Anunț de presă

Data 21.07.2021

ANUNȚ DEMARARE PROIECT «MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALĂ DIN SAT ROȘIEȘTI, COMUNA
ROȘIEȘTI, JUDEȚUL VASLUI»
UAT Comuna Roșiești, în calitate de beneficiar anunță lansarea proiectului «MODERNIZARE
ȘI EXTINDERE ȘCOALĂ DIN SAT ROȘIEȘTI, COMUNA ROȘIEȘTI, JUDEȚUL VASLUI», cod SMIS 2014+:
122332, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 –
“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”.
Valoarea totală a proiectului este de 5.822.400,18 lei, din care valoarea finanțării
nerambursabile este de 5.698.890,29 lei din care 4.942.915,06 lei valoare eligibilă nerambursabilă
din FEDR, 755.975,23 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 116.303,89 lei
valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii și a învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire
timpurie a sistemului. Obiectivul general al proiectului contribuie la o creștere a nivelului calitativ și
de performanță a procesului educațional, cât și la creșterea gradului de participare la nivelul
învățământului gimnazial.
Obiectivul specific al proiectului este modernizarea și extinderea școlii gimnaziale din sat
Roșiești, comuna Roșiești, județul Vaslui și crearea unui cadru adecvat desfășurării activităților
educaționale de calitate, atât pentru copii, cât și pentru personalul didactic. Investiția va crea
condiții pentru creșterea calității procesului educațional, prin asigurarea unor spații adecvate
necesare derulării activității din cadrul școlii Veniamin Costachi. Se vor amenaja sălile de curs
conform normativelor în vigoare, iar clădirea va dispune de toate instalațiile, dotările și utilitățile
necesare desfășurării optime a activităților.
Rezultate așteptate:
 163 participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură, din care: 80 fete și 83
băieți, 0 persoane cu dizabilități, 36 persoane care aparțin categoriilor dezavantajate –
valoare estimată la finalul implementării proiectului;
 o școală modernizată și extinsă pentru învățământul general obligatoriu, clasele I-VIII,
inclusiv clasa pregătitoare – valoare estimată la finalul implementării proiectului.
Data de începere a proiectului este 30.06.2021, iar data de închidere efectivă a proiectului
este 31.12.2023.
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Adresă e-mail: primrosiesti@yahoo.com
Pagina web: https://www.primariarosiesti.ro/
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