
                                     

 

 

Titlul proiectului: Imbunatatirea infrastructurii educationale in Sat Salcuta, Comuna Salcuta, Judetul Dolj – 

Modernizare, reabilitare, extindere, dotare Scoala Gimnaziala Salcuta si construire sala de sport  

 

Denumirea beneficiarului: UAT Comuna SALCUTA 

 

Scopul  si obiectivele specifice:  
Scopul proiectului este cresterea calitatii sistemului de invatamant si imbunatatirea infrastructurii in mediul rural 
prin imbunatatirea calitatii invatamantului si oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului instructiv - 
educativ in comuna SALCUTA.  
Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele: 
1.OS 1. Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea activitatilor educative la nivelul unitatii administrativ 
teritoriale prin reabilitarea cladirii existente; 
2.OS 2. Reabilitarea si modernizarea cladirii la cele mai inalte standarde conform cerintelor actuale astfel incat 
procesul educativ sa se desfasoare in conditii normale si moderne prin instalarea unor sisteme de efractie si 
monitorizare, prin instalarea de retele informatice, etc. 
3.OS 3 Îmbunatatirea procesului educational prin dotarea scolii cu echipamente didactice, IT si materiale 
specifice pentru documentare si pentru intretinerea scolii; 
4.OS 4 Îmbunătăţirea stării infrastructurii aferente Scolii din Salcuta prin lucrări de reabilitare a clădirii, a căilor 
de acces, a instalaţiilor termice, sanitareşi electrice şi amenajări exterioare. 
5.OS 5. Îmbunătăţirea eficienţei energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a cladirii (reabilitarea 
peretilor-partea opaca, parte vitrata, reabilitare terasa, reabilitare planseu peste subsol; 
6.OS 6. Creşterea nivelului de dotare al unităţii de învăţământ cu sisteme informatice şi didactice moderne, 
pentru creşterea accesului la informaţie şi crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii si pentru crearea 
unor premise de derulare a unor programe de tip remedial ca urmare a implementarii proiectului. 
7.OS 7. Scaderea decalajelor rural-urban prin crearea unei unitati de infrastructura educationala moderna care 
sa faciliteze accesul la educatie pentru un numar de 125 de copii din mediul rural, care provin din categorii 
dezavantajate. 
8.OS 8. Asigurarea vizibilităţii proiectului si diseminarea rezultatelor prin comunicate/anunturi de 
incepere/finalizare proiect, prin afisarea de panouri informative si prin actualizarea site-ului primariei cu date 
informative despre proiect.  
 
 
Rezultate 

Rezultat asteptat 1: 
1 documentatie tehnico-economica constand in studiul geotehnic, expertiza tehnica a cladirii, raportul de audit 
energetic, si SF cu elemente de DALI predata si recetionata; 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 
1 documentatie tehnico-economica constand in studiul geotehnic, expertiza tehnica a cladirii, raportul de audit 
energetic, si SF cu elemente de DALI predata si recetionata; 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 
1 documentatie tehnico-economica constand in studiul geotehnic, expertiza tehnica a cladirii, raportul de audit 
energetic, si SF cu elemente de DALI revizuita; 



Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învatamântul general 
obligatoriu. 
2. Rezultat asteptat 2 
1 cerere de finantare predata si receptionata; 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 
1 cerere de finantare predata si receptionata; 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 
1 cerere de finantare predata si revizuita; 
Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. Din 
care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învatamântul general 
obligatoriu. 
3. Rezultat asteptat 3 
Set de avize aprobate si obtinute; 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 
Cereri si documentatie depusa pentru obtinerea avizelor; 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: set de avize aprobate si obtinute; 
Numarul total de participanþi la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învatamântul general 
obligatoriu. 
4. Rezultat asteptat 4 Unitate de Implementare a Proiectului formata si functionala ; 
Valoare la începutul implementarii proiectului 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 
Fise de post elaborate, decizii de alocare elaborate, UIP creat; 
O unitate de implementare a proiectului functionala; 
Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învatamântul general 
obligatoriu. 
5. Rezultat asteptat 5: Proiect implementat din punct de vedere financiar si tehnic; 
Valoare la începutul implementarii proiectului:Rapoarte de monitorizare, de progres depuse si aprobate; 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:Proiect implementat cu succes din punct de vedere 
financiar si tehnic; 
Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învatamântul general 
obligatoriu. 
6. Rezultat asteptat 6: Achizitii prevazute in proiect lansate si efectuate in conformitate si cu respectarea 
legislatiei in domeniu; 
Valoare la începutul implementarii proiectului:Proceduri de achizitii intocmite, caiete de sarcini, proceduri de 
achizitii lansete in conformitate cu planul de achizitii; 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: Set de proceduri de achizitii efectuate in cadrul 
proiectului; 
Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învatamântul general 
obligatoriu. 
7. Rezultat asteptat 7: Calitatea mediului imbunatatita prin plantarea pomilor 
Valoare la începutul implementarii proiectului: Calitatea mediului precara; 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: Teren amenajat in vederea pregatirii lucrarilor si calitatea 
mediului imbunatatita prin plantarea pomilor 



Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învatamântul general 
obligatoriu. 
8. Rezultat asteptat 8: PT realizat, predat si receptionat; 
Valoare la începutul implementarii proiectului: Propuneri tehnice analizate la inceputul implementarii 
proiectului; 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: PT realizat, predat si receptionat; 
Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învatamântul general 
obligatoriu. 
9. Rezultat asteptat 9:Servicii de asistenta tehnica oferita in vederea furnizarii dupa caz a detaliilor tehnice de 
executie si propunere de dispozitii de santier pentru orice propunere de modificare a proiectului initial, in 
conformitate cu cerintele finantatorului 
Valoare la începutul implementarii proiectului:1 serviciu de asistenta tehnica achizitionat; 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 serviciu de asistenta tehnica receptionat; 
Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învaþamântul general 
obligatoriu. 
10. Rezultat asteptat 10:Monitorizarea proiectarii si executiei lucrarilor de interventie ce urmeaza a se realiza la 
imobilul in care se va realiza investitia; 
Valoare la începutul implementarii proiectului:ETAPA I– asistenta tehnica specializata in perioada 
premergatoare inceperii executiei lucrarilor de interventie cu o serie de atributii ce vor fi detaliate in caietul de 
sarcini, 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:ETAPA II– asistenta tehnica specializata in perioada 
executiei lucrarilor de interventie cu o serie de atributii ce vor fi detaliate in caietul de sarcini, 
Numarul total de participanþi la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învatamântul general 
obligatoriu. 
11. Rezultat asteptat 11:Asistenta tehnica pentru beneficiar in contractul de lucrari si sprijin pentru echipa de 
implementare a proiectului si monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor 
legislatiei romana in vigoare (Legea nr.10 /1995, Ordinul nr. 1496/2011, modificat si completat de Ordinul nr. 
277/ 2012) 
Valoare la începutul implementarii proiectului:Asistenta tehnica pentru beneficiar in contractul de lucrari si 
sprijin pentru echipa de implementare a proiectului si monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii 
conform prevederilor legislatiei romana in vigoare (Legea nr. 10 /1995, Ordinul nr. 1496/2011, modificat si 
completat de Ordinul nr. 277/ 2012) 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: Servicii de asistenta tehnica receptionate 
Numarul total de participanþi la procesul educaþional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educaþionala pentru învaþamântul general 
obligatoriu. 
12. Rezultat asteptat 12: 1 cladire reabilitata si imbunatatita dpdv termic si estetic 
Valoare la începutul implementarii proiectului:1 caldire care serveste drept unitate educationala care sufera o 
serie de deficient si degradari asa cum sunt acestea descrise in expertiza tehnica, in Raportul de audit energetic 
si in SF cu elemente de DALI 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:1 cladire reabilitata si imbunatatita dpdv termic si estetic 
Rezultat asteptat 12: Imbunatatirea conditiilor educationale pentru un numar de 106 de copii si facilitarea 
accesului la educatie moderna in mediul rural 
Valoare la începutul implementarii proiectului:Imbunatatirea conditiilor educationale pentru un numar de 106 
de copii si facilitarea accesului la educatie moderna in mediul rural 



Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:Imbunatatirea conditiilor educationale pentru un numar 
de 106 de copii si facilitarea accesului la educatie moderna in mediul rural 
Numarul total de participanþi la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învatamântul general 
obligatoriu. 
13. Rezultat asteptat 13: 1 unitate de invatamant dotata corespunzator 
Valoare la începutul implementarii proiectului:1 unitate de invatamant fara dotari; 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 unitate de invatamant dotata corespunzator 
Rezultat asteptat 13: Imbunatatirea conditiilor educationale pentru un numar de 106 de copii si facilitarea 
accesului la educatie moderna in mediul rural 
Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învaþamântul general 
obligatoriu. 
14. Rezultat asteptat 14 :1 proiect vizibil in aria de implementare 
Valoare la începutul implementarii proiectului:Obiective si tipuri de activitati propuse diseminate in aria de 
implementare a proiectului 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:Rezultate diseminate la finalul proiectului in aria acestuia 
de implementare; 
Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învatamântul general 
obligatoriu. 
15. Rezultat asteptat 15: 1 proiect auditat dpdv economic 
Valoare la începutul implementarii proiectului:Servicii contractate de audit al proiectului; 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:1 proiect auditat dpdv economic 
Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-106. 
Din care: 48 fete, 58 baieti 
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru învatamântul general 

obligatoriu. 

 

Indicatori:  

Denumire indicator     Unitate           Anul de   Valoare tinta   Din care     Femei   Barbati  

      Masura           referinta 
 
Capacitatea infrastructurii de    Persoane   106   48 58 
Educatie care beneficiaza de sprijin    
- scolar 
 
Îngrijire a copiilor si educatie: Capacitatea  Persoane    106   48 58 
infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de  
educatie care beneficiaza de sprijin 

 

Numarul total de participanti la procesul  Elevi  2022  106   48 58 
educational în unitatea de infrastructura  
subiect al proiectului 
 

Categoria infrastructurii subiect al   Nr.    1 
proiectului-scoala 

 



 

 

Perioada de implementare: 62 de luni (04.04.2018 – 31.05.2023) 

Valoarea totală a proiectului: 3.655.889,92 lei 

Valoarea contributiei europene: 3.107.506,46 lei 

Valoarea contributiei nationale: 475.265,65 lei 

 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi  www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro  

 
 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 
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