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Descriere proiect pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara 

                  Ianuarie 2022 

Începerea implementării proiectului 
,,Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14’’, cod SMIS 134130 

 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, 

ADR Vest - Organism Intermediar şi Municipiul Timişoara în calitate de beneficiar au semnat Contractul de finanţare nr. 
7269/18.11.2021, pentru proiectul ,,Construire corp P+1E la Scoala Gimnaziala nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14’’, cod 
SMIS 134130, finanţat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării 
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare Locală plasată sub 
responsabilitatea comunității. Anterior depunerii cererii de finanțare, fișa de proiect a fost selectată de GAL Freidorf în urma 
Apelului de selecție aferent Intervenției 5 – Infrastructura educațională. 

Scop/Obiectiv final: 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului educațional prin creșterea accesului și participării la educația 
timpurie/învațământ primar și secundar, precum și reducerea abandonului școlar. Scopul proiectul si activitățile planificate în 
cadrul acestuia se încadrează în obiectivele priorității de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității - și în cadrul acțiunilor specifice sprijinite prin Ghidul solicitantului, întrucât vizează dezvoltarea infrastructurii și a 
serviciilor educaționale care să faciliteze accesul al educație și dezvoltarea unitară a comunității bazată pe cunoștințe. Investițiile 
în infrastructura de educație care vor fi realizate în cadrul proiectului sunt conforme cu Obiectivul specific 4 din Strategia de 
dezvoltare locală (SDL) a Grupului de acțiune locala (GAL) Freidorf. Prin construirea unei infrastructuri noi la Școala Gimnazială 
Nr.13, proiectul va asigura atât calitativ cât și cantitativ spațiile și dotările necesare funcționării activității educaționale pentru 
613 elevi.  Acest demers reprezintă o soluție atât la problema educației cât și la cea segregaționistă: prin investiția într-o nouă 
infrastructură educațională se va garanta accesul la educație a unui număr suplimentar semnificativ de elevi, iar îmbunătățirea 
condițiilor de desfășurare a orelor de curs prin crearea unor spații moderne de învățământ va contribui la reducerea riscului de 
părăsire timpurie a școlii. Pe termen lung, efectele benefice ale proiectului sunt multiple: îmbunătățirea condițiilor de 
desfășurare a activităților educaționale; extinderea capacității școlilor; promovarea sportului în școli prin realizarea sălii de 
gimnastică; creșterea nivelului de educație al locuitorilor, în special cei din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) Freidorf. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Asigurarea calitativă și cantitativă a spațiilor și dotărilor necesare activității educaționale la Școala Gimnazială Nr.13 din 
Timișoara. 

2. Creșterea numărului de participanți la procesul educațional la Școala Gimnazială Nr. 13. 

Perioada de implementare: 26.02.2021-30.12.2023 

Data începerii proiectului: 18.11.2021 

Valoarea totală a proiectului este: 3.990.241,12 lei, din care valoare eligibilă  3.797.162,07 lei (FEDR (95%): 3.607.303,98 lei; 
Bugetul național (3%): 113.914,84 lei; Beneficiar (2%):75.943,25 lei) și valoare totală neeligibilă: 193.079,05 lei.        

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-
ue.ro; www.inforegio.ro  și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro). 
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