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DESPRE PROIECT 
 
 
 
Proiectul ”Extinderea și reabilitarea Școlii Gimnaziale "RÁKOSI LAJOS", Comuna Gheorghe Doja, Județul Mureș”, 
cod SMIS 124655, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către UAT 
Comuna Gheorghe Doja și are o valoare totală de 6.535.398,80 Lei, din care 3.761.294,64 Lei reprezintă finanțare 
nerambursabilă. 
 

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 Centru, în calitate de Organism Intermediar al programului, ce monitorizează 
implementarea proiectului în Regiunea Centru. 
 
Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 23.03.2021 – 28.02.2023. Obiectivul General al proiectului este 
dezvoltarea infrastructurii educaționale în comuna Gheorghe Doja, județul Mureș, respectiv îmbunătățirea calității 
serviciului procesului educațional la nivelul învățământului obligatoriu, într-o localitate unde aproape 15% din 
copii, care frecventează școala gimnazială aparțin grupului cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 
educațional. 
 
Proiectul vizează reabilitarea și extinderea clădirii Școlii Gimnaziale "Rákossi Lajos" din satul Gheorghe Doja, în 
vederea asigurării spațiului necesar a patru laboratoare de specialitate și a unei săli de sport cu vestiarele aferente 
și asigurarea dotărilor moderne conform celor mai noi standarde școlare creând condiții ideale procesului 
educațional, luând de asemenea în considerare cererea crescânda pentru un program de după masa de tipul 
”Școală după școală” din partea familiilor din comună. Prin creșterea accesului la educație începând cu nivelul 
preșcolar și asigurarea calității procesului educațional la nivele superioare (primar si gimnazial) se dorește 
reducerea abandonului școlar în comuna Gheorghe Doja. 
 

Acest proiect contribuie la atingerea Obiectivului specific al priorității de investiții POR 10.1: Creșterea gradului de 
participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 
părăsire timpurie a sistemului. 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 
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