
 

 
 
 

ANUNȚ DE INCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT 
UAT Comuna Vișina, ....decembrie 2020 

“Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială cu clasele V-VIII Broșteni, comuna Vișina, 
județul Dâmbovița", 

Titlul proiectului:  “Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială cu clasele V-VIII Broșteni, 
comuna Vișina, județul Dâmbovița", 
cod SMIS 121505 
Denumire beneficiar: UAT COMUNA VIȘINA 
Axa/Prioritate de Investiții: Programul Operațional Regional 2014 – 2021, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investitii 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.a - Creșterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu, 
Autoritatea de Management: „Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației” 
Organismul Intermediar: „Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia” 
Valoarea totală a proiectului este de 6,798,881.78 lei, din care - valoare eligibilă – 6,042,310.99 lei, finanțată 
astfel: din fonduri europene nerambursabile FEDR – 5,135,964.34 lei (85,00%), din bugetul national – 785,500.43 
lei (13,00%) și din fonduri de la bugetul local (cofinanțare eligibilă beneficiar 2,00%) - 120,846.22 lei, valoare 
neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia – 756,570.79 lei, finanțată din bugetul local al comunei Vișina. 

 
 

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Scolii Gimnaziale 
cu  clasele  V-VIII  -  Broșteni  din  Comuna  Visina,  Judetul  Dambovita,  în  vederea  creşterii  capacităţii 
infrastructurii educaţionale şi a calităţii procesului de învăţământ ce se desfăşoară la nivelul şcolii gimnaziale din 
comuna Vișina, care să conducă, în final, la asigurarea unui proces educaţional la standarde europene, adecvat şi 
eficient, menit să răspundă noilor cerinţe ale societăţii. 
Obiective specifice ale proiectului: 
OS  1  –  Reabilitarea  şi  modernizarea  corpului  de  clădire  C1  (clădire  şcoală  veche)  existent  în  cadrul  Scolii 
Gimnaziale cu clasele V –VIII din comuna Vișina, județul Dâmbovița; 
OS 2 - Extinderea spaţiilor de învăţământ prin construcţia unui corp nou de clădire C2 – (P+1E) – în prelungirea 
Corpului C1 existent din cadrul Scolii Gimnaziale cu clasele V –VIII din comuna Vișina; 
OS 3 - Extinderea infrastructurii educaționale prin construcţia unui teren de sport, a unor anexe (altele decât cele 
definite ca infrastructură educațională) – corpurile de cladire C3 și C4 și a altor amenajări; 
OS 4 - Dotarea Scolii Gimanziale cu clasele V - VIII cu echipamente didactice şi sportive, mobilier şi echipamente IT 
necesare procesului de învăţământ. 
Durata implementare: 74 luni, respectiv între data 17.10.2017 și data 30.11.2023, 
Locul de implementare: Comuna Visina, sat Brosteni, județul Dâmbovița 
Informatii suplimentare privind proiectul se pot obține de la: dl. Matei Georgian – manager de proiect, telefon: 
0733019610  Date de contact: tel/ fax. 0245725064 / 0245725200, e-mail: primariavisina_db@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


