FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT COMUNA STREMȚ
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară: 10. ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE
Prioritatea de investiții: 10.1. Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea
de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
OPERAŢIUNEA: 10.1B. Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 121001
Titlul: „Modernizare școala gimnazială “Vasile Bologa” în satul Geoagiu de Sus,

comuna Stremț, județul Alba”
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA STREMȚ
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Alba, Comuna Stremț, Sat Geoagiu de Sus.
Durata de implementare: 53 luni, respectiv între data 01.01.2018 și data 31.05.2022, 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 și scopul principal al acestuia se referă la creșterea nivelului de educație care
reprezintă un factor-cheie al dezvoltării naționale, determinând în mare măsură activitatea economică și
productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existenta
unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Ținând cont de tendințele demografice negative, profilul
educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor
educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor,
pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Primăria Stremț si-a asumat prin
strategia locală atingerea acestui obiectiv realizând prin investiția propusă primul pas, respectiv modernizarea
școlii gimnaziale din satul Geoagiu de Sus care asigură educația a unui număr de 110 de elevi în prezent. Scopul
principal al proiectului constă în asigurarea creșterii accesului, calității și atractivității educației de calitate și
creșterea gradului de participare a elevilor în învățământul primar și gimnazial din comuna Stremț, satul
Geoagiu de Sus, județul Alba.
Obiectivele specifice al proiectului:
Modernizarea și dotarea corespunzătoare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu
respectiv Școala gimnaziala cu clasele I-VIII "Vasile Bologa" din Geoagiu de Sus pentru menținerea și creșterea
numărului de elevi din mediul rural participanți la programul educațional. Numărul total de elevi ai Școlii Geoagiu
de Sus este de 110 elevi din care 47 de fete și 63 de băieți, număr persoane cu dizabilități - 2 băieți.

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului:
Proiectul se adresează în principal copiilor și elevilor înscriși în învățământul primar și gimnazial din satul
Geoagiu de Sus, comuna Stremț. În prezent în școala gimnazială clasele I-VIII din satul Geoagiu de Sus studiază
un număr de 110 de elevi din care 47 de fete si 63 de băieți domiciliați pe raza comunei Stremț. Indirect
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proiectul se adresează populației din comuna Stremț prin îmbunătățirea structurii de învățământ și a actului
didactic prin dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă. Creșterea nivelului de educație al copiilor din comuna
Stremț asigură premisele unei viitoare generații de locuitori mai informați, mai conștienți și mai responsabili în
relația cu comunitatea locală și mediul înconjurător, mai implicați în viața economică și socială a localității.

Descrierea investiției:
Modernizarea Școlii generale de 8 clase din satul Geoagiu de Sus, comuna Stremț, presupune următoarele lucrări:
- sistemul de scurgere a apelor: format din jgheaburi cu dimensiunea de 13cm diametru si burlane cu
dimensiunea de 10cm diametru, din table zincate. Acestea se vor înlocui integral.
- pereți interiori, exteriori și tavane: se refac tencuielile unde se afla degradări accentuate și se vor zugrăvi
suprafețele interioare și exterioare ale pereților. Se propune după caz montarea termosistemului exterior
format din polistiren expandat de 10cm, plasă de protective și armare, tencuirea suprafețelor și finisarea
acestora cu tencuială decorativă.
- uși ferestre: tâmplăria exterioară este recondiționată în prezent aceasta fiind compusă din tâmplărie PVC cu
geam termopan. Tâmplăria interioară necesită înlocuire din tâmplărie din lemn în tâmplărie PVC.
- pardoseli (parchet, tarchet, gresie) se refac pardoselile din sălile de clasa din parchet în parchet laminat, iar
la sala de sport se prevede un parchet rezistent la trafic intens și la desfășurarea activităților sportive din sală.
- refacerea instalației electrice: se reface instalația electrica utilizând leduri și iluminat cu lumină caldă. În
sălile de clasă destinate laboratoarelor se vor monta mai multe prize pentru a putea să existe un sistem de
alimentare independent pentru fiecare elev. Se va reface sistemul de siguranță.
- refacerea instalațiilor sanitare: Instalațiile sanitare sunt amplasate într-un corp exterior clădirilor. Prin
proiectul acesta vom include instalația sanitară în corpul de clădire principal, unde sunt și sălile de clasă, în așa fel
încât elevii să nu mai iasă în afara clădirii, menținând o temperatură ambientală constantă atât iarna cât și vara.
- refacerea instalațiilor termice: se va înlocui centrala termică și caloriferele. Pe fiecare calorifer se montează termostat.
- instalații P.S.I. pentru fiecare corp de clădire se prevede un hidrant. În fiecare sală de clasă vor fi montați senzori
de fum ce se vor cupla la un sistem de alarmă. Extinctoare vor fi amplasate câte unul în fiecare sală de clasă.
- paratrăsnet: pe fiecare corp de clădire se va monta cate un paratrăsnet ce se va racorda la o împământare
nouă redimensionată.
- împrejmuirea terenului aparținând școlii: va fi refăcută în așa fel încât elevii să fie protejați și supravegheați.
- alei pietonale realizate în zonele tranzitate de elevi: zonele prin care circulă elevii vor fi reamenajate cu
pavaj din beton pe pat de nisip în așa fel încât să poată fi pastrată curățenia atât în școală cât și în curtea școlii.
- spații verzi: pentru a oferi o ambianță cât mai plăcută se reamenajează și spatiile verzi prin plantarea de
flori și arbori ornamentali, iar in unele zone gazon.

Bugetul proiectului:
Valoarea
totală

Valoarea
totală
eligibilă

Valoarea eligibilă
nerambursabilă din
FEDR

Valoarea eligibilă
nerambursabilă din
bugetul naţional

Valoarea cofinanţării Valoarea
eligibile a
neeligibilă
Beneficiarului
inclusiv TVA

878.982,05 871.550,05
740.817,54
111.482,46
19.250,05
7.432,00
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 852.300,00 lei (97,79% din valoarea
eligibilă a proiectului) aproximativ: 183.239,09 Euro, 1 euro = 4,6513 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul
solicitantului).
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