
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Reabilitare, modernizare, extindere, (desfiintare corouri C2 si C3) dotare Scoala Gimnaziala NR.1, 

Sat Gurbanesti – Comuna Gurbanesti – Judetul Calarasi 

Proiectul “Reabilitare, modernizare, extindere, (desfiintare corpuri C2 si C3) dotare Scoala Gimnaziala 

Nr.1, Sat Gurbanesti – Comuna Gurbanesti – Judetul Calarasi”, cod MySMIS 123817, finanțat prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către UAT COMUNA GURBANESTI și 

are o valoare totală de 6,553,057.77 lei, din care 3,218,499.90 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel 

regional de către ADR Sud-Muntenia, organism intermediar al programului ce monitorizează 

implementarea acestui proiect în Regiunea Sud-Muntenia.  

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 11.02.2021– 30.10.2023. Obiectivul general al proiectului 

cu titlul “Reabilitare, modernizare, extindere (desfiintare corpuri anexa C2 si C3) si dotare scoala 

gimnaziala Nr.1, Sat Gurbanesti-Comuna Gurbanesti-Judetul Calarasi” il reprezinta imbunatatirea 

conditiilor din unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala Nr.1 din Sat Gurbanesti-Comuna Gurbanesti, 

jud. Calarasi, in vederea cresterii gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului 

obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpăurie a sistemului, iar Obiectivele 

Specifice ale proiectului sunt: 

1. Reabilitarea a 5 sali de clasa si a 3 laboratoare complet utilate, care vor deservi un numar de 90 de 

elevi. 

2. Extinderea cu anexa sala sport care va cuprinde vestiare si grupuri sanitare si a salii de sport pana la o 

suprafata de 535,53 mp necesara pentru buna desfasurarea a orelor de educatie fizica. 

3. Scaderea ratei de abandon scolar in judetul Calarasi (3.5% in 2015), reducerea ratei de parasire 

timpurie a scolii sub 10% si cresterea ratei de absolvire in vederea integrarii pe piata muncii si a 

diminuarii ulterioare a indicelui saraciei (IDUL) prin modernizarea unei unitati de invatamant, in 

perioada de durabilitate a proiectului. 
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