
 

 

Prezentare proiect  

„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Sălard, județul Bihor” 

 

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Sălard, județul Bihor”, cod 

MySMIS 121573, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat 

de către Comuna Sălard și are o valoare totală de 6.642.236,05 lei, din care defalcată în 

contribuţia UE este de 5.378.466,12 lei şi contribuţia naţională este de 822.588,92 lei. 

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

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de 

Management, iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în 

calitate de Organism Intermediar. Implementarea acestui proiect are loc în Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Vest. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.03.2018 – 

31.03.2023.  

Scopul proiectului este creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului în comuna Sălard, județul Bihor. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Obiectivul specific 1: Pregătirea amplasamentului prin demolarea construcției 

existente în incinta Școlii Gimnaziale „Szalardi Janos” Sălard;  

 Obiectivul specific 2: Construirea unui corp de clădire pentru desfășurarea procesului 

educațional al claselor 0 – IV din Scoala Gimnazială „Szaladi Janos” din Sălard. 

Construcția nouă va avea o suprafață construită de 599 mp și o suprafață defășurată 

de 1181 mp, având regimul de înălțime de 2 nivele (P+E). Lista spațiilor interioare în 

corpul propus va include 5 săli de clasă cu o capacitate de 30 de elevi/sală, sală de 

mese, cantină școlară cu spațiile adiacente, grupuri sanitare, inclusiv pentru 

persoane cu dizabilități, sală profesorală și grup sanitar pentru personalul școlii; 

 Obiectivul specific 3: Amenajarea terenurilor de sport în incinta Școlii Gimnaziale 

„Szalardi Janos” Sălard în suprafață totală de 1245 mp, prin construirea unui teren de 

baschet și a două terenuri de tenis, inclusiv dotarea corespunzătoare a acestora; 



 Obiectivul specific 4: Dotarea noii infrastructuri educaționale, respectiv a celor 5 săli 

de clasaă cu o capacitate de 30 de elevi/sală cu materiale didactice, mijloace de 

învățare, echipamente inovatoare și mobilier modern, care să ofere cele mai bune 

condiții de studiu, astfel încât copiii vor asista la cursuri cu interes, dornici de a 

exersa interactivitatea, experimentul, creativitatea.  

 Obiectivul specific 5: Amenajări pentru protecția mediului, respectiv lucrări și acțiuni 

pentru aducerea la starea inițială și refacerea cadrului natural după terminarea 

lucrărilor prin reamenajarea spațiilor verzi și plantarea copacilor.  

 Obiectivul specific 6: Obiectul conex investiției este amenajarea incintei, respectiv 

reabilitarea curții interioare a școlii, care ulterior implementării proiectului va 

acomoda elevii actuali și pe cei preconizați.  

Rezultatul principal așteptat ca urmare a realizării investiției este creșterea numărului de 

participanți la procesul educațional. 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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 http://www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe 

cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând 

un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către site-ul web al Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului 

(facebook.com/inforegio.ro) 
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