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Lansarea proiectului
„Construcție și dotare Școală cu clasele I-VIII, Comuna Albești, sat Albești, Județul
Constanța”
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Albesti, Județul Constanța, în calitate de Beneficiar,
implementează proiectul „Construcție și dotare Școală cu clasele I-VIII, Comuna Albești, sat Albești, Județul
Constanța ”, cod SMIS 124545 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 :
„Îmbunatațirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiţii 10.1 B : „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”.
Valoarea totală a proiectului este de 4.884.824,26 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este
de 4.071.415,08 lei.
Obiectivul general al proiectului este reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru un număr de 220 de
copii prin construirea unei noi școli la nivelul învațamântului primar și gimnazial care are ca scop asigurarea
unei oferte educaționale adecvate în comuna Albești, Județul Constanța.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt :
1. Construirea unei școli gimnaziale în satul Albesti, comuna Albești, pe o suprafață 1226,81 mp,
reprezentând încaperi, spații ale Scolii Generale cu clasele I-VIII din comuna Albești, județul Constanța, care
oferă posibilități moderne de predare, mobilat și dotat conform cerințelor educaționale europene, a
normelor sanitare, a normelor europene referitoare la persoanele cu dizabilitați.
2. 220 elevi de clasele I-VIII, care vor beneficia de o educație modernă în 8 clase de curs dotat conform
cerințelor actuale, cu cabinete și laboratoare noi și specializate pe sisteme și programe informatice
moderne, cu impact direct asupra dezvoltării personale și profesionale viitoare.
3. Informarea publicului (beneficiari direcți/indirecți, publicul general) privind Programul Operațional
Regional 2014-2020 și proiectul finanțat în cadrul acestuia (obiective, activități, rezultate) și promovarea
investiției prin: publicarea a două comunicate de presă, inițial și final în presa locală, realizarea și montarea
a unui panou tempor și a unui panou permanente pe amplasamentul investiției, realizarea și aplicarea de
autocolante informative pe dotările achiziționate.
Durata de implementare a proiectului este de 84 luni: respectiv de la data 03.01.2017 până la data
31.12.2023.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la:
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Albești, Județul Constanța
Gheorghe MOLDOVAN, Primar
Tel/Fax: 0241/736708
E-mail: primaria_loc.albesti@yahoo.com
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