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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 121002 

Titlul: „Modernizare școala gimnaziala in satul Stremț, comuna Stremț, județul Alba” 

Solicitant – UAT COMUNA STREMȚ 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Alba, Comuna Stremț, Sat Stremț, nr 97. 
 

Durata de implementare: 47 luni, respectiv între data 01.01.2018 și data 30.11.2021, 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 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 munca, creând premisele, pe termen lung pentru existența 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 adecvata/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 și-a asumat prin strategia locală atingerea acestui obiectiv realizând prin 
investiția propusă primul pas respectiv modernizarea școlii gimnaziale din satul Stremț care asigură educația a 
unui număr de 177 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 Stremț, județul Alba. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
 Modernizarea și dotarea corespunzătoare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general 
obligatoriu respectiv Școala gimnaziala Stremț cu clasele I-VIII. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - școlar – 177 de persoane (81 femei și 96 bărbați) 
 Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin – 177 de 
persoane (81 femei și 96 bărbați) 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: Proiectul se adresează în principal copiilor și elevilor 
înscriși în învățământul primar și gimnazial din satul Stremț, comuna Stremț. In prezent în școala 

http://www.adrcentru.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

 

gimnazială clasele I-VIII din satul Stremț studiază un număr de 177 de elevi din care 95 de fete și 82 de 
băieți domiciliați pe raza comunei Stremț. Indirect 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: 
Principalele lucrări ce vor fi realizate pentru modernizarea clădirii școlii Stremț sunt: 
• Desfacerea învelitorii existente; 
• Înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate și înlocuirea șipcilor; 
• Se va înlocui integral sistemul de scurgere a apelor; 
• Se amenajează rigole de dirijare a apelor provenite din burlane 
• Desfacerea tencuielilor interioare deteriorate; 
• Desfacerea tencuielilor exterioare deteriorate; 
• Desfacerea pardoselilor existente; 
• Desfacerea instalației electrice existente; 
• Se vor realiza pereți de compartimentare (neportanți) astfel încât să rezulte grupurile sanitare și un 
hol care sa deservească accesul; 
• Se va realiza o învelitoare nouă; 
• Se vor realiza noi instalații electrice, sanitare, termice; 
• Se vor realiza noi tencuieli interioare; 
• Se va realiza un termosistem din polistiren expandat în grosime de 10 cm; 
• Se vor realiza noi tencuieli exterioare; 
De asemenea investiția prevede dotarea corespunzătoare cu mobilier și tehnica de calcul a claselor 
de curs.  
 
Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului (RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național 
Contribuție 
beneficiar 

2.368.949,14 2.353.993,74 2.000.894,68 305.105,32 47.993,74 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 2.306.000,00 lei (97,96% 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 510.493,23 Euro, 1 euro = 4,5172 RON (cursul de 
schimb prevăzut în ghidul solicitantului). 
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