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COMUNICAT DE PRESA 

           08.12.2021 
 

” Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii 
Gimnaziale nr. 5, Municipiul Piatra Neamț” 

 Cod SMIS 128049 
 

În data de 19.11.2021, UAT Municipiul Piatra Neamț, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de 

finanțare număr 7238 pentru implementarea proiectului: ”INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ 

GIMNAZIALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 5, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT”, Cod SMIS 128049. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Programul Operațional Regional 

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 educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 

crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

Obiectivul proiectului este îmbunatațirea calității infrastructurii educaționale și creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu prin dezvoltarea sistemului și asigurarea 

accesului la învățămantul obligatoriu. În urma implementarii proiectului, va rezulta o unitate de învățământ 

moderna, dotata cu mobilierul educațional aferent și echipamente IT de ultimă generație (tabla interactivă, 

laptopuri, videoproiector, imprimante, routere). Astfel, investiția pentru proiectul ”Investiții în infrastructura 

educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5, Municipiul Piatra Neamț” va contribui la dezvoltarea 

la nivel local a infrastructurii educaționale, reducand inegalitățile existente și asigurând accesul sporit la 

sistemul de învățămant românesc. 

Perioada de implementare a Proiectului este de 69 luni, respectiv între data 26.01.2018 și data 

30.09.2023. 

Valoarea totală a proiectului este de 13.122.366,72 lei, din care 11.154.011,70 lei reprezintă valoarea 

eligibilă nerambursabilă din FEDR și 1.705.907,68 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 

național. 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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