
  

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro   I   facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 

 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Data publicării: 28.06.2021 
 

Comuna Eremitu anunță demararea proiectului 

„MANSARDARE ȘI REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DR. NYULAS FERENC 

EREMITU” 
 

Proiectul „MANSARDARE ȘI REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DR. NYULAS FERENC EREMITU”, cod MySMIS 120598, 

este implementat de către Comuna Eremitu, județul Mureș și co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 

contractului de finanţare nr. 6792 încheiat cu Ministerul și Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate 

de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de 

Organism Intermediar. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul și Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al 

programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. 

Obiectivul general al proiectului dezvoltarea infrastructurii educaționale în comuna Eremitu, județul Mureș, respectiv 

îmbunătățirea calității serviciului procesului educațional la nivelul învățământului obligatoriu (primar și gimnazial), într-o 

localitate unde aproape 30% din copii, care frecventează scoală ”Dr. Nyulas Ferenc” aparțin grupului cu risc crescut de părăs ire 

timpurie a sistemului educațional. Acest proiect contribuie la atingerea Obiectivului specific al prioritarii de investiții POR 10.1: 

Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut 

de părăsire timpurie a sistemului. Pe termen mediu, prin asigurarea bazei materiale minime, și a unui cadru corespunzător a 

desfășurării activităților de educație și de recreere, se estimează o creștere a gradului de participare a elevilor la scoală, 

reducerea substanțiala a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a scolii. Pe termen lung se mărește astfel capitalul intelectual al 

localității, ceea ce implicit contribuie la o creștere economică substanțială a comunei, oferind forță de muncă pregătită și 

calificată. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Reabilitarea și extinderea clădirii Școlii Gimnaziale ”Dr. Nyulas Ferenc”, în comuna Eremitu cu scopul: realizării condițiilor unei 

educații de calitate și creșterii gradului de participare a populației în învățământul primar și gimnazial; eliminării discrepantelor 

sociale dintre mediul urban si cel rural; evitării depopulării satelor; creșterea calității infrastructurii educaționale în centrul de 

comună pentru beneficiul întregii comunități; obținerii unei construcții, care să satisfacă cerințele actuale prevăzute de 

normativele în vigoare referitoare la cerințele fundamentale de rezistență și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate și 

mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, economie de energie și izolare 

termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 

2. Creșterea ariei utile/elev în cadrul clădirii școlii, asigurând astfel spațiul necesar derulării în condiții comode a procesului 

educațional. 

3. Introducerea programului de tip ”Școală după scoală” pentru asigurarea în special elevilor din categorii defavorizate șansa de a 

se adapta la cerințele educaționale prin sprijinul oferit de către cadrele didactice în rezolvarea temelor de casă, în procesul de 

învățare peste orarul normal de dimineață, în activități sportive și creative și de recreere supravegheată. 

4. Accesibilizare a mijloacelor de informare și comunicare prin dotarea școlii cu echipamente performante, conform celor mai noi 

standarde tehnice în domeniul serviciilor educaționale aplicabile. Lista dotărilor include: tablă interactivă în fiecare sală de clasă; 

laptop pentru cadre didactice în fiecare clasă; routere wireless pentru accesibilizarea Internetului pe întreg teritoriu al școlii; 

imprimantă multifuncțională color A3; sistem de boxe 5.1 în fiecare sală de clasă; pachete de software educaționale pentru 
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dobândirea și aprofundarea competențelor lingvistice de limba română și engleză - potrivit pentru nivelul de cunoștință aferent 

fiecărei clase. 

5. Contribuția la dezvoltarea durabilă a infrastructurii educaționale prin introducerea unui sistem de colectare selectivă a 

deșeurilor. 

Se va realiza o insulă de colectare selectivă a deșeurilor în curtea școlii iar sălile vor fi dotate cu câte 4 coșuri de gunoi pentru 

strângerea la sursa în mod selectiv a deșeurilor, astfel se va putea profita de contractul încheiat de către Primărie cu o societate, 

care strânge în mod selectiv și reciclează deșeurile. 

6. Implementarea principiului egalității de șanse și asigurarea condițiilor egale de acces la învățământ pentru persoanele cu 

dizabilități, a persoanelor cu nevoi speciale prin adaptarea infrastructurii școlii respectând normativele Ordinului Nr. 189 din 2013 

pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale 

persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000. 

 

Valoarea totală a proiectului este 6.415.449,65  lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 6.287.140,66  lei (din care 

5.453.132,21 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 834.008,45 lei 

reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget național). 

Dată începere proiect: 01.02.2015 

Dată finalizare proiect: 31.10.2022 

 

Date de contact beneficiar:  

UAT Comuna Eremitu, Județul Mureș, 
547210 Eremitu, Str. Principală, Nr. 542, Județul Mureș, Tel.: 0265.347-112 / 0265.347-272, E-mail: eremitu@cjmures.ro 
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