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Descrierea proiectului 
 

< Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala ,,Mihai Viteazul”, Braila >  

 
 Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila, a semnat pe data de 29.07.2020,  Contractul de 

finanțare nr.5660, pentru proiectul  < Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala ,,Mihai Viteazul”,Braila 

>, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Imbunatatirea infrastructurii 

educationale, Prioritatea de investitii 10.1 – Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru 

dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, 

Obiectiv specific 10.1- Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in 

special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului;   

 Scopul proiectului, constă în imbunatatirea dezvoltarii infrastructurii educationale scolare si cresterea 

atractivitatii ofertei educationale la nivelul invatamantului primar si gimnazial, la Scoala gimnaziala ,,Mihai Viteazul”, 

Braila, prin asigurarea unor conditii adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copiii, cu scopul reducerii abandonului 

scolar si parasirea timpurie a scolii. 

 Proiectul prezinta masuri de inbunatatire a dezvoltarii infrastructurii educationale scolare, in vederea asigurarii 

accesului sporit la educatie a copiilor.  

 Obiectivul specific al proiectului, îl constituie, asigurarea unui cadru prielnic pentru pregatirea scolarilor. Pentru 

realizarea acestui deziderat este necesara existenta unei infrastructuri adecvate, corespunzatoare acestui ciclu educational. 

De aceea se impun : 

1. Reabilitarea si modernizarea Scolii gimnaziale ,,Mihai Viteazul”, din Municipiul Braila, in vederea asigurarii 

infrastructurii educationale necesare; 

2. Dotarea infrastructurii educationale cu echipamente si materiale didactice necesare desfasurarii actului educational si 

cresterea gradului de co-interesare al elevilor pentru participarea la activitatile scolare (echipamente IT, mobilier 

scolar,material didactic); 

 Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților 

proiectului înaintea semnării Contractului de finanțare. 

 Data de finalizare a proiectului este 28.02.2022. 

 Valoarea totală a proiectului  este de 3.745.457,13 lei din care: 

 Valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 3.183.638,57 lei 

 Valoarea nerambursabilă din bugetul național: 486.909,41 lei. 

 Valoarea totală din bugetul local: 74.909,15 lei 

 

 Locul de implementare a proiectului este sediul Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, 

Relații Internaționale din strada Vapoarelor nr. 2, din cadrul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Brăila. 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:              
www.fonduri-ue.ro., site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a 

programului www.facebook.com/inforegio.ro 

 

 

 

  

 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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