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Scurtă descriere a proiectului 

Reabilitare și dotare cu echipament didactic 
Liceul Tehnologic Retezat – Școala Gimnazială 
nr.1, reabilitare parc zona primărie și poliție 

 
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORAS URICANI  /  Cod SMIS: 126108 
 
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii locuitorilor prin 
imbunatatirea spatiilor publice urbane.  Proiectul urmareste o abordare integrata a problemelor din oras (servicii 
educationale, culturale, recreative) in vederea solutionarii simultane a necesitatilor populatiei si revitalizarea 
fizica si sociala a comuniatilor defavorizate din orasul Uricani.    
Obiectivele specifice ale proiectului: 

1.Creșterea gradului de participare a copiilor/elevilor la nivelul educatiei timpurii si a invatamantului 
obligatoriu, reducerea abandonului scolar, cresterea nivelului de promovare la finalul ciclurilor educationale. 

2.Dezvoltarea infrastructurii educationale prin reabilitarea unei suprafete de 2418.34 mp in vederea 
cresterii calitative a procesului educational. 

3.Asigurarea unor conditii educationale adecvate pentru cei 241 elevi incadrati in ciclurile de invatamant 
primar si gimnazial 

4.Cresterea atractivitatii orasului prin imbunatatirea spatiilor publice urbane pentru cei 845 locuiotori 
din zona. 

5.Dezvoltarea posibilitatilor de petrecere a timpului liber, de recreere, de educatie extrascolara prin 
reabilitarea unei suprafete de 2069 mp.    
Rezultatele proiectului: 

1.Participantii la procesul educational in unitatea reabilitata si dotata: valoare la inceputul proiectului – 
241 de elevi incadrati in ciclurile de invatamant primar si gimnazial si valoare estimata la finalul implementarii 
proiectului – 241 de elevi incadrati in ciclurile de invatamant primar si gimnazial 

2.Cladiri cu functii educationale – valoare la inceputul implementarii proiectului – 0 cladiri si valoare 
estimata la finalul implementarii proiectului 1 cladire, respectiv scoala gimaziala nr. 1. 

 
Data semnării contractului de finanțare: 23.03.2020 
Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 23 Martie 2020- 30 Decembrie 2022 
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Valoarea totală a contractului de finanțare: 10.881.057,79 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 9.248.899, 13 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.414.537, 50 lei 
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 10.663.436,63 lei 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:  
www.fonduri-ue.ro 
www.inforegio.ro  
facebook.com/inforegio.ro 
 
Denumirea completă a programului este: Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020  
Denumirea scurtă este: Regio 2014-2020 
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