” CONSTRUIRE CRESA IN BRASOV, STR. APOLLO, F.N. ”
Proiect 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

Informare proiect
Titlul Proiectului
Serviciul Public de Administrare Crese Brasov implementeaza proiectul cu titlul “Construire cresa in Brasov,
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.
Beneficiar:
Serviciul Public de Administrare Crese Brasov, conform Contract de finantare nr.5176/19.03.2020.
Perioada de implementare:
Perioada de implementare a proiectului este de 41 luni, respectiv intre 01.11.2017 – 31.03.2021, aceasta
cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea
contractului de finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Valoare proiect:
Valoarea totala a proiectului este de 10.213.691,24 lei, din care:
➢ Valoarea totala eligibila 2.859.833, 80 lei, din care:
• Valoare eligibila nerambursabila din FEDR 2.430.858,73 lei
• Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 371.778,39 lei
• Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului 57.196,68 lei.
➢ Valoare neeligibila, inclusiv TVA, 7.353.857,44 lei.
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este Construire Cresa in Brasov, str. Apollo, fn, incadrandu-se in obiectivul
prioritatii de investitie 4.4. „Investitii in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru
dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si
formare”.
Obiectivul general al investitiei il reprezinta imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia Municipiului
Brasov si stoparea fenomenului de depopulare, cresa reprezentand o necesitate pentru parintii incadrati in
munca, fiindca doar in acest mod isi pot rezolva o problema de ingrijire specializata si conditii de dezvoltare
psihica armonioasa a copiilor pe timpul cat acestia sunt ocupati.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1.Construirea unei crese noi in sistem public, situata pe str. Apollo din Municipiul Brasov.
2.Cresterea cu 80 de locuri a numarului de locuri in cresele de stat din Municipiul Brasov.
3. Sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca si crearea a 42 de noi locuri de munca.

Rezultate asteptate:
1. Construiea unei crese noi, cu o capacitate de 80 de locuri, complet echipata, cu program prelungit de
functionare, pe str. Apollo in Municipiul Brasov.
Prin proiect se doreste realizarea construirii unei crese in Municipiul Brasov, judetul Brasov, cu o suprafata
desfasurata de 2780,45 mp, cu urmatoarele caracteristici tehnice si parametri specifici:
Functiunea: cresa; Regimul de inaltime: Sp+P+E; Suprafata construita: Sc = 1090,53 mp; Suprafata
desfasurata: Sd = 2780,45 mp; Suprafata utila: Su = 2413,38 mp.
2. Promovarea participarii si reintegrarii parintilor pe piata muncii.
Initiativa construirii si infiintarii unei crese de stat in Municipiul Brasov se bucura de sustinerea comunitatii
locale, cu precadere a parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 luni si 3 ani din
orasul Brasov.
Invatamantul prescolar din Municipiul Brasov se desfasoara in 53 de gradinite de stat, iar cel anteprescolar
doar in 8 crese, cu o capacitate totala de 805 locuri. Cele 8 crese de stat, aflate in subordinea Serviciului
Public de Administrare Crese Brasov nu pot asigura cererea mare pentru asigurarea unui loc in cresa.
Construirea unei crese noi, in Municipiul Brasov, pe str. Apollo, fn, raspunde solicitarilor parintilor aflati in
cautarea unui loc in crese, care sunt nevoiti, din lipsa unei alternative, fie sa renunte la locul de munca, fie
sa apeleze la rude, la o cresa privata, la bona sau sa plece in strainatate.
Date de contact:
Serviciul Public de Administrare Crese Brasov
Manager de proiect: Serban Laura-Cristina, Director
Adresa: Municipiul Brasov, str. Mecanicilor nr.7,
Judetul Brasov, cod postal 500245
Telefon: 0268421069, Fax: 0268421069, Mail: office@cresebrasov.ro, www.cresebrasov.ro
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Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

