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Lansarea proiectului

,,Reabilitare clidire gcoalS DIMITRIE STURDZA monument istoric,Tecuci, judetul Galati"

U.A.T. Municipiul Tecuci, in calitate de Beneficiar, implementeazd proiectul ,, Reabilitare clidire gcoali DIMITRIE STURDZA

monument istoric,Tecuci, iudelul Gala!i", cod MySMlS t22380, finanlat prin Programul Operalional Regional 2014-2O20, Axa

prioritari 10: - imbunltS!irea infrastructurii educalionale, Prioritatea de investilii - 10.1 lnvestitiile in educa!ie 5i formare,

inclusiv in formare profesionalS, pentru dobindirea de competenle 5i inv5lare pe tot parcursul vie!ii prin dezvoltarea

infrastructurilor de educalie gi formare, Obiectiv specific 10.1b - Cregterea gradului de participare la nivelul educaliei timpurii 5i

invSlSm6ntului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de pirisire timpurie a sistemului.

Contractul de finanlare nr.4964 din 02.72.2019 a fost incheiat cu Ministerul Dezvoltirii Regionale 5i Administratiei Publice in

calitate de Autoritate de Management si cu Agen!ia pentru Dezvoltare RegionalS Sud - Est, in calitate de Organism lntermediar.

Valoarea totali a proiectului este de LI.LLi.823,97 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 10.520.999,47 lei.

Obiectivul general at proiectului il reprezinti investiliile in educalie, si formare, inclusiv in formare profesionali, pentru

dob6ndirea de competenle gi invilare pe tot parcursul vielii prin dezvoltarea infrastructurilor de educalie 5i formare. Obiectivul

general al proiectului "Reabilitare clddire gcoalS DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, judelul Galali" vizeazi asigurarea

accesului, calitalii Si a atractivitilii educa!ieiin 5colile din municipiul Tecuci, in scopul cregterii ratei de participare la invildmAntul

obligatoriu, la reducerea abandonului qcolar gi a pirlsirii timpurii a qcolii, la o rati mai mare de absolvire a invilim6ntului
oblrgatoriu 5i la cregterea ratei de tranzllle spre nlveluri superloare de educalie.

proiectul are ca obiectiv specific cresterea gradului de participare la nivelul educaliei timpurii 5i invilim6ntului obligatoriu, in

special pentru copii cu risc crescut de pirisire timpurie a sistemului. $coala Dimitrie Sturdza oferi elevilor sii o educalie

recunoscuti pe plan local 5i nalional, concretizati in rezultatele foarte bune oblinute in procesul instructiv educativ la olimpiade

5i concursuri gcolare si extragcolare. Este o institulie cu tradilie in invilSmdntul tecucean care a cunoscut o evolutie constant

ascendenti 5i s-a evidenliat printr-un nivel avansat al procesului educalional. Competenlele profesionale de exceptrie ale

colectivului didactic cumulate cu dorinla de instruire a elevilor stau la baza transformlrii gcolii intr-un etalon al inaltei

performante.

Obiective specifice: - modernizarea gi reabilitarea clidirii monument istoric; achizilionare active necorporale 9i dotiri pentru

modernizarea sdlilor de clas}. lmplementarea proiectului va contribui la realizarea condiliilor pentru o educatie de calitate

pentru cei 616 elevi inscri5i precum 5i cresterii gradului de participare in invtlim6ntul obligatoriu. lntervenliile propuse vor

conduce la asigurarea unei oferte educalionale adecvate, accesibile gi de calitate pentru to!i copiii contribuind astfel la atingerea

obiectivul specific al Prioritilii de investilie 10.1.8.

Durata de implementare a proiectului este de 63 luni: respectiv de la data de 01.07.2016 p6ni la data de 31'.t0.2021'.

lnformalii suplimentare despre proiectsepotobtinelaSediul Primiriei Municipiului Tecuci,str.1Decembrie1918,nr.66 sau la

telefon : 0372.364.L1"l, e-ma il : fondu rieu ropene @ municipi ultecuci. ro.

Persoani de contact: Trifan Dan, manager proiect.
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