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                                                                               COMUNICAT DE PRESA                                      Data:22.11.2019 

 

Privind inceperea proiectului REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA “IOAN CERNAT” 

DIN COMUNA HAVARNA, JUDETUL BOTOSANI, cod SMIS 123084 

 

1.Beneficiar: comuna Havarna 

2.Contract de finantare: 4700/12.08.2019 

3.Data incepere proiect: 12.08.2019 

4.Data finalizare proiect: 30.09.2021 

5.Finantare obtinuta prin: REGIO - PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 10 

Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si  formare, inclusiv 

in formare profesionala, pentru dobândirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educatie si formare; Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul 

educatiei timpurii si invatamântului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a 

sistemului. 

6.Valoarea proiectului: 8.676.312,36 ron, din care 7.374.865,50 ron valoarea eligibila nerambursabila FEDR, 

1.108.573,76 ron valoarea eligibila nerambursabila din BS, 192.873,10 ron valoarea cofinantarii eligibile a 

comunei Havarna. 

7.Obiectivul proiectului: cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului 

obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, crearea unei infrastructuri 

educationale adecvate in comuna Havarna, judetul Botosani, prin integrarea a 253 de copii, in termen de maxim 

24 luni, intr-un sistem care sa asigure un nivel optim de educatie si care exclude riscul de abandon scolar si 

parasire timpurie a scolii, concordat cu cresterea ratei de absolvire a invatamantului obligatoriu si accederea spre 

nivelurile superioare de educatie. 

8.Obiective specifice:  

• Stimularea integrarii intr-o forma de scolarizare si imbunatatirea conditiilor de educatie a tuturor elevilor; 

• Prevenirea si corectarea abandonului scolar(cuprinderea elevilor in scoala indiferent de statutul lor social) 

si imbunatatirea ratei succesului pentru elevii din comunitate in scopul finalizarii scolii si integrarii cu 

succes in viata universitara; 

• Orientarea si desfasurarea activitatii de formare continua si de perfectionare spre cresterea calitatii 

prestatiei managerilor educationali si a personalului didactic sub aspect stiintific si psihopedagocic; 

• Optimizarea relatiei scoala – comunitate; 

• Reabilitarea, modernizarea si extinderea celor doua corpuri scolare (A si B). 

9.Rezultate asteptate: cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamantului obligatoriu, 

in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, infrastructura educationala pentru 

invatamantul general obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregatitoare). 

 

Contact: PRIMARIA COMUNEI HAVARNA, localitatea Havarna, judetul Botosani, tel: 0371083077, fax: 

0372251603, email: havirnabotosani@yahoo.com, web: http://www.primariahavirna.ro. 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 


