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Inves�m în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Data: 03.03.2021

COMUNA MĂTĂSARU anunță demararea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea 
infrastructurii educaționale Școala cu clasele I-VIII sat Poroinica, comuna Mătăsaru, județul Dâmbovița”, cod 
proiect 124466, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale; Operațiunea - Creșterea gradului de par�cipare la nivelul educației �mpurii și 
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire �mpurie a sistemului.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de 
Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism 
Intermediar (contract de finanțare 6372/03.12.2020).
Valoarea totală a proiectului este 7.315.147,16 lei, din care suma nerambursabilă este de 5.975.888,68 lei, iar 
valoarea cofinanțării beneficiarului este 121.956,92 lei.
Obiec�vul general  al proiectului  
Obiec�vul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea, modernizarea, ex�nderea și echiparea Școlii gimnaziale 
din satul Poroinica, comuna Mătăsaru, județul Dâmbovița. Obiec�vul proiectului vizează obținerea de beneficii 
importante legate, pe de o parte de oprirea fenomenului de migrare al copiilor către școlile de la oraș, precum și 
îmbunătățirea rezultatelor obținute de copiii pregă�ți în această școală. Deasemenea se are în vedere creșterea 
calității infrastructurii de educație, a dotării școlii, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde 
europene și a creșterii par�cipării populației școlare la procesul educațional.
Obiec�vele specifice ale proiectului:
1: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din satul Poroinica prin reabilitarea, modernizarea, ex�nderea și 
echiparea Școlii gimnaziale din satul Poroinica, comuna Mătăsaru, județul Dâmbovița.
2: Crearea de condiții adecvate pentru desfășurarea ac�vităților educaționale și spor�ve în cadrul scolii prin 
dotarea corespunzătoare a inves�ției propuse.
Durata de implementare a proiectului: 88 luni, respec�v între 01.08.2016 - 30.11.2023.
Locul de implementare: satul Poroinica, comuna Mătăsaru, la vest de drumul comunal DC72. Pe parcela este 
edificată o construcție – școala gimnazială având regim de înălțime parter.  
Informații suplimentare privind proiectul se pot obține de la dna. Oana Ciulu - Manager proiect, telefon 
0721.438.849, E-mail: primariamata_DB@yahoo.com. 
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