
   
 

Comunicat de presa 

Lansare proiect: 

„Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier 

Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj” 

 

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Coordonator de investitii 

pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, Componeneta 15 – Educatie, Investitia 1 – 

Construirea, echiparea si operationalizarea a 110 crese – Operatiunea 1 – PNNR/2022/C15/O1, 

Compania Nationala de Investitii, in calitate de Structura de implementare si UAT Municipiul Craiova 

in calitate de Beneficiar, au semnat contractul de finantare nr. 105405/14.09.2022, pentru proiectul 

„Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, 

mun. Craiova, jud. Dolj”. 

 

Obiectivul acestei investiții il reprezinta creșterea capacitatii sistemului de învățământ din municipiul 

Craiova pentru dezvoltarea serviciilor de educație timpurie antepreșcolară prin construirea, echiparea 

și operaționalizarea unei creșe eficiente energetic si pentru asigurarea unui serviciu calitativ de 

educație timpurie.  

 

Valoarea totala a proiectului: 21.667.344,34 lei 

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: 21.667.344,44 lei, din care: 

- Valoarea eligibila din PNRR: 18.207.852,39 lei lei 

- Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR: 3.459.491,95 lei 

 

Grupul tinta al proiectului: 

Beneficiari directi: 110 copii cu varste intre 0 si 3 ani ce vor fi inscrisi in cadrul cresei. 

Beneficiari indirecti: personalul didactic, nedidactic si auxiliar al viitoarei crese, locuitorii municipiului 

Craiova, Consiliul Local al Municipiului Craiova; sistemul public de educatie al Regiunii Sud-Vest Oltenia. 

 

Rezultate: 1 cladire in care va functiona o cresa cu o capacitate de 110 copii. 

 

Perioada de implementare: 38 luni, incepand cu data de 14.09.2022 

Data estimata pentru finalizarea proiectului: Noiembrie 2025 

Cod proiect: C15-01-147 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei finantat din 

fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. 

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

 

 
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei” 

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/    „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” 


