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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT COMUNA VIIȘOARA 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară: 10. ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE  
Prioritatea de investiții: 10.1. OPERAŢIUNEA: 10.1B. Creşterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 120409 
 

Titlul: „Reabilitare și extindere școală gimnazială Viișoara, județul Mureș 

 

Solicitant – UAT COMUNA VIIȘOARA 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Comuna Viișoara, str. Principală, nr. 111, județul Mureș, cod 
poștal 547645, România 
 

Durata de implementare: 66 luni, respectiv între data 21.05.2015 și data 31.10.2020, aceasta 
cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de participare la nivelul 
învățământului obligatoriu din comuna Viișoara, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului educațional prin oferirea unei infrastructuri adecvate ciclurilor educaționale, 
evitându-se segregarea în scoli. Obiectivul stabilit este în strânsa corelare cu obiectivul specific 10.1 al 
Axei Prioritare 10, scopul principal al proiectului fiind reprezentat de creșterea gradului de participare 
la nivelul învățământului obligatoriu. Îndeplinirea obiectivului propus se va realiza odată cu reabilitarea 
si extinderea scolii gimnaziale din localitatea Viișoara, asigurând astfel o infrastructura adecvata ciclului 
primar si gimnazial inclusiv claselor pregătitoare si facilitând desfășurarea procesul educațional în 
condiții optime. Condițiile precare asigurate în prezent, nu fac altceva decât sa contribuie la creșterea 
ratei de abandon școlar, unii copii optând sa frecventeze scoli din localitățile învecinate, ce oferă 
condiții mai adecvate, iar unii renunța definitiv. Atragerea cadrelor didactice către mediul rural si în 
special către școala gimnaziala din localitatea Viișoara, devine un proces tot mai dificil, datorita lipsei 
utilităților, a insuficienței materialelor didactice necesare pentru pregătirea elevilor si altele. 
Extinderea infrastructurii va facilita gruparea ciclului de învățământ obligatoriu într-o singura locație, si 
va permite crearea de noi facilitați ( laboratoare, sala de gimnastica, birou de arhivare, grupuri sanitare 
interioare etc.).  
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Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educaţie care beneficiază de sprijin - şcolar – 93 de persoane (53 

femei şi 40 bărbaţi) 
 Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin – 

93 de persoane (53 femei şi 40 bărbaţi) 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului:  
Entitățile care vor beneficia în mod direct de rezultatele proiectului sunt: 
a) elevii din clasele 0 - VIII, din cadrul Școlii Gimnaziale Viișoara (90 copii), vor beneficia în mod direct 
de infrastructura îmbunătățita, fiind mai Putin dispuși la abandonul școlar 
b) cadrele didactice care predau în cadrul scolii, si care în condițiile realizării proiectului își pot 
desfășura activitatea mai eficient asigurând un proces educațional calitativ, la standarde europene, din 
care o persoana vârstnica (62 ani) 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
Entitățile care vor beneficia în mod indirect de rezultatele proiectului sunt. 

a) unitatea administrativ teritoriala Viișoara - în calitate de proprietar la investiției si prin creșterea 
capacitații manageriale datorita 
implementării proiectului 
b) populația comunei Viișoara (1659 de locuitori) - în calitate de părinți, rude, sau viitori părinți 
 
 
Bugetul proiectului: 
 

Valoare totală a 
proiectului (RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național 
Contribuție 
beneficiar 

3.444.322,43 3.318.576,99 2.820.790,45 431.415,00 66.371,54 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 3.252.205,45   lei (98,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 719.960,47 Euro, 1 euro = 4,5172 RON (cursul de 
schimb prevăzut în ghidul solicitantului). 
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