Biroul Proiecte cu Finanțare Internațională
Proiecte în lucru
Nr.
crt.

1.

Denumire
proiect

Reabilitare,
consolidare şi
modernizare
Liceul Tehnologic
Mîrşa, oraş Avrig,

Tipul finanţării

Programul Operaţional Regional, axa
10

cod Mysmis
125049

2.

Construire creșă
în orașul Avrig,
cod Mysmis
120939

Programul Operaţional Regional, axa
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

Principalele activităţi din proiect
1. Lucări de reabilitare, consolidare şi modernizare a
clădirilor din incinta Liceului Tehnologic Mîrşa:
- clădirea Școlii primare cu clasele 1-4
- clădirea grădiniței
- clădirea Liceului Tehnologic
- clădirea sălii de sport
- dotări cu echipamente didactice şi cu echipamente
specifice activităților sportive.
2. Lucrări de reabilitare și modernizare a terenurilor de
sport din incinta liceului tehnologic, pregătirea și dotarea
acestora pentru a permite desfășurarea activităților sportive
3. Crearea de spații de joacă exterioare pentru grădiniță
4. Reabilitare împrejmuire teren grup școlar
5. Modernizare rețele exterioare de incinta
Rezultatele concrete care vor fi obținute prin implementarea
proiectului sunt următoarele:
- 1 clădire nou construita formată din demisol si parter cu o
suprafață construita de 695 mp și o suprafață desfășurată de
1625 mp, cu o capacitate de 70 de copii organizați în 5
grupe. La demisol se vor afla spațiile administrative (birouri,
bucătărie, magazie, spațiu curățenie, spațiu spălător
călcător, vestiare, atelier de reparații, etc.) iar la parter sunt
spațiile pentru copii. Acoperișul va fi de tip terasa verde
circulabilă (înierbat), iar accesul pe aceasta se va realiza
prin intermediul casei scării iar de la nivelul terenului
amenajat printr-o pasarelă. Clădirea va avea o curte de
lumină pentru recreere și plimbare în aer liber.
- împrejmuirea imobilului,
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- construire drum de acces,
- echipamente și dotări noi, de calitate și adaptate
utilizatorilor,
- amenajări exterioare (locuri de joaca cu echipamente de
ultima generație destinate copiilor, amenajarea de platforme
si alei de acces, trotuare, spații verzi, foișoare).

3.

Programul Operaţional Regional, axa
10
Îmbunătățirea
infrastructurii
Construcții
educaționale, Prioritatea de investiții
grădinițe
10.1 Investițiile în educație, și
regiunea Centru, formare,
inclusiv
în
formare
cod
Mysmis profesională, pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot
125151
parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare

4.

WiFi4EU
Promovarea
conectivității
internet
comunitățile
locale

Proiectul este implementat în baza acordului parteneriat
încheiat între Ministerul Educației Naționale, în calitate de
lider si Orașul Avrig, in calitate de partener.
Prin proiect se va construi și dota corespunzător o grădiniță
cu program normal cu 3 săli de grupă în curtea Grădiniței nr.
3 din Avrig, str. samuel Brukenthal nr. 135 și va fi amenajat
terenul din incintă ( locuri de joacă, teren de sport, parcare,
etc.)

A fost semnat
contractul de
finanțare

-

WiFi4EU este o inițiativă a Comisiei Europene, prin Agenția
Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), al cărei obiectiv
la Agenția Executivă pentru Inovare și
este să ofere cetățenilor și vizitatorilor acces de înaltă
în Rețele (INEA)
calitate la internet pe întreg teritoriul UE prin intermediul unor
puncte de acces Wi-Fi gratuit instalate în spațiile publice,
cum ar fi parcuri, piețe, administrații, biblioteci, muzee și
centre medicale.
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