
 

 

 

 

 

„Reabilitare, modernizare și extindere Scoala nr. 1 cu clasele V - VIII 
Comuna Roata de Jos, satul Roata de Jos”, cod SMIS 120324  

 
La data de 15 mai 2019, a fost semnat contractul de finanţare nr. 4239, între UAT COMUNA ROATA DE JOS, în 
calitate de beneficiar, pe de o parte, şi Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de 
Autoritate de Management, şi Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
pe de altă parte.  
 
Astfel, începând cu 15 mai 2019, UAT COMUNA ROATA DE JOS derulează proiectul „Reabilitare, Modernizare 
și extindere Scoala nr. 1 cu clasele V-VIII comuna Roata de Jos ”, cod SMIS 120324, proiect finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - „Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale”, 
Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare”, Operațiunea: „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”. 
 
Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei educații de calitate și atractivă, în vederea reducerii 
abandonului scolar in cadrul Scolii cu clasele V-VIII din satul Roata de Jos, la finalul implementarii proiectului. 
Obiectivul specific al priorității 10.1 este Cresterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. În 
vederea prevenirii abandonului școlar și creșterii gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu, 
este esențială asigurarea unor condiții moderne și propice desfășurării activităților în școli. 
Astfel, procesul educațional este îmbunătățit, devenind mai atractiv pentru copiii cu risc crescut de părăsire a 
sistemului. Prin îmbunătățirea infrastructurii, se crează premisele unui educații de calitate, care ulterior va 
contribui la dezvoltarea locală și la îmbunătățirea nivelului de trai al comunității. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
OBS1 Reabilitarea, modernizarea și extindere scolii cu clasele V – VIII Comuna Roata De Jos, Satul Roata De 
Jos, Județ Giurgiu în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023  
OBS2 Creșterea gradului de participare la nivelul învațământului obligatoriu, la finalul perioadei de operare a 
proiectului. 
 
Locul de implementare a proiectului este în localitatea Roata de Jos, satul Roata de Jos, Strada Republicii, nr. 
6, Județul Giurgiu, cod poștal 087105. 
 
Rezultatele proiectului: 
1. O infrastructura educationala (scoala generala) reabilitata, modernizata, extinsa. 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. . Numar de participanti la procesul educationala in cadrul infrastructurii: 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 176 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 179 
din care: 
 
- fete 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 72 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73 
 
- baieti 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 104 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 106 
 
- persoane cu dizabilitati 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 1 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 
 
- persoane apartinand categoriilor dezavantajate: 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 32 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 85 luni, respectiv intre 19.12.2014 și 31.12.2021. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 6.138.456,72 lei, din care:  
- 5.503.699,25 lei - valoarea totala eligibilă compusă din: 4.678.144,38 lei - valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR, 715.480,88 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național si 
110.073,99 lei - valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului; 

- 634.757,47 lei - valoarea neeligibilă inclusiv TVA. 
      
Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi oferite de dna Miroiu Ilinca, manager proiect, telefon: 
0742569362, e-mail cl_roatadejos@yahoo.com.  
 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitați www.fonduri-ue.ro (http://www.fonduri-ue.ro), www.inforegio.ro (http://www.inforegio.ro),  
precum și www.facebook.com/inforegio.ro (http://www.facebook.com/inforegio.ro). 
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