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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. 
 

ANUNȚ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI 

„Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Generale 
Fráter György din comuna Remetea, județul Harghita” 

 
 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Remetea a semnat Contractul de finanțare nr. 4851 
din data de 28.10.2019. cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul 
Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, pentru proiectul „Reabilitarea si 
echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Generale Fráter György din comuna Remetea, județul 
Harghita”, cod SMIS 122319. 

Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 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, Obiectiv specific 10.1 – 
Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământul obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.  

   Valoarea totală a proiectului este de 5.819.316,82 lei, din care valoarea cofinanțării eligibile a 
beneficiarului este de 116.273,05 lei și finanțare nerambursabilă de 5.697.379,37 lei (din care 
contribuția din FEDR – 4.941.604,56 lei). 

Perioada de implementare a proiectului: 01.02.2018.-31.05.2021. 
Obiectivul general/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în 

îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale de la nivelul comunei, prin asigurarea tuturor 
condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților didactice din cadrul unităților de învățământ.  

Obiectivele specifice ale proiectului:  
1. Reabilitarea infrastructurii educaționale a 2 unități de învățământ arondate Școlii Gimnaziale 
Fráter György din comuna Remetea: Corpurile A, B și H. 
2. Asigurarea condițiilor optime de participare în învățământul obligatoriu pentru 521 elevi, care 
constituie în prezent populația școlară  a celor două unități de învățământ cuprinse în proiect. 
3. Îmbunătățirea procesului educational a 2 unități de învățământ arondate Școlii Gimnaziale Fráter 
György, prin dotarea și integrarea de resurse pedagogice moderne și echipamente IT în procesul de 
predare-învățare: Corpurile A, B și H. 
Intervențiile asumate prin proiect reprezintă construcții, recompartimentări, refinisări,  amenajări 
interioare, termoizolații, modernizarea tuturor instalațiilor aferente clădirilor, acces pentru persoane 
cu dizabilități, amenajare curte școlară, zid de sprijin. Proiectul vine să răspundă nevoilor prin dotări cu 
echipamente și tehnologii moderne: display-uri interactive, proiector interactiv, acoperire wifi, laptop-
uri și tablete, și multe alte instrumente cu scop didactic. 
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