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Comunicat de presă
Data: Decembrie 2021

COMUNICAT DE PRESA
PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL
“EXTINDERE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE SCOALA CARAULA, JUDETUL DOLJ”, SMIS 124628
Tipul materialului: Comunicat de presa
Titlul proiectului: EXTINDERE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE SCOALA CARAULA, JUDETUL DOLJ
Numele beneficiarului: U.A.T. COMUNA CARAULA
Contract de finantare: nr. 6682/24.02.2021
Data începerii şi finalizării proiectului: 01 iunie 2018 – 31 august 2023
Codul MySMIS: 124628
Obiective proiect:
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul proiectului îl constituie reabilitarea si extinderea Scolii Gimnaziale Caraula, in vederea îmbunatatirii calitatii infrastructurii educationale, astfel încât acestea
sa ajunga la un standard optim de functionare prin asigurarea functiunilor si dotarilor necesare, precum si asigurarea conditiilor de rezistenta, stabilitate, finisare,
utilitati si dotare, în conformitate cu prevederile legale. Scopul proiectului este de a conduce la îmbunatatirea infrastructurii educationale, in vederea asigurarii unei
oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copiii. Proiectul propus spre finantare contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific 10.1
al Axei Prioritare 10, întrucât va conduce la cresterea atractivitatii ofertei educationale si la reducerea absenteismului, ceea ce va avea un impact direct asupra
cresterii gradului de participare la nivelul educatiei si învatamântului obligatoriu
Obiectivele specifice proiectului:
1. Reabilitarea cladirii existente a Scolii Gimnaziale Caraula, extinderea acesteia cu o sala de sport si spaþii anexe, realizarea unui teren de sport cu suparfaþa de joc
din tartan, precum si a altor lucrari exterioare, pâna la sfârsitul perioadei de implementare.
2. Achiziþionarea, pâna la sfârsitul perioadei de implementare, a 47 de echipamente si utilaje tehnologice
3. Achiziþionarea, pâna la sfârsitul perioadei de implementare, a 393 elemente de dotari, ce vor fi utilizate pentru desfasurarea
procesului educational;
4. Implementarea în condiþii optime a proiectului prin achiziþia de: servicii de consultanþa pentru elaborarea Cererii de finantare, servicii de elaborare a
Documentatiei tehnice (Studiu de Fezabilitate), a expertizei tehnice si a studiului topografic, servicii de management de proiect, servicii de proiectare si asistenta
tehnica din partea proiectantului, servicii de informare si publicitate, servicii de verificare a calitatii PT si DE, servicii de audit energetic si certificare a performantei
energetice si servicii de dirigentie de santier.
Valoarea totala a proiectului: 9.011.799,71 lei.
Valoarea finantarii nerambursabile: 8.761.863,13 lei, din care valoare nerambursabila din FEDR 7.599.575,24 lei si valoare nerambursabila din BS 1.162.287,89 lei.
Localizarea proiectului: Str. Craiovei, nr.101, Sat Caraula, Com. Caraula, jud. Dolj, regiunea Sud-Vest Oltenia,
Persoana de contact: Titel Paun - Telefon: 0767687142; E-mail: primariacaraula@gmail.com
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