ANUNȚ DE PRESĂ
Data: aprilie 2019
Lansarea implementării proiectului: Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea
infrastructurii educaţionale a Şcolii Gimnaziale “Andrei Şaguna”, cod SMIS 121314
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva, în calitate de beneficiar, au semnat,
în data de 28.12.2018, contractul de finanţare nr. 3656 pentru implementarea proiectului Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi
echiparea infrastructurii educaţionale a Şcolii Gimnaziale “Andrei Şaguna”, cod SMIS 121314.
Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio-Programul Operaţional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în
formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de
educaţie şi formare, Obiectivul Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu,
în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
Valoarea totală a proiectului este de 21.155.343,95 lei, din care: 17.982.042,36 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul
European de Dezvoltare Regională, 2.750.194,71 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 423.106,88 lei
cofinanţarea beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de participare a populaţiei şcolare din învăţământul obligatoriu
la un sistem educaţional de înaltă performanţă, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile echilibrată teritorial în Regiunea Vest.
Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate în învăţământul
primar şi gimnazial din cadrul Şcolii Gimnaziale “Andrei Şaguna” din Deva, prin reabilitarea, modernizarea infrastructurii şcolii şi
dotarea cu echipamente didactice specifice.
Atingerea obiectivului specific al proiectului se va realiza prin:
- reabilitarea şi modernizarea spaţiilor destinate procesului educaţional, precum şi dotarea acestora cu echipamente
didactice specifice învăţământului din ciclul primar şi gimnazial; facilităţi pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, prin reabilitarea
sălii de sport şi activităţilor din pauze, prin amenajările exterioare aferente şcolii;
- crearea unei infrastructuri şcolare moderne, adecvată desfăşurării procesului de învăţământ, asigurându-se astfel
condiţiile materiale desfăşurării unui proces didactic de calitate, în conformitate cu cerinţele actuale;
- îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător cerinţelor psihopedagogice şi asigurarea accesibilităţii tuturor
elevilor la procesul de învăţământ;
- asigurarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de participare a populaţiei şcolare în
învăţământul primar şi gimnazial.
Data începerii proiectului: 28.12.2018
Data finalizării proiectului: 31.01.2023
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva.
Reprezentant legal: OANCEA NICOLAE-FLORIN - Primarul Municipiului Deva
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