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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională p"in Programul Operațional Regional 2014#$%$%&

Scurtă descriere a proiectului ”Reabilitare, extindere și dotare *************************************************
Școala Gimnazială „George Gârda” Mănăștiur”

'()*+*,+!-./)()0*"+*)1!Teritorială COMUNA MĂNĂȘTIU2 +!)/34,/,(tat proiectul cu titlul ”Reabilitare, extindere și 

dotare Școala Gimnazială „George Gârda” Mănăștiur”, COD SMIS 5$56578!9(!:+.";4!2<=>?!# Programul Operaţional Regional 

$%5@#2020, Axa prioritară 10 # Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiţie 10.1 # Investițiile în educație, 

și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei 

timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/+3,4!.,.):+*!

învăţământului obligatoriu&! -;*A")*+*,+! .,! B+(+Cement responsabilă este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, iar Organismului Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest&

Locația implementării proiectului este loc. Mănăștiur, nr. 303, jud. Timiș pentru unitatea de învățământ ciclu primar, 

respectiv loc. Mănăștiur, nr. 299, jud. Timiș pentru unitatea de învățământ ciclu gimnazial&

Contractul de finanțare cu ("&!@7DE!+!FA0*!0,/(+*!9(!.+*+!.,!5$&%G&$%5E8!)+"!3,")A+.+!.,!)/34,/,(*+",!+!3"A),:*;4;)!
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I:A3;4JAK),:*)1;4!C,(,"+4 +4!3"A),:*;4;)!94!:A(0*)*;), îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și dotarea cu 

echipamente de specialitate a Școlii Gimnaziale "George Gârda" Com. Mănăștiur, în vederea creșterii accesului, calității și a 

atractivității educației – învățământ obligatoriu și menținerii elevilor într#un sistem educațional la standarde europene&!

?K),:*)1,! 03,:)F):,L • Îmbunătățirea stării infrastructurii Școlii Gimnaziale "George Gârda" Com. Mănăștiur și 

+sigurarea unor spații fizice sigure, protejate și adecvate vârstei, prin lucrări de extindere și reabilitare a unei suprafețe .,!

1532.46 mp; • Crearea unui mediu propice pentru desfășurarea actului educațional la un nivel superior de performanță, 

3"A),:*+* să faciliteze predarea și învățarea și aliniat principiilor moderne de învățare, pentru un număr de cel puțin 155 elevi 

și 17 cadre didactice;  • Creșterea calității și atractivității actului educațional desfășurat în cadrul unității de învățămân*!3")(!

,Mtinderea spațiilor destinate învățământului și introducerea unor funcțiuni noi: laborator științe, centru documentare și 

informare/sala festivă; • Creșterea nivelului de dotare al unității de învățământ prin achiziția de echipamente IT, materiale

.).+:*):, moderne și materiale specifice pentru documentare, pentru creșterea accesului la informație și crearea bazelor 

pentru utilizarea noilor tehnologii; • Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la serviciile educaționale.

2,N;4*+*,4,! 3"A),:*;4;): • 1 infrastructură educațională destinată învățământului general obligatoriu extinsă, 

reabilitată și dotată • 5H5 participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului&

>/3+:*;4!3"A),:*;4;)L!copiii înscriși în învățămâ(*;4!AK4)C+*A");!– generaţia actuală şi generaţiile viitoare, vor putea 

beneficia de o educație modernă, desfăşurată într#un spaţiu reabilitat şi dotat conform cerinţelor actuale, proiectat astfel încât 

să fie adecvat vârstei şi să le asigure siguranţa şi :A(FA"*;4!(,:,0+"& O+.",4,!.).+:*)1,!1A"!F)!/+)!/A*)1+*,! 9(!+#și face bine 

/,0,")+!9(*"#un cadru plăcut, modern, cu dotări complete atât pentru copii, cât și pentru dascăli.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 6&57G&55D8@5! lei, finanțarea nerambursabilă acordată este de 

@&D@D&$G$86E!4,)8!.)(!:+",!@&%H6&5E%85G!4,)!.)(!PA(.;4!<;"A3,+(!.,!Q,N1A4*+",!2,C)A(+4ă8!",03,:*)1 D5$&%E$8@5 4,)!.)(!K;C,*;4!

național. 

„Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
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COMUNA MĂNĂȘTIUR
str. Principală, nr. 297, Mănăştiur, jud. Timiş, cod poștal 307275
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