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Inves�m în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European   

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014 -2020 

 Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale - 
Școala Gimnazială Băcia, jud. Hunedoara”, cod SMIS 124907, finanțat prin REGIO - Programul 
Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Băcia și are o valoare totală de 4.158.332,65 lei, din care 4.064.992,07 lei reprezintă finanțare 
nerambursabilă.
 REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar 
la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, Organism Intermediar al 
programului, ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Vest.

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

 Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de educație 
și creșterea gradului de participare la procesul educațional a populației de vârstă școlară din comuna 
Băcia.

 Obiective specifice:
 1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea corpului de clădire a Școlii Gimnaziale din Comuna 
Băcia prin: lucrări de recompartimentare și modernizare a spațiilor existente, rezultând 5 săli de clasă 
pentru clasa 0 și clasele I–IV, sală de mese, secretariat + direcțiune + financiar-contabil, grupuri 
sanitare pentru fete, băieți și persoanele cu dizabilități, bibliotecă și cameră rece pentru programul 
„Cornul și laptele”, extinderea clădirii inițiale cu două corpuri noi cu regimul de înălțime P+E (casa de 
scară acces principal + casa de scară pentru incendiu, CT și depozit material didactic), lucrări de 
modernizare a instalațiilor sanitare, termice și electrice;
 2. Dotarea cu echipamente didactice a 2 laboratoare (fizică-chimie-biologie și matematică -
INFO), o bibliotecă/centru de documentare, dotare cu echipamente și materiale didactice a 9 săli de 
clasă, dotări pentru sala de mese, dotari pentru cancelarie + direcțiune, secretariat și birou financiar-
contabil, la care se adaugă dotarea cu echipament pentru persoanele cu dizabilități, implementarea 
programului alternativ de educație – Școala după Școală;
 3. Creșterea eficienței energetice a clădirii prin izolarea termică cu materiale prietenoase cu 
mediul (vată minerală bazaltică) și instalare de echipamente care utilizează energia regenerabilă 
(panouri fotovoltaice, sisteme termodinamice, pompe de caldură).

Data semnării contractului de finanțare este 27.08.2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 57 de luni, respectiv 01.04.2018 – 31.12.2022
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