Titlul proiectului
UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ Comuna Dobrosloveni implementează, în calitate de
beneficiar proiectul “Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII din
sat Reșca, comuna Dobrosloveni, jud. Olt”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020,
Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”
Beneficiar
UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ Comuna Dobrosloveni
Scopul si obiectivele specifice
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de
învățământ din comuna DOBROSLOVENI, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la servicii de
educație calitative și eficiente, totodată participând la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul
egalității de șanse, protejarea mediului și dezvoltare durabilă.
Prin implementarea investiției propuse se vor atinge următoarele obiective preconizate:
- Asigurarea condițiilor optime pentru dezvoltarea actului educațional la nivelul unității
administrativ teritoriale;
- Reabilitarea și modernizarea clădirii la cele mai înalte standarde conform cerințelor actuale
astfel încât actul educațional să se desfășoare în condiții normale;
- Îmbunătățirea actului educațional prin dotarea cu echipamente specifice, IT și materiale
specifice pentru documentare.
- Îmbunătățirea stării infrastructurii aferente ȘCOLII GIMNAZIALE din satul Reșca, comuna
DOBROSLOVENI prin lucrări de reabilitare a clădirii, a căilor de acces, schimbarea instalațiilor
termice, extindere cu grupuri sanitare, recompartimentarea spațiului și amenajarea acestuia.
- Îmbunătățirea eficientei energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a clădirii.
- Creșterea nivelului de dotare al unității cu sisteme informatice moderne, pentru creșterea
accesului la informație și crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii;
- Scăderea decalajelor rural-urban;
- Asigurarea vizibilității proiectului.
Rezultatele
Pe termen lung si mediu:
- crearea unui climat favorabil pentru desfasurarea procesului instructiv educativ la nivel de
scoala care sa asigure confortul si conditiile adecvate prin extinderea cu 11GS, laboratoareistorie-geografie si informatica, atelier creatie, reabilitarea, modernizarea si
recompartimentarea spatiilor existente (biblioteca, laborator fizica-chimie si limbi straine),
dotare conform normativelor, creare facilitati pentru persoane cu handicap - rampe de acces;

- Cresterea cu 100% a gradului de frecventare a programului de scoala de catre copii ca urmare a
imbunatatirii conditiilor;
- Scaderea cazurilor de imbolnavire la copii, datorate conditiilor improprii de igiena si
imbunatatirea calitatii vietii copiilor prin amenajarea de grupuri sanitare adecvate.
Rezultate imediate:
- Marirea si eficientizarea spatiului necesar procesului de invatamant prin crearea de
facilitati,extinderea corpului de cladire cu Grupuri sanitare interioare
- Asigurarea conditiilor optime de invatamant pentru 143 copii;
- Inlaturarea pericolului pe care il reprezinta actuala cladire, pentru securitatea copiilor,
inlocuirea sarpantei si a invelitorii;
- Îmbunatatirea starii infrastructurii aferente Scolii;
- Îmbunatatirea eficientei energetice prin lucrari de izolare termica a cladirii si dotarea cu
panouri solare si fotovoltaice.
Perioada de implementare
Durata de implementare a proiectului este de 48 de luni: respectiv de la data 31.01.2018 până la data
de 31.12.2021, în baza Actului adițional nr. 1 la contractul semnat în data de 10.10.2018.
Valoarea totală a proiectului
Valoarea totală a proiectului este de 2.633.328,66 lei, reprezentând:
-

valoarea sumei nerambursabile = 2.348.588,28 lei;
FEDR = 2.037.040,87 lei;
Bugetul National = 311.547,41 lei;
Contribuția proprie = 284.740,38 lei.
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Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro
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