Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea
Școlii Gimnaziale nr. 2, comuna Zănești, județul Neamț
Comuna Zănești a semnat, în data de 15 septembrie 2021, contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea,
extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 2, comuna Zănești, județul Neamț”, Cod SMIS 123861.
Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio - 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 educației timpurii și
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”.
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program este Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est.
Valoarea totală a proiectului este de 4.479.059,16 lei, din care 3.633.741,23 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din
FEDR și suma de 555.748,65 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Perioada de implementare este
de 69 luni, respectiv între 01.04.2018 și 31.12.2023.
Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate elevilor din
Școala Gimnazială nr. 2 din localitatea Zănești, jud. Neamț, prin implementarea unui set de măsuri de reabilitare, modernizare,
extindere și dotare a infrastructurii educaționale din cadrul acestei școli.
Obiectiv specific 1: Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirii C1 din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 din comuna
Zănești, jud. Neamț.
Obiectiv specific 2: Demolarea clădirii C3, datorită faptului că aceasta nu corespunde exigențelor de rezistență la foc și de protecție
în caz de incendiu și siguranță în exploatare.
Obiectiv specific 3: Realizarea amenajării exterioare a Școlii Gimnaziale nr. 2 prin:
realizarea unei împrejmuiri perimetrale;
amenajarea unui teren de sport multisport, cu placă de beton și gazon sintetic, cu dimensiunile de 24x12m;
realizarea unei parcări de 10 locuri, la care se adaugă 2 locuri pentru persoane cu dizabilități.
Rezultate așteptate:
1. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului = 153 elevi (din care):
• fete = 63
• băieți = 60
• persoane cu dizabilități = 1
• persoane aparținând categoriilor dezavantajate (romi) = 0
(Valori estimate la finalul implementării proiectului)
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educațională pentru învățământul general obligatoriu (școli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei pregătitoare)
2. "Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, preșcolar":
- valoare indicator la începutul implementării proiectului: "0"
- valoare indicator la sfârșitul implementării proiectului: "1"
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