Titlul proiectului: Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 “Marin Ionescu Dobrogianu”
sursa de
finanțare
beneficiar

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 10 Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Scopul
proiectului

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii
educaționale, respectiv reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii
Gimnaziale nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu, Constanța în vederea asigurării unui
proces educațional la standarde europene, a creșterii participării populației școlare și
a adulților la procesul educațional, de nivelul ei depinzând nivelul de trai și de
calificare al viitoarei forțe de muncă.

Obiectivele
specifice

1. Reabilitarea, modernizarea, și dotarea clădirii existente reprezentând încăperi,
spații ale Școlii Gimnaziale nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu care transformă acest
imobil într-unul modern, cu posibilități crescute de predare, mobilat și dotat conform
cerințelor educaționale europene, a normelor sanitare, a normelor europene
referitoare la persoanele cu dizabilități.
2. Creșterea numărului de participanți la procesul educațional prin extinderea
corpului 1 cu un nivel superior, dotarea acestuia conform cerințelor educaționale
europene.
3. Creșterea gradului de accesibilitate în spațiile școlii pentru elevii cu dizabilități,
precum și pentru alte persoane cu dizabilități care vor trece pragul acestei instituții
de învățământ.
4. Reducerea consumului de energie prin realizarea lucrărilor de eficiență energetică.
5. Creșterea nivelului de dotare cu echipamente de calcul IT pentru informatizarea
procesului de învățământ, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
6. Crearea posibilităților sporite de predare și îmbunătățirea activității școlare a
elevilor într-un mediu propice și în condiții optime de desfășurare a activităților
educative curriculare și extracurriculare cu dotări performante care pot conduce la
rezultate deosebite și implicit la o și mai bună reputație a acestei școli pe plan local
și nu numai.
Lucrări de extindere a corpului C1 cu un nivel superior, inclusiv dotarea acestuia și
crearea a 150 noi locuri;
Lucrări de reabilitare a clădirii existente;
Lucrări de reabilitare termică a clădirii, lucrări de reabilitare a instalațiilor ( termice,
sanitare, electrice );
Lucrări exterioare ;
Dotări de specialitate la clădirea existentă;
Lucrări destinate persoanelor cu dizabilități;
Lucrări de protecția mediului ( plantare copaci, aducerea terenului la starea inițială);
Număr elevi care beneficiază de infrastructura reabilitată/ extinsă 775 din care 403

Rezultatele
proiectului

băieți și 372 fete.
Data de
începere,
perioada de
implementare
Valoarea totală a
proiectului

28.09.2015-30.11.2021 - 75 luni
Valoarea totală a proiectului – 6.342.072,04 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului – 6.327.181,12 lei;
Contribuția beneficiarului – 141.434,59 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR – 5.378.103,96 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 822.533,49 lei;

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinațate de Uniunea Europeană, vă
rugăm să vizitați: www.fonduri-ue.ro , www.inforegio.ro , facebook.com/inforegio.ro
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
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