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ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI 

„Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul 
Lipova” 

 
 

 Orașul Lipova a semnat în data de 23.12.2020 contractul de finanțare pentru implementarea 

proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Lipova”, cod SMIS 123939. 

 Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Lipova”, cod MySMIS 123939, este 

finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și este implementat de către Unitatea 

Administrativ Teritorială Orașul Lipova având o valoare totală 5.374.051,12 lei, din care: 5.190.273,82 lei 

reprezintă finanțare nerambursabilă (4.501.768,16 lei din FEDR și 688.505,66 lei din bugetul național) și 

183.777,30 lei reprezintă contribuția orașului Lipova (cofinanțarea la cheltuielile eligibile și valoarea 

neeligibilă a proiectului). 

 Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către este 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la 

nivel regional de către ADR Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea 

acestui proiect în Regiunea Vest. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 23.12.2020 – 31.10.2023. 

  

 Dezvoltarea echilibrată a unui teritoriu se poate baza doar pe o abordare integrată, atât din punct de 

vedere al infrastructurii fizice, cât și în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor. În acest context, obiectivul 

general al proiectului vizează creșterea calității vieții populației orașului Lipova și asigurarea accesului la 

servicii de calitate. Îndeplinirea obiectivului general va conduce la: creșterea gradului de ocupare în 

învățământul preșcolar, reducerea abandonului școlar, precum și stimularea părinților de a-și înscrie copii în 

învățământul preșcolar prin faptul că li se va pune la dispoziție o infrastructură nouă, modernă și dotată cu 

toate echipamentele și bunurilor necesare. 
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 Proiectul urmărește concomitent cu îmbunătățirea serviciilor educaționale și îmbunătățirea 

accesului la acestea prin modernizarea unei străzi importante din oraș, respectiv strada Ștefan cel Mare. 

Astfel, prin abordarea integrată, proiectul va soluționa simultan mai multe cerințe și necesități ale 

populației orașului, respectiv: infrastructura educațională inadecvată și străzi degradate cu impact negativ 

asupra atractivității orașului, a standardelor de viață, asupra migrării locuitorilor către zone urbane mai 

dezvoltate. 

 Obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea Obiectivului specific 13.1 al Priorității de 

Investiții 9b prin faptul că, abordarea integrată a investițiilor conduce la creșterea calității vieții populației, 

cu accent pe populația tânără din oraș. 

 

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Îmbunătățirea accesului la serviciile educaționale prin reabilitarea unei clădiri existente pentru 

realizarea unei grădinițe cu program normal; 

2. Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază prin reabilitarea și modernizarea străzii Ștefan cel Mare. 

  

Rezultatele care se vor obține după implementarea proiectului vor consta în: 

1. Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită/extinsă/modernizată/ 

reabilitată/dotată obiect al proiectului: 60 persoane 

2. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice reabilitate/modernizate: 10.313 locuitori 

3. Clădiri cu funcții educaționale (grădiniță) construite/extinse/modernizate/reabilitate/ dotate (număr): 1; 

4. Lungimea drumurilor publice reabilitate/modernizate (km): 0,21345 km; 

5. Suprafața trotuarelor modernizate/reabilitate (mp): 730 mp; 

6. Suprafața parcare construită/modernizata/reabilitată (mp): 118 mp; 

7. Suprafața spațiu verde construit/modernizat/reabilitat (mp): 401 mp; 

8. Lungime conductă rețea principală construită/modernizată/reabilitată (ml): 170 ml; 

9. Lungime conductă racorduri la rețea construită/modernizată/reabilitată (ml): 2 ml. 
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Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 

vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro  
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