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Inves/m în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014‐2020

Municipiul Deva
Pia-a Unirii, nr.4, Deva, judeţ Hunedoara, tel./fax. 0254 218579 / 0254 226176.

“Lansarea implementării proiectului:  <Reabilitarea, modernizarea clădirilor

și echiparea infrastructurii educa$ionale a Colegiului Na$ional Pedagogic 

"Regina Maria" (școala generală)>, cod SMIS 120280

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstra$iei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Regional 2014‐2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate
de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014‐2020 şi Unitatea Administra%v‐Teritorială

Municipiul Deva, în calitate de beneficiar, au semnat, în data de 22.08.2018, contractul de finanţare nr. 2967
pentru implementarea proiectului <Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educa$ionale

a Colegiului Na$ional Pedagogic "Regina Maria" (școala generală)>, cod SMIS 120280.

Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio‐Programul Operaţional Regional
2014‐2020, Axa prioritară 10 Îmbunătă-irea infrastructurii educa-ionale, Prioritatea de inves/-ii 10.1 Inves/-iile
în educa-ie, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competen-e și învă-are pe tot par‐
cursul vie-ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa-ie și formare,  Obiec/vul Specific 10.1 Creșterea gradului
de par/cipare la nivelul educaţiei /mpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de
părăsire /mpurie a sistemului.  

Valoarea totală a proiectului este de 10.950.555,29 lei, din care: 9.270.718,05 lei valoarea eligibilă neram‐
bursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 1.417.874,52 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din
bugetul naţional și 261.962,72 lei cofinanţarea beneficiarului la valoarea eligibilă și neeligibilă a proiectului, inclusiv
TVA.

Obiec%vul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de par/cipare a populaţiei şcolare din în‐
văţământul obligatoriu la un sistem educaţional de înaltă performanţă, care să asigure resursele umane necesare
unei dezvoltări socio‐economice durabile ‐ echilibrată teritorial în Regiunea Vest.

Obiec%vul specific al proiectului constă în asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate
în învăţământul primar din cadrul Colegiului Naţional Pedagogic „Regina Maria" din Deva, prin reabilitarea, mod‐
ernizarea infrastructurii şcolii şi dotarea cu echipamente didac/ce specifice. 

A/ngerea obiec/vului specific al proiectului se va realiza prin:
• reabilitarea şi modernizarea spaţiilor des/nate procesului educaţional, precum şi dotarea acestora cu echipa‐

mente didac/ce specifice învăţământului din ciclul primar; facilităţi pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică,
prin reabilitarea sălii de sport şi ac/vităţilor din pauze, prin amenajarea curţii şcolii;

• crearea unei infrastructuri şcolare moderne, adecvată desfăşurării procesului de învăţământ, asigurându‐se
as.el condiţiile materiale desfăşurării unui proces didac/c de calitate, în conformitate cu cerinţele actuale;

• îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător cerinţelor psihopedagogice şi asigurarea accesibilităţii
tuturor elevilor la procesul de învăţământ;

• asigurarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de par/cipare a populaţiei şcolare în
învăţământul primar.

Implementarea proiectului se desfășoară în perioada 22.08.2018 ‐ 31.10.2021.

Beneficiar: Unitatea Administra/v‐Teritorială Municipiul Deva.
Reprezentant legal: OANCEA NICOLAE‐FLORIN  – Primarul Municipiului Deva


