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Lansarea proiectului „ Educatie Europeana in Ciorasti Vrancea – EEC Vrancea”
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ciorasti, în calitate de Beneficiar, implementează
proiectul “Educatie Europeana in Ciorasti Vrancea – EEC Vrancea”, cod MySMIS 120310, finantat
prin Programul Operational 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”.
Proiectul se implementeaza in baza contractului 5572/11.06.2020, semnat intre Ministerul
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operational Regional 2014 – 2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar si Unitatea Administrativ Teritoriala
Comuna Ciorasti, in calitate de Beneficiar al finantarii.
Valoarea totală a proiectului este de 4.909.762,56 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este
de 4.218.274,35 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 39 luni: respectiv de la data 01.03.2018 până la
data 31.05.2021
Obiectivul general al proiectului il constituie asigurarea cresterii gradului de participare al copiilor
din mediul rural la invatamantul obligatoriu, imbunatatirea calitatii procesului educational,
ridicarea gradului de confort al elevilor din cadrul “Scolii Generale Ionel Sarbu Ciorasti” prin
reabilitarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de invatamant
Obiectivele specifice vizeaza:
OS. 1: Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea activitatilor educative la nivelul unitatii
administrative teritoriale prin extinderea cladirii existente.
OS2: Reabilitarea si modernizarea cladirii la cele mai inalte standarde conform cerintelor actuale
astfel incat procesul educativ sa se desfasoare in conditii normale pentru 120 de beneficiari.
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OS3: Imbunatatirea procesului educational pentru 120 de elevi prin dotarea scolii cu echipamente
didactice, IT si materiale.
OS4: Cresterea nivelului de dotare al unitatii de invatamant cu sisteme informatice si didactice
moderne, pentru cresterea accesului la informatie si crearea bazelor pentru utilizarea de noi
tehnologii.
Propunerea de proiect vizeaza cladirea Scolii Gimnaziala “Ionel Sarbu” Ciorasti, Vrancea, asupra
careia se vor realiza lucrari de reabilitare /modernizare/consolidare. Pe langa aceste lucrari se
doreste realizarea unei cladiri separate ce va adaposti centrala termica si amenajarea curtii prin
crearea unui spatiu de recreatie si facilitarea accesului in cladire.
Grupurile/entitatile care vor beneficia de infrastructura educationala reabilitata, modernizata si
dotata, sunt impartite in doua categorii: beneficiari directi si beneficiari indirecti.
Beneficiari directi:
•

elevii Scolii Gimnaziale “Ionel Sarbu” Ciorasti, al caror numar, estimam, ca va ajunge
pana la finalizarea proiectului la 120.

•

persoanele care constituie cadrele didactice si personalul auxiliar din cadrul institutiei
de invatamant

Beneficiari indirecti:
•

membrii familiilor elevilor

•

autoritatea publica locala implicata in proiect

•

comunitatea locala (aproximativ 3500 de locuitori)

Din efectele pe termen mediu si lung pe care ne propunem sa le obtinem in urma realizarii
investitiilor propuse prin proiect amintim:
•

imbunatatirea actului educational si eradicarea abandonului scolar in randul elevilor
de primar si gimnazial.

•

scaderea decalajului urban – rural din punct de vedere al dotarilor educationale
existente.

•

cresterea nivelului de dotare al unitatii de invatamant cu sisteme informatice si
didactice moderne, pentru cresterea accesului la informatie si crearea bazelor pentru
utilizarea noilor tehnologii.

•

scaderea migragrii numarului elevilor care parasesc comunitatea rurala in favoarea
mediului educational din urban si implicit cresterea populatiei scolare.

Informatii suplimentare despre proiect se pot obtine la:
Primaria Comunei Ciorasti
Manager proiect: MIHALACHE Mihai
Tel/Fax: 0237258001
Email: primariaciorasti@yahoo.com
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