări nr. 65/23.08.2019

2.209.202,12

Majestic S.R.L.

Contract de servicii dirigenție de
șantier nr. 98/31.12.2019

18.000,00

Auditor energetic Budasca Virgil

Contract de prestări servicii nr. 21/
01.04.2021

500,00

proiectare

123.050,00
54.000,00
1.000,00
850,00

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Hanga Petru - Manager de proiect
Tel.: 0769005810, e-mail: primaria2vinga@yahoo.com
www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Ioan
Negrei

Semnat digital de
Ioan Negrei
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