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FIȘĂ PROIECT 
 

 

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 

 
Titlul: Reabilitare, dotare și împrejmuire școală gimnazială Daia Română, județul Alba 

Solicitant – UAT COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
Localizare proiect – Regiunea Centru, comuna Daia Romana, numar 649 A, judetul Alba. 
 

Durata de implementare: 72 luni, respectiv între data 01.01.2018 și data 31.12.2023, 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 vizeaza imbunatatirea infrastructurii educationale la nivelul comunei Daia 

Romana, avand in vedere ca locatia si tipul infrastructurii educationale are impact deosebit nu numai asupra 

accesului la educatie, ci si asupra calitatii acesteia. În acest sens asigurarea bazei materiale minime (cladiri 

reabilitate/ modernizate, conditii sanitare necesare pentru functionare, dotarea cu echipamente, material didactic, 

etc) pentru desfasurarea actului educational sunt conditii esentiale pentru co-interesarea elevului, pentru 

descurajarea absenteismului si reducerea fenomenului de abandon/parasire timpurie a scolii, pentru cresterea 

ratei de absolvire si tranzitie spre niveluri superioare de educatie. 

 
Obiectivele specifice al proiectului:  

 Reabilitarea cladirii scolii gimnaziale avand clasele I-VIII din Daia Romana. 

 Dotarea scoli gimnaziale Daia Romana cu echipamente si materiale didactice moderne. 

Calitatea procesului de invatamant este influentat in mod direct de calitatea echipamentelor si materialelor 

didactice, alaturi de infrastructura materiala si calitatea cadrelor didactice. Prin proiect se doreste procurarea de 

dotari care sa deserveasca cabinetele sala de clasa ale scolii precum si dotari IT. 

 

Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin școlar – 205 de persoane (102 fete și 

103 băieți). 

 

http://www.adrcentru.ro/
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Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
 Beneficiarii directi ai proiectului sunt: 

- elevii scolii gimnaziale in numar de 205 

- cadrele didactice din cadrul unitatii de invatamant in numar de 37 si nedidactice 5 

- consiliul local al comunei Daia Romana 

 Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt: 

- comunitatea locala la nivelul comunei Daia Romana cu o populatie de 3093 locuitori 

- sistemul public de invatamant de la nivelul jud. Alba 

- partenerii contractuali care vor fi implicati in implementarea proiectului 

 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 

totală 

Valoarea totală 

eligibilă  

Valoare totala 

contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din bugetul 

naţional 

Valoarea cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

7.279.900,60 

 

7.277.758,60 

 

7.277.758,60 

 

6.186.094,81 

 

85% 

 

946.108,61 

 

13 % 

 

145.555,18 

 

2% 

 

2.142,00 

 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 7.132.203,42  lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.531.041,43 Euro, 1 euro = 4.6584 RON (cursul de schimb prevăzut 
în ghidul solicitantului). 
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