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Lansarea proiectului „Reabilitarea Școlii Gimnaziale Nr. 1, 
Municipiul Oneș�”, Cod SMIS 128351

Municipiul Oneș� în calitate de beneficiar, anunţă începerea ac�vităţilor proiectului „Reabilitarea Școlii 
Gimnaziale Nr. 1, Municipiul Oneș�”- COD SMIS 2014+:120964, în baza Contractului de finanţare nr. 7091 din 
31.08.2021, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, în calitate de Autoritate de 
Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Proiectul este finanţat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – 
“Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale“, Prioritatea de inves�ţii 10.1 – Inves�ţii în educaţie și formare, 
inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de Competente și învăţare pe tot parcursul vieţii prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare. Obiec�vul Specific 10.1 Creșterea gradului de par�cipare la 
nivelul educaţiei �mpurii și învăţămăntului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire �mpurie 
a sistemului - Apel dedicat învăţământului antepreșcolar și preșcolar.

 Obiec�vul general al proiectului îl cons�tuie creșterea gradului de par�cipare laînvăţământul gimnazial al 
copiilor din municipiu, în special a celor cu risc crescut de părăsire �mpurie a sistemului de învăţământ. Acest lucru 
se va realiza prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie și a dotării Școlii nr. 1 din Oneș� și va conduce 
inclusiv la creșterea calităţii procesului educaţional la standarde europene.

Proiectul vizează stabilirea unor măsuri de îmbunatăţire a parametrilor construcţiilor din cadrul unităţii de 
învăţământ Școala Gimnazială nr. 1 Oneș�, respec�v de reducere a pierderilor de caldură prin pereţi, ferestre, 
acoperiș și pardoseală, refacere finisaje, îmbunătăţire a stabilităţii construcţiei și achiziţia unor dotări specifice 
desfăsurării în bune condiţii a actului educaţional.

Toate aceste obiec�ve sunt în conformitate cu Strategia Europa 2020. De asemenea, obiec�vul general al 
proiectului conduce și la îndeplinirea obiec�vului specific 10.1 al axei prioritare 10 și anume: creșterea gradului de 
par�cipare la nivelul educaţiei �mpurii și învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 
părăsire �mpurie a sistemului.

Obiec�ve specifice ale proiectului
1. Reabilitarea clădirii pentru îmbunătăţirea condiţiilor oferite tuturor elevilor școlii care par�cipă la 

procesul educaţional.
2. Îmbunătăţirea procesului educaţional prin dotarea școlii cu echipamente didac�ce, IT și materiale 

specifice pentru documentare.

Grup țintă:
Beneficiarii direcţi ai prezentului proiect este format din două mari categorii și anume: 
1. Elevii actuali și viitori ai școlii (738 elevi aferenţi anului școlar 2016-2017) 
2. Cadrele didac�ce și personalul auxiliar din cadrul ins�tuţiei de învăţământ ( 57 de persoane) 

Perioada de implementare a proiectului este de 108 de luni, respec�v intre data 01.01.2015 și data 
31.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfașurare a ac�vitaţilor proiectului înainte de semnarea 
Contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 11.448.722,62 lei inclusiv TVA, din care valoarea de 228.974,46 lei 
reprezinta contribuţia proprie din bugetul local.

Valoarea finanțării nerambursabile este de 11.219.748,16 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă 
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 9.731.414,25 lei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la sediul Primariei Municipiului Oneș�, B-dul Oituz nr. 
17 sau la telefon 0234/324243, persoana de contact – Director Execu�v DDL, Irina Elena Anghel, Manager de 
proiect, e-mail: irina.anghel@ones�.ro


