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Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională pentru învățământul general
obligatoriu la Școala Gimnazială Ciocănești, județul Suceava

Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, Investitiile inclusiv in
formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv 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

Proiectul de investiţii a vizat reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaționale pentru
învătământul general obligatoriu la Școala Gimnazială Ciocănești din județul Suceava, prin aducerea imobilului
școlii construit în anul 1984, la o funcționalitate și la un nivel de finisare conform exigențelor și cerințelor
standardelor actuale de confort, igienă și funcționalitate ale instituțiilor publice de învătământ.
Obiectivele investiției au vizat :
- lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopare a clădirii ;
- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum ;
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;
- lucrările de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădiri ;
- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele clădirii, precum și montarea
/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție ;

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție ;
- repararea trotuarelor de protectie, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
- achiziția de echipamente și dotări necesare procesului educațional: utilaje cu montaj pentru creșterea eficienței
energetice (cazan încălzire, boiler solar, sistem de producere apă caldă), seturi individuale masă+scaun cls. I-IV,
seturi individuale masă+scaun cls.5-8, catedre, scaune tapițate, dulapuri, cuiere, panouri plută, mese speciale
calculator, videoproiector, ecran de protectie, table interactive, desktop PC, monitor PC, Laptop-uri, imprimante
monocrom A4, multifunctională color A3, table verde de scris.

Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și invățământului
obligatoriu pentru populația de vârsta școlară din comuna Ciocănești, județul Suceava, prin îmbunătățirea
infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale (cu clasele I-VIII) Ciocănești, județul Suceava.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Asigurarea standardelor de siguranță și de calitate specifice unei instituții educaționale de înaltă calitate prin
reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Ciocănești, din judetul Suceava;

- Îmbunătățirea procesului educațional prin echiparea clădirii cu mobilierul necesar unei bune desfășurări a
activității de învățământ.

Rezultatele proiectului:
-îmbunătățirea sistemului clasic de învățământ obligatoriu prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale;
-creșterea condițiilor de accesibilitate la servicii educaționale calitative, conform exigențelor și cerințelor
standardelor actuale de confort, igienă și funcționalitate ale instituțiilor publice de învățământ.

Impactul investiției la nivel local constă în: îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și stoparea
fenomenului de depopulare a comunelor prin reducerea decalajelor între acestea și oraș.
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Data de începere a perioadei de implementare – 28.05.2019

Data de finalizare a perioadei de implementare – 30.06.2021.
Valoarea totală a proiectului: 2.750.308,92 lei;
Valoarea finanțării nerambursabile UE: 2.244.924,14 lei;
Valoarea nerambursabilă Buget Național – 335.448,43 lei;
Valoare cofinanțare: 169.936,35 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

http://www.fonduri-ue.ro/
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