REZULTATELE PROIECTULUI
”Desființare clădire anexa și reabilitare, extindere și dotare Grădinița local I Vinga, comuna Vinga, jud.
Arad”
Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA VINGA, cu sediul în comuna Vinga, România, str. Sfânta
Treime nr.9, județul Arad, a finalizat începând cu data de 21.02.2019 proiectul ”Desființare clădire
anexa și reabilitare, extindere și dotare Grădinița local I Vinga, comuna Vinga, jud. Arad” (cod SMIS
120762), co-finanţat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Fondul European de
Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.
Proiectul a fost implementat pe str. Oarbă nr. 24, sat. Vinga, comuna Vinga, județul Arad, pe o durată
de 34 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
Titlul proiectului: ” ”Desființare clădire anexa și reabilitare, extindere și dotare Grădinița local I
Vinga, comuna Vinga, jud. Arad” (cod SMIS 120762)
Denumirea beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vinga
Scopul proiectului: reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale preșcolare a
Grădiniței Vinga Local I din comuna Vinga, județul Arad, în vederea creșterii accesului, calității și
atractivității educației timpurii preșcolare din mediul rural.
Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii
educaționale preșcolare a Grădiniței Vinga Local I din comuna Vinga, județul Arad, 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 învățământ preșcolar - Grădinița Vinga Local
I, în decursul implementării proiectului.
Unitatea de învățământ vizată prin proiect nu putea asigura condițiile necesare desfășurării unui act
educațional de calitate, nefuncționând în parametrii tehnici impuși de legislația în vigoare.
Execuția lucrărilor a presupus desființarea unei anexe a grădiniței, reabilitarea și extinderea grădiniței
- corpulul 1 a Grădiniței Local I din Vinga. Grădinița nou reabilitată și dotările respectă cerințele
tehnice, tehnologice și sanitare conform standardelor în vigoare și a normelor de igienă aplicabile. Din
punct de vedere funcțional, construcția corespunde cerințelor legale în vigoare pentru desfășurarea
procesului educațional pentru 3 grupe de preșcolari în 3 săli de clasă în funcție de vârstă, sală
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multifuncțională pentru diverse activități și spectacole, grup sanitar și vestiare pentru preșcolari,
izolator, accese separate, cancelarie, grup sanitar și vestiar pentru cadre didactice, amenajări
exterioare cu loc de joacă.
De asemenea, prin soluția constructivă adoptată, crește accesului la procesul de educație timpurie și a
persoanelor cu dizabilități.
2. Creșterea capacității infrastructurii de educație ante-preșcolare a Grădiniței Vinga Local I până
la 65 de locuri până la finalizarea implementării proiectului.
Înainte de investiție, numărul locurilor ocupate în grădinița existentă era mai mare decât capacitatea
disponibilă de 60 locuri.
Numărul de locuri a gradiniței Vinga Local I în urma implementării proiectului a devenit de 65 locuri,
repartizați în 3 grupe funcție de vârstă (grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare) în 3 săli de clasă.
Astfel, proiectul derulat contribuie la îmbunătățirea mediului de predare-învățare și la îmbunătățirea
accesului la educația timpurie pentru un număr de 65 de copii din UAT Comuna Vinga.
Având în vedere grupul țintă, investiția realizată susține educația timpurie și oferirea de șanse egale
copiilor din grupurile dezavantajate din comună, precum și persoanelor de etnie rromă și persoanelor
cu dizabilități, în vederea reducerii ratei de abandon școlar și eliminarea marginalizării.
Rezultatele proiectului:
1. 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.
2. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură
Grădinița Vinga Local 1: 65 elevi preșcolari înscriși.
3. 1 proiect implementat cu succes prin utilizarea eficientă a finanțării FEDR prin POR 20142020, conform Cererii de finanțare.

Data începere: 21.02.2019
Perioada de implementare: 29.12.2017 – 31.12.2021
Valoarea totală: 3.184.889,49 lei
Contribuţie publică: 2.284.449,85 lei
Contribuţie proprie: 900.439,64 lei
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Nume persoană contact: Hanga Petru
Funcţie: Manager de proiect
Tel.: 0769005810, e-mail: primaria2vinga@yahoo.com
www.inforegio.ro
www.adrvest.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
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