
 

 

 

 

„REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE I-VIII 
GHERGHITESTI”, cod SMIS 122038 

 
Unitatea administrativ-teritorială COMUNA COBIA implementează în calitate de beneficiar, proiectul 
„DESFIINTARE CLADIRE EXISTENTA SCOALA PRIMARA SI CONSTRUCTIE CLADIRE NOUA, PROIECT CU 
DESTINATIA DE SCOALA PRIMARA, REGIM DE INALTIME P+1E”, cod SMIS 124532, ca urmare a încheierii 
contractului de finanțare nr. 6492/22.12.2020 cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAŢIEI în calitate de Autoritate de Management, şi cu Organismul Intermediar Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă parte. 
 
Proiectul „REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE I-VIII GHERGHITESTI”, cod SMIS 
122038, este un  proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – 
Îmbunătăţirea 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. 
 
Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei educatii de calitate si atractiva, in vederea reducerii 
abandonului scolar in cadrul Scolii cu clasele I-VIII din satul Gherghitesti, la finalul implementarii proiectului. 
Obiectivul specific al prioritatii 10.1 este Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si 
învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. In 
vederea prevenirii abandonului scolar si cresterii gradului de participare la nivelul invatamantului obligatoriu, 
este esentiala asigurarea unor conditii moderne si propice desfasurarii activitatilor in scoli. 
Astfel, procesul educational este imbunatatit, devenind mai atractiv pentru copiii cu risc crescut de parasire a 
sistemului. Prin imbunatatirea infrastructurii, se creaza premisele unui educatii de calitate, care ulterior va 
contribui la dezvoltarea locala si la imbunatatirea nivelului de trai al comunitatii. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
1. OBS1 Reabilitarea, modernizarea si extinderea Scolii cu clasele I – VIII Comuna Cobia, Satul Gherghitesti, 
Judet Dambovita în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023 
2. OBS2 Cresterea gradului de participare la nivelul învatamântului obligatoriu, la finalul perioadei de operare 
a proiectului. 
 
Rezultatele proiectului 
 
1. O infrastructura educationala (scoala generala) reabilitata, modernizata, extinsa. 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 
 
2. Numar de participanti la procesul educationala in cadrul infrastructurii: 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 89 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 166 
din care: 
fete 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 50 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 81 
baieti 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 39 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 85 
Persoane cu dizabilitati 



Valoare la începutul implementarii proiectului: 1 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 
Persoane apartinand categoriilor dezavantajate: 
Valoare la începutul implementarii proiectului: 20 
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 30 
 
Locul de implementare a proiectului este în localitatea Gherghitesti,, comuna Cobia, judetul Dambovita. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 98 luni respectiv între data 20.10.2015 și 30.11.2023. 
 
Valoarea totală: Valoarea totală a proiectului este de 8.081.479,72 lei, din care:  
- 5.942.422,27 lei  - valoarea totala eligibilă; 
- 5.051.058,94 lei  - valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR; 
- 772.514,88 lei    - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național; 
- 118.848,45 lei   - valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului; 
- 2.139.057,45 lei    - valoarea neeligibilă inclusiv TVA. 
      
Date de contact beneficiar: UAT Comuna Cobia, Localitatea Cobia, jud. Dambovita, persoana de contact – 
Manager proiect Manda Marin, telefon: 0245713235, fax: 0245713235, e-mail cobiadambovita@yahoo.com. 
 
 
 

UAT COMUNA COBIA 
 
 
 

 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro   

 

 
 

Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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