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LANSAREA PROIECTULUI “REABILITAREA ŞCOLII GIMNAZIALE «GHIŢA MOCANU», 
MUNICIPIUL ONEŞTI“,  COD SMIS: 122193

Municipiul Oneş� în calitate de beneficiar, anunţă începerea ac�vităţilor proiectului “Reabilitarea Şcolii Gimnaziale «Ghiţa 
Mocanu», Municipiul Oneş� “- Cod SMIS 122193, în baza Contractului de finanţare nr. 5157 din 04.03.2020, încheiat cu Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord - Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii Nord - Est.

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

Obiec�vul general al proiectului îl cons�tuie îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie la nivelul Municipiului Oneş� şi 
implicit a procesului educaţional, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene, în vederea creşterii par�cipării 
populaţiei şcolare şi a cadrelor didac�ce la procesul educaţional.

Obiec�vele specifice:

1. Reabilitarea Şcolii Gimnaziale “Ghiţa Mocanu“ pentru îmbunătăţirea condiţiilor oferite tuturor elevilor şi cadrelor 
didac�ce care par�cipă la procesul educaţional;

2. Îmbunătăţirea procesului educaţional prin dotarea şcolii cu echipamente didac�ce, IT şi material specific pentru 
documentare;

  
Rezultate aşteptate - o unitate de învătământ reabilitată şi dotată.

Perioada de implementare este de 85 luni, respec�v 01.05.2015 - 31.05.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 12.418.353,36 lei, din care valoarea de 248.367,09 lei reprezintă contribuţia proprie din 
bugetul local.

Valoarea finanţării nerambusabile este de 12.169.986,27 lei, din care  valoarea  suportată  din Fondul European de 
Dezvoltare Regională  este de 10.555.600,36 lei .

Pentru detalii suplimentare: 
Irina Elena Anghel, Manager de proiect, Tel.: 0234.324.243, e-mail: irina.anghel@ones�.ro
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