
 

 

 

 

 
 

Descriere proiect                                                  
”Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane”,  

cod proiect MySMIS 126558 
În data de 05.12.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4967 pentru proiectul "Îmbunătățirea serviciilor educaționale, 

sociale și a spațiilor publice urbane", cod proiect MySMIS 126558, în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa 
prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei 
și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, Apel 
de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/ITI. 

Contractul de finanțare a fost încheiat de către U.A.T. ORAȘUL ISACCEA în calitate de Beneficiar cu Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației (succesor în drepturi și obligații al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), în calitate de 
Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar. 

Perioada de implementare a proiectului este de 59 luni, respectiv între data 01.07.2018 și data 31.05.2023, aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a 
cheltuielilor. Proiectul se implementează în orașul Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 25, județul Tulcea. 

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea nerambursabilă: 
Valoarea totală: 19.045.825,58 lei 
Valoarea totală eligibilă: 18.979.070,58 lei 
Valoarea totală contribuție publică: 18.979.070,58 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 16.132.209,99 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.467.278,99 lei 
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 379.581,60 lei 
 Proiectul "Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane" subsumează 7 obiective de investiții, 
complementare între ele, în speță vizând dezvoltarea serviciilor și infrastructurii educaționale preșcolare și sociale, precum și îmbunătățirea 
spațiilor publice urbane. 
 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Orașul Isaccea, prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, 
educaţionale și recreative integrate cu îmbunătăţirea spațiilor publice urbane. Acest obiectiv intervine în urma faptului că există zone în care 
se înregistrează fenomenul de segregare socio-spațială a locuitorilor, din cauza calităţii slabe a infrastructurii de bază, șomajului ridicat, 
abandonului şcolar, infracţionalităţii mai ridicate etc. Orașul Isaccea, ca centru urban de mici dimensiuni, se confruntă cu mai multe 
probleme socio-economice, cum ar fi: migrația populației către centrele urbane mai mari sau în afara țării, populația îmbătrânită, șomajul în 
creștere, activitatea economică redusă, calitatea precară a serviciilor și a infrastructurii publice. 
 Obiectivele specifice ale proiectului: 
-“Reabilitarea, modernizarea și dotarea ,,Centrului de zi pentru copii” din orașul Isaccea , județul Tulcea”; 
-“Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea grădiniței ,,Constantin Brătescu” Oraș Isaccea, jud. Tulcea”; 
-“Reabilitare, modernizare și dotare loc de joacă ,,Parcul Cipolino” din orașul Isaccea, județul Tulcea”;  
-,,Creare zonă pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni în orașul Isaccea, județul Tulcea”; 
-„Reabilitare și modernizare spații verzi - zona centrală a orașului  Isaccea, jud. Tulcea”; 
-„Reabilitare şi modernizare parcare zonă centrală, Oraş Isaccea, jud. Tulcea”; 
-„Creșterea accesibilității zonei centrale din orașul Isaccea prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pietonale”. 

Indicatorii prestabiliți de realizare: 
Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane: metri pătraţi - 4906 
Persoane care trăiesc în orașe mici și mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locală: persoane - 5026 
Clădiri publice construite/ modernizate/ extinse: număr - 2 
Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane: metri pătraţi: 17848 
 Descrierea investitiei:  
-“Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea grădiniței ,,Constantin Brătescu” Oraș Isaccea, jud. Tulcea”. 
Prin acest proiect se doreşte reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea grădiniţei “Constantin Brătescu” situată pe Str. Mihai 
Eminescu nr.13. Conform CF nr. 32672 pe terenul de 1407mp, există construcțiile C1 de 457 mp, C2 de 493 mp și C3 de 213 mp cu destinația 
de construcții administrative și social culturale în care se desfășoară activități de pregătire preșcolară - grădiniță cu program normal, 
grădiniță cu program prelungit și cantină. Construcțiile au regim de înălțime parter și sunt racordate la sistemul de apă potabilă și canalizare, 
energie electrică și gaze naturale. Lucrările investiției propuse au rolul creșterii accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unității 
de învățământ din orașul Isaccea - Grădinița ,,Constantin Brătescu” prin execuția de lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a 
spațiilor din cadrul construcțiilor C1, C2 repsectiv C3 și amplasarea unui sistem de monitorizare. Descrierea principalelor lucrări de 



 

 

 

 

intervenţie pentru: - Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural, se vor realiza consolidări locale prin cămășuiri 
cu tencuieli armate cu plasă sudată ∅8/20 și mortar M100T, și injectări cu mortar. - Protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau 
restaurarea elementelor arhitecturale şi a componențelor artistice, după caz. Imobilele nu dețin elemente artistice sau de valoare 
arhitecturală. Se va înlocui tâmplăria exterioară existentă cu tâmplărie eficientă energetic, cu geam triplu termoizolant. Se va reface 
termosistemul existent cu termosistem 12cm grosime. La interior se vor realiza reparații la tencuieli și igienizarea pereților și tavanelor. - 
Demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei. 
Se va realiza un corp de legătură între corpul C2 – Grădiniță cu program prelungit și corpul C3 – Cantină, și se vor realiza desfaceri de 
parapete goluri în corpul C2 pentru realizarea culoarului de trecere. Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare. În 
urma realizării culoarului de legătură între corpul C2 – Grădiniță cu program prelungit și corpul C3 – Cantină, se vor realiza 
recompartimentări interioare în corpul C2 pentru realizarea culoarului de trecere.  
-“Reabilitarea, modernizarea și dotarea ,,Centrului de zi pentru copii” din orașul Isaccea , județul Tulcea”.  
Prin acest proiect se doreşte reabilitarea, modernizarea şi dotarea ,,CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII” situat pe Str. Nicolae Grigorescu nr.1 și 
care se identifică prin cartea funciară 31574 pe un teren de 1407mp din care o construcție C1 de 349mp. Lucrările investiției propuse au rolul 
creșterii accesului la educație prin îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane. Prin proiect se urmărește și 
amplasarea unui sistem de monitorizare video. Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru: - Protejarea, repararea elementelor 
nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz . - Se vor realiza reparații la tencuielile 
exterioare. Se va înlocui tâmplăria existentă. Imobilul nu deține elemente artistice sau de valoare arhitecturală. - Demolarea parțială a unor 
elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției. – Se vor executa lucrări de 
demolare a unor pereți de zidărie/ schelet metalic cu placaj de gips carton - nestructurali în zonele marcate pe planurile de arhitectură. 
Lucrările de recompartimentare nu vor modifica funcțiunea clădirii, este și se păstrează „Centru de zi pentru copii”. - Introducerea unor 
elemente structurale/nestructurale suplimentare. – Se vor executa compartimentări ușoare din pereți pe schelet metalic, cu placaje din gips 
carton și miez de vată minerală în zonele marcate pe planurile de arhitectură, fără a afecta structura de rezistentță a imobilului. 
-“Reabilitare, modernizare și dotare loc de joacă ,,Parcul Cipolino” din orașul Isaccea, județul Tulcea”. 
Lucrările investiției propuse se găsesc pe Str. Dâmboviței, nr.2, se identifică prin extrasul de carte funciară nr.31736 și are o suprafață de 956 
mp și au rolul îmbunătățirii spațiilor publice urbane prin execuția de lucrări de reabilitare, modernizare și dotare a spațiului de joacă pentru 
copii ,,Parcul Cipolino” și amplasarea unui sistem de monitorizare video.  
-,,Creare zonă pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni în orașul Isaccea, județul Tulcea”. 
Lucrările investiției se regăsesc pe Str. Theodor Neculuță, nr.2, se identifică cu cartea funciară nr. 32756 cu o suprafață de 824 mp și au rolul 
îmbunătățirii spațiilor publice urbane prin crearea unei zone pentru activități sportive și recreative pentru copii și amplasarea unui sistem de 
monitorizare video. 
-„Reabilitare și modernizare spații verzi - zona centrală a orașului  Isaccea, jud. Tulcea”. 
Această investiție se va regăsi pe Str. 1 Decembrie din orașul Isaccea. Prin acest proiect se doreşte reabilitare, modernizare spaţii verzi - zona 
centrală a oraşului Isaccea. Investitorul are în obiectiv și amplasarea unui sistem de monitorizare video a zonei de referință.  
-„Reabilitare şi modernizare parcare zonă centrală, Oraş Isaccea, jud. Tulcea”.  
Proiectul se regăsește pe Str. 1 Decembrie nr.12, se identifică cu CF nr. 32694, are o suprafață de 513mp și are ca scop îmbunătățirea 
spaţiilor publice urbane prin reabilitare şi modernizare parcare zonă centrală, cu implicaţii asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din 
Oraşul Isaccea. Parcarea reabilitată şi modernizată va deservi investiţiile realizate în urma proiectului integrat. 
-„Creșterea accesibilității zonei centrale din orașul Isaccea prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pietonale”. 
Proiectul va include străzile Str. 1 Decembrie, Str. Nicolae Grigorescu, Str. Vlad Țepeș, Str. 1 Mai, Str. Dobrogeanu Gherea, Str. Vidin, Str. 
Vidin Tronson 2, Str. Vidin Tronson 3 și contribuie de asemenea la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor Oraşului Isaccea din punct de 
vedere social, educaţional, a posibilităţilor de petrecere a timpului liber, al condiţiilor de locuire şi a calităţii mediului urban în care trăiesc, 
inclusiv prin creşterea accesibilităţii investiţiilor realizate prin proiectul integrat, ca urmare a îmbunătăţirii infrastructurii rutiere şi pietonale 
din zona centrală a oraşului Isaccea.  

Informații suplimentare: Manager de Proiect - Ecaterina TURCU, e-mail: fondurieuropeneisaccea@gmail.com, tel: 0755-760345. 
 

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

Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro 

 

 

 
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. 
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