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Finanțare nerambursabilă pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii educaționale pentru 

învățământul general obligatoriu din Orașul Buhuși - Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” cod SMIS  

121239 

 

            UAT Orașul Buhuși anunță începerera activităților proiectului “Modernizarea infrastructurii educaționale 

pentru învățământul general obligatoriu din Orașul Buhuși - Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” cod SMIS  121239. 
Proiectul este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020,  Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ”, operațiunea 10.1.b 
„Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ”  conform contractului de finanțare nr.4169/16.04.2019 
încheiat între  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu 
Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional 
Regional la nivelul regiunii Nord Est și UAT Orașul Buhuși.  
            Obiectivul general al proiectului  constă în creşterea gradului de participare la nivelul învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din cadrul Școlii gimnaziale Ștefan 
cel Mare, orașul Buhuși. 
 Prin proiect se : 

 Reabilitează clădirea în care se desfășoară cursurile Școlii Ștefan cel Mare și extinderea acesteia cu un 
corp nou, cu același regim de înălțime P+1, clădirea în care se desfășoară cursurile și extinderea acesteia cu 
spații noi pentru toalete, 

 reabilitează terenului de sport. 
 
             Rezultatele planificate ale proiectului sunt: 

 numărul total de participanţi la procesul educaţional la finalul implementării proiectului este de 135 
elevi din care fete 65 și băieți 70.  

 suprafața desfășurată a infrastructurii de  învățământ reabilitată ela finalul implementării proiectului 
este de 1375,75 mp.   

           Proiectul “Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu din Orașul 

Buhuși - Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” cod SMIS  121239 va fi derulat în localitatea Buhuși județul Bacău, în 
perioada 16.04.2019 -30.04.2021 și are o valoare totala de 5.710.368,76 lei din care valoare eligibilă este 5.710.368,76 
lei și finanțarea nerambursabila (FEDR) este de 4.853.813,45 lei. 

Prin proiectul „Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu din Orașul 

Buhuși - Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” cod SMIS  121239  UAT Orașul Buhuși doreşte aducerea unităţii de 
învăţământ „Şcoala gimnazială Ștefan cel Mare” de pe strada Libertăţii nr. 225, la standardele actuale din punct de 
vedere structural, al finisajelor, al dotărilor şi al echipamentelor, în vederea creşterii gradului de frecventare precum 
şi a calităţii actului educaţional în ansamblu și va avea impact asupra 140 de elevi / an clase 0-VIII și asupra personalului 
care își desfășoară activitatea în unitatea de învățământ respectiv 17 de cadre didactice și 17 angajați auxiliar . 

Pentru detalii suplimentare : Numele Maria Oana Timofte, Manager de proiect, tel 0234261220, e-mail : 
proiecte_buhusi@yahoo.com. 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
 de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020  

 


