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Anunț începere proiect ”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna 

Ciumani, județul Harghita”  
 

 
 
Proiectul ”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita”, cod MySMIS 
121844, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții: 10.1/ Obiectivul specific 10.1 Creșterea gradului de 
participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut 
de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, este 
implementat de către UAT Comuna Ciumani și are o valoare totală de 3.544.638,36 lei, din care 
2.733.579,24 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  
Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel 
regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea 
acestui proiect în Regiunea Centru.  
 
Localizarea proiectului: comuna Ciumani, str. Principală, nr. 1531, jud. Harghita. 
 
Durata de implementare a proiectului este între data 04.12.2017 și data 31.12.2023. 
  
Obiectivele proiectului sunt: 

- Realizarea unei infrastructuri educaționale corespunzătoare aparținând învățământului preșcolar 
prin reabilitarea grădiniței ”Csaloka”; 
- Asigurarea de spatii de învățământ suficiente și conforme cerințelor actuale, capacitatea clădirii 
reabilitate în urma implementării proiectului fiind de 4 grupe din care 2 grupe cu program prelungit; 
- Dotarea grădiniței ”Csaloka” cu echipamente și mobilier modern – cu obiecte de inventar / mijloace 
fixe necesare desfășurării în condiții optime a activității didactice; 
- Menținerea gradului de participare la nivelul învățământului preșcolar din comuna Ciumani, prin 
asigurarea spațiilor și condițiilor optime de desfășurare a activității educaționale. 

 

 

 

 

 

Date de contact beneficiar: 

comuna Ciumani, str. P-ța Borsos Miklos, nr. 208, județul Harghita 

tel./fax 0266351006, e-mail: consiliul_ciumani@yahoo.com 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

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

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

http://www.inforegio.ro/

