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Anunț de finalizare proiect  

”  Construire creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.  ”  

 

   În luna iulie 2022 s-a finalizat implementarea proiectului  “Construire creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.” , 

cod MySMIS 126423., finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 – Sprijinirea 

dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 – Investitiile in educatie si formare, inclusiv in 

formare profesionala pentru dobandirea de competente de invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea 

infrastructurii de educatie si formare, Obiectiv specific 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea 

asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca. 

 

   Obiectiv general: Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, fn. 

   Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 57 luni  - respectiv de la 01.11.2017 până la 31.07.2022. 

   Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:  

1.Construirea unei creşe noi în sistem public, situată pe str. Apollo din Municipiul Braşov. 

2.Creşterea cu 80 de locuri a numărului de locuri în creşele de stat din Municipiul Braşov. 

3. Sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă şi crearea a 42 de noi locuri de muncă. 

   Beneficiar: Creșa Brașov 

   Rezultate atinse în perioada de referință: 

Au fost realizate serviciile de proiectare și execuția lucrărilor necesare construirii creșei situate în Brașov, pe 

str. Apollo nr.2, județul Brașov. 

Au fost create 80 locuri în creșele de stat din Municipiul Brașov 

Au fost create noi locuri de muncă, care deservesc creșa nou înființată. 

   Valoarea totală a proiectului a fost de 10.213.691,24 lei, din care 2.430.858,73 lei finanțare 

nerambursabilă.  

   Date de contact beneficiar: office@cresebrasov.ro, Municipiul Brașov, str. Mecanicilor nr.7, Județul Brașov, cod postal 

500245, Telefon 0268421069, Fax 0268421069   
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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. 

 

Creșa Brașov 

mailto:office@cresebrasov.ro
http://www.inforegio.ro/

