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Reabilitarea şi consolidarea Şcolii cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat, judeţul Buzău
Unitatea Administrativ-Teritorială Glodeanu Sărat, în calitate de beneficiar al finanţării pentru proiectul
„Reabilitarea i consolidarea colii cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat, jude ul Buzău”, cod SMIS 12300, anunţă
organizarea în data de 01.06.2011, ora 10.00, la sala de sedin e a Consiliului Local al comunei Glodeanu Sărat, a
seminarului de lansare oficială a acestui proiect.
Proiectul „Reabilitarea i consolidarea colii cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat, jude ul Buzău” este finan at
de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 : „Îmbunătă irea
infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Interventie 3.4 – ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă”.
Contractul de finan are a fost semnat la data de 09.03.2011 cu Ministerul Dezvoltării Regionale i
Turismului, în calitate de Autoritate de Management i Agentia pentru Dezvoltare Regională de Sud-Est, în
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Opera ional Regional 2007-2013.
Proiectul ce va fi implementat de către Unitatea Administrativ-Teritorială Glodeanu Sărat, judeţul Buzău,
în calitate de beneficiar al finanţării, are stabilite urmatoarele obiective:

‐ Obiectivul general îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării colii cu clasele
I-VIII din satul Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, jude ul Buzău, în vederea asigurării unui proces
educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional;

‐ Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea, consolidarea i extinderea colii cu clasele I-VIII
Glodeanu Sărat sub aspectul asigurării unei amenajări i dotari a unită ii de învă ământ în acord cu
standardele necesare derulării unui învă ământ de calitate, adecvat nevoilor copiilor cu cerinte
educationale.
Valoarea totală a proiectului este de 5.534.271,88 lei din care:
- valoarea totală eligibilă este 4.459.171,50 lei, din care: valoarea eligibilă acordată prin FEDR (finan are
nerambursabilă) 4.369.988,07 lei i contribu ia beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului 89.183,43
lei;
- contribu ia beneficiarului la valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferenta valorii totale a proiectului
1.075.100,38 lei.
Perioada de derulare a proiectului este de 20 luni: 10.03.2011 – 09.10.2012.
Pentru informa ii suplimentare, cei interesa i se pot adresa la tel.: 0760.265.867, fax: 0238.587.702,
e-mail: ccazacu33@yahoo.com, persoana de contact: Corina Cazacu – Manager proiect.
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