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PROIECT: „EXTINDERE ȘI DOTARE CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TÂRGU JIU”, COD SMIS 122828 

Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Gorj a obținut finanțare pentru proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu 
Jiu” COD SMIS 122828. 

Acesta se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate 
de Organism Intermediar și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 
Prioritatea de investiții 10.1 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, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației 
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu. 

Bugetul total aprobat al proiectului este de 8.106.518,79  lei, din care: valoarea cheltuielilor eligibile este de 3.969.483,21 lei și valoarea cheltuielilor  
neeligibile este de 4.137.035,581 lei. Valoarea finanțării nerambursabile este de 3.890.093,55 lei. 

Perioada de implementare a proiectului este de 41 luni de la data semnării contractului de finanțare.  

Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu Jiu. Prin atingerea obiectivului 
general va crește nivelul de confort și funcționalitate, și va fi asigurat spațiul necesar desfășurării în condiții optime a activităților specifice pentru o 
educație de calitate și creșterea gradului de participare a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES )”. 

Obiective specifice:  

Obiectivul specific 1  vizează extinderea cu o construcție nouă pentru asigurarea spațiilor și dotărilor necesare la desfășurarea activităților 
educaționale pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES). Se va avea în vedere crearea spațiilor adecvate astfel 
încât să corespundă din punct de vedere al necesitații și conformării suprafețelor – Hotărârea nr. 1251 din 2005”. 

Obiectivul specific 2 vizează creșterea calității actului educațional prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare, respectiv asigurarea facilitaților 
necesare pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), din punct de vedere al „măsurilor de îmbunătățire a 
activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe 
educative speciale din cadrul sistemului de învățământ”. 
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Pentru mai multe informații despre Programul Operațional Regional 2014-2020, accesați pagina web a programului www.inforegio.ro  
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro   
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