Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale
pentru scoala Gimnaziala Teasc
Denumirea beneficiarului: UAT COMUNA Teasc
Scopul si obiectivele specifice:
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de imbunatatirea calitatii infrastructurii
educationale gimnaziale, pentru a raspunde nevoilor concrete ale copiilor din mediul rural si
pentru care actul educational trebuie sa se desfasoare intr-o locatie ce asigura standarde de
functionare moderne. Obiectivul de investitii propus „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si
echiparea infrastructurii educationale pentru scoala Gimnaziala Teasc”, judet Dolj este cuprins in
Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020 a comunei Teasc si raspunde prioritatii nr. 3 din SDL
respectiv ’’Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sociale (sanatate, educatie, servicii sociale),
domeniul de interventie 3.2 –Infrastructura educationala.’’
Obiectivul specific al proiectului este REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA
INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA TEASC, din judetul Dolj,
asigurand accesul la servicii educationale de calitate pentru 185 de elevi (la nivelul anului scolar
2017-2018), gradul de cupare bruta in invatamantul gimnazial urmand sa atinga cca 85% la
finalizarea investitiei.
Acest obiectiv se va realiza prin lucrari de reabilitare a constructiei existente, exindere si
demolarea a doua corpuri C2 – Magazie – Sc = Sd = 84 mp, P- C3 – WC – Sc = Sd = 45 mp, P.
Lucrarile de extindere a constructiei existente cuprind amenajarea la parter a unei sali
multifunctionale, o sala noua de clasa si grupuri sanitare. La etaj se vor amenaja grupuri sanitare
dedicate salilor de clasa de pe acest nivel. De asemenea, se vor efectua lucrari pentru asigurarea
utilitatilor (alimentarea cu apa, cu energie electrica, evacuarea apei uzate si asigurarea agentului
termic). Atât pe perioada de execuţie a lucrărilor de construire, cat si pe perioada de funcţionare a
proiectului se va asigura o colectare selectiva a deşeurilor rezultate si eliminarea/valorificarea
acestora prin operatori autorizaţi.
Rezultatele:
1. Numarul total de participanþi la procesul educaþional în unitatea de infrastructura subiect al
proiectului 183, din care: 96 fete, 87 baieþi, 2 persoane cu dizabilitaþi, 50 persoane aparþinând
categoriilor dezavatajate (familii monoparentale, familii cu mai mult de doi copii).
2. Reducerea cu 10% a abandonului scolar, in anul estimat de realizare a investitiei (2021).
3. Reducerea cu 20% a consumului de energie termica in scoala.
4. O (una) infrastructura educationala pentru invatamant scolar gimnazial obligatoriu reabilitata,
modernizata si echipata modern in Comuna Teasc, jud Dolj
Perioada de implementare: 01.03.2018-31.08.2022

Valoarea totală a proiectului(defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională): 6.590.993,91 lei,
din care contribuţia Uniunii Europene: 5.602.344,83 lei contribuţia naţională 856.829,20 lei.
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
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat 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
Romaniei.
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