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COMUNICAT DE PRESĂ 
Data publicării: IUNIE 2021 

 

COMUNICAT DEMARARE PROIECT 
„Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli ”after school”, reabilitare terenuri de sport, 

dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale 
în Școala Gimnazială nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 2. din Municipiul Hunedoara”  

 
 Proiectul „Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli ”after school”, reabilitare terenuri 
de sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale în Școala Gimnazială nr. 1 și Școala 
Gimnazială nr. 2. din Municipiul Hunedoara”, cod SMIS 140042, finanțat prin REGIO - Programul Operațional 
Regional 2014-2020, este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara și 
are o valoare totală de 1.066.491,48 lei, din care 1.023.447,01 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  
 REGIO - 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 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 este: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială, prin măsuri integrate. 
Proiectul se adresează unui număr minim de 200 de copii care provin din familii sărace, dezorganizate, sau 
sunt lăsați în îngrijirea bunicilor sau rudelor, având părinții plecați în străinătate la muncă, nu au condiții 
adecvate de locuire (încălzire, apă), de a învăța și de a-și petrece timpul liber. Intervenția se focalizează 
pe copiii din Școlile Gimnaziale Nr. 1 și Nr. 2 care acoperă nevoile cartierelor în care se găsesc cele mai 
multe ZUM-uri și zone dezavantajate și unde concentrarea și intensitatea problemelor de marginalizare 
este ridicată. 
Obiective specifice: 
OS1. Modernizarea corpului de clădire în care funcționează Școala Gimnazială nr. 2 Hunedoara, corp B, 
fiind vizate următoarele: 

• lucrări de modernizare a sălilor și a cabinetelor (cabinet medical, cabinet stomatologic, sala de 
mese, 3 săli after school); 

• dotarea cu echipamente didactice, medicale și IT (cabinet medical, cabinet stomatologic, sala 
de mese, 3 săli after school). 

• realizarea unui teren de sport multifuncțional cu gazon artificial. 
OS2. Modernizarea și dotarea cu echipamente medicale a cabinetului medical din cadrul Școlii Gimnaziale 
nr. 1, corp A. 
OS3. Modernizarea și dotarea cu echipamente medicale a cabinetului medical din cadrul Școlii Gimnaziale 
nr. 1, corp B. 

Data semnării contractului de finanțare este 12.02.2021. 
Data finalizării proiectului este 30.11.2021. 

 

 

Date de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara, 
B-dul Libertăţii nr.17, cod.331128, Jud. Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087; 

E-mail:  proiecte@primariahunedoara.ro;   
Reprezentant legal – Primar – DAN BOBOUȚANU 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European   

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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