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“Reabilitare si mansardare scoala cu clasele 
I-IV, STR. REPUBLICII, NR. 27” 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL INEU, în calitate de Beneficiar, implementează 
proiectul  “Reabilitare si mansardare scoala cu clasele I-IV, STR. REPUBLICII, NR. 27”, cod MySMIS 
123803, finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 
,,Îmbunătățirea infrastructurii educaționale’’, Prioritatea de investiţii 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”. 

 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al investitiei este scaderea ratei de abandon scolar si încurajarea continuarii 
studiilor de catre elevii aflati în situatii de risc a abandonului scolar prin imbunatatirea calitatii 
infrastructurii de educatie, a dotarii scolii cu clasele l-VIII din orasul Ineu, judetul Arad si pentru 
asigurarea unui proces educational la standardele europene.  

Obiective specifice 

1. Asigurarea in bune conditii a desfasurarii actului educational in cadrul scolii cu clasele I-IV din 
Orasul Ineu, judetul Arad 

2. Imbunatatirea accesului populatiei de varsta scolara din Orasul Ineu, judetul Arad, la educatie 
prin cresterea capacitatii de preluare a elevilor in cadrul scolii cu clasele I-IV; 

3. Imbunatatirea infrastructurii unei unitati de invatamant preuniversitar, scoala cu clasele I-IV din 
orasul Ineu, ca urmare a unor activitati de modernizare, reabilitare si dotare . Se estimeaza ca la 
sfarsitul proiectului, un numar de cca 436 de elevi (clase pregatitoare, primare si gimnaziale) din 
care 192 provenind din medii defavorizate, vor beneficia de o unitate de invatamant modernizata 
la standarde europene de calitate.  

4. Stimularea interesului pentru scoala si activitatile extrascolare 

5. Scaderea ratei de abandon scolar si încurajarea continuarii studiilor de catre elevii aflati în 
situatii de risc 

6. Îndrumarea tinerilor pentru continuarea studiilor în functie de vârsta acestora si încurajarea lor 
catre studii profesionale, tehnice precum si catre scolile de arte si meserii 
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7. Scaderea ratei de abandon scolar si încurajarea continuarii studiilor de catre elevii aflaþi în 
situatii de risc 

Rezultate asteptate 
1. Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura, subiect al 
proiectului este de 404 de elevi. 
Din care: 
-fete= 201; 
-baieti =203; 
-nr. total persoane cu dizabilitati =1; 
-nr. persoane apartinând categoriilor dezavatajate=88; 
2. La sfarsitul perioadei de implementare a proiectului se estimeaza un numar total de 404 de 
elevi, conform recensamantului 
efectuat. 
Din care 201 fete, baieti -203 
-nr total persoane cu dizabilitati =1 
-nr persoane apartinand categoriilor dezavantajate=90 
2. Reducerea cu 2% a abandonului scolar 
3. Cresterea cu 5% a accesului la educatie pentru copiii proveniti din familiile dezorganizate 
4. Realizarea investitiei in conformitate cu prevederile documentatiilor tehnice aprobate 
 
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în 
calitate de Organism Intermediar la data de 25.09.2020. 

Proiectul se derulează în Orasul Ineu, Județul Arad, Str. Republicii nr. 5, în perioada de 
implementare 01.04.2018 și data 30.06.2023, conform contractului de finanțare şi are o valoare 
totală de 5.769.960,63 lei, din care: 

- finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 4.900.470,94 lei; 
- finanțarea nerambursabilă  din bugetul național este de 749.483,76 lei; 
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 115.305,20 lei. 

 
Date de contact: 
Benea Radu Calin,tel. 0747188756, e-mail: calinradu_benea@yahoo.com 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro. 
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