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Data: 03.10.2019
Lansarea proiectului „ Extinderea si dotarea şcolii gimnaziale nr.1 sat Tuluceşti, comuna
Tuluceşti, judeţul Galaţi”
Comuna Tuluceşti, cu sediul în Sat Tuluceşti, Strada Primăriei, Nr. 12, Comuna Tuluceşti, Judeţul
Galaţi, având cod fiscal: 3553307, reprezentată legal prin domnul Primar – Bratu Petrică în calitate
de Beneficiar, implementează în baza contractului de finantare 4247/14.05.2019 proiectul
„Extinderea si dotarea şcolii gimnaziale nr.1 sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, cod
MySMIS 122857, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 –
Îmbunătățirea infrastructurii educationale, Prioritate 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, Obiectiv Specific 10.1
Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învăţământului obligatoriu, în
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în
calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 8.117.413,89 lei, din care valoarea sumei nerambursabile
este de 7.955.065,61 lei.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educaţionale şcolare din Regiunea
de Dezvoltare Sud-Est prin extinderea şi dotarea Şcolii Gimnaziale nr. 1 Tuluceşti, comuna
Tuluceşti, judeţul Galaţi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1: Realizarea unei extinderi prin corp şcolar nou, în vederea asigurării funcţionalului şcolar
necesar pentru înglobarea numărului de elevi preconizat.
OS2: Dotarea şi echiparea corpului şcolar, pentru acces la un proces instructiv-educativ
performant.
Durata de implementare a proiectului este de 63 luni: respectiv de la data 15.04.2016 până la
data 30.06.2021.
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