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COMUNICAT 

privind demararea Proiectului  
“Dezvoltarea serviciilor de educație 

antepreșcolară în Tarlungeni”  
 

Tarlungeni, 11 februarie 2021 
 

 
Comuna Tarlungeni anunță demararea proiectului “Dezvoltarea serviciilor de educație 

antepreșcolară în Tarlungeni” cod SMIS 2014+: 133187, ce are drept scop facilitarea accesului și 
sustinerea participării la învațământul antepreșcolar, în special a persoanelor care provin din grupurile 
cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul 
rural. 

 
Obiectivul general are în vedere înfintarea și dezvoltarea serviciului de ingrijire și educație 

antreprescolară și furnizarea acestuia către număr de 72 de copii cu varsta 0-2 ani din com. Trlungeni in 
vederea sprijinirii dezvoltării ulterioare a acestora și facilitării accesului către niveluri superioare de 
educație. 

 
Rezultatele propuse: 

 Serviciul de educatie antreprescolară înființat și autorizat – pentru susținerea a min. 72 de 
copii; 

 Personalul creșei (12 educatori – puericultori) instruiți; 

 Servicii de informare și consiliere furnizate pentru 72 parinți, tutori și persoane care au in 
grijă copilul de varstă anteprescolară; 

 48 de workshopuri pe teme de interes specific (parenting, nutriție copii, educație pentru 
sănătate, aspecte legate de igiena personală și a copiilor etc); 

 Parinții/reprezentanții legali care nu au un loc de muncă sprijiniți în vederea includerii într-un 
program de măsuri active de ocupare ; 

 Cresterea ratei de cuprindere în învățământul anteprescolar si prescolar, în special pentru 
categoriile dezavantajate din comunitate; 

 
Valoarea totală a proiectului 
Proiectul “Dezvoltarea serviciilor de educatie antepreșcolară în Tarlungeni” a fost aprobat cu 

un buget total în valoare de 4.283.189,33 lei, finanțat din fonduri europene în procent de 98%, 
respectiv 4.193,242,58 lei și cofinanțat din bugetul local în procent de 2%, în cuantum de 89.946,75 
lei.  
 

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni, intre 14.12.2020 și 13.06.2023. 
 
Beneficii pentru comunitate in Comuna Tarlungeni 

- copiii vor beneficia de dezvoltarea armonioasă a capacitaților cognitive, abilități de comunicare 

și socializare, monitorizarea atentă a stării de sănătate, asistență specializată în cazul unor probleme de 

sănătate sau de dezvoltare, nutriție adecvată printr-o masă caldă ce va fi oferită zilnic intr-un mediu 

sigur și de catre un personal bine pregătit; 
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- părinții vor avea asigurate servicii de îngrijire și educație de calitate pentru copiii lor, fiind 

eliberați parțial de această sarcină și putând astfel să se concentreze asupra dezvoltării profesionale; 

- comunitatea va beneficia pe termen lung, pentru că va avea o populație mai educată, abandon 

școlar mai redus, delicvență juvenilă în scădere, părinții productivi economic și implicați în viața 

comunității;  

- aplicația mobila IT ce va facilita comunicarea constantă cu părinții/tutorii, va avea si rolul de a 
furniza constant conținut informațional si materiale educative de parenting, nutriție, stil de viață 
sănătos, igienă etc.. 

 

Proiectul cofinant at din Fondul Social European prin Programul Operat ional Capital Uman 2014-
2020. 

 
 
 
 
Date de contact:  
Daniel Moise - Manager proiect 
Comuna Tarlungeni, jud. Brașov, str. Zizinului, nr. 2 
Tel: 0725.044.692, fax: 0268/ 365073 
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