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Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea

profesională continuă

În data de 27.10.2014 a fost semnat contractul de finanţare între Ministerul dezvoltării
regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea
administrativ teritorială a oraşului Nădlac în calitate de beneficiar, în vederea finanţării
„CAMPUS ŞCOLAR – GRUP ŞCOLAR J.G. TAJOVSKY” în valoare de 34.083.436,54 lei,
din care valoarea eligibilă este de 27.647.187,16 lei.
Finanţarea nerambursabilă este de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile respectiv de
27.094.243,38 lei.

Proiectul este finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional şi va fi
implementat în oraşul Nădlac, jud. Arad. Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni
de la semnarea contractului de finanţare.

Obiective:

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea sistemului educaţional al oraşului
Nădlac prin înfiinţarea unui campus şcolar pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde
europene şi pentru creşterea accesului populaţiei şcolare la procesul educaţional.
Problemele şi priorităţile care vor fi abordate de acest proiect vizează crearea premiselor
necesare pentru asigurarea populaţiei oraşului Nădlac cu servicii moderne de educaţie.
Dezvoltarea societăţii, respectiv economiei, este influenţată în mod direct de nivelul de educaţie
al populaţiei implicate. Astfel, importanţa sistemului de educaţie şi formare este una majoră.
Contrar acestor principii, la nivel naţional, bugetele sistemului de educaţie nu au fost alocate
corespunzător cu cerinţele reale. De asemenea, Bugetele consiliilor locale nu au întotdeauna
capacitatea să asigure fonduri pentru reabilitări generale şi dotări specifice a instituţiilor de
învăţământ.

Proiectul propus, are un deziderat special contribuind la atingerea obiectivelor Planului
Naţional de Dezvoltare, a Strategiei Regionale de Dezvoltare, a Strategiei Locale de Dezvoltare
şi totodată la atingerea obiectivelor Programului Operaţional Regional.

Înfiinţarea unui campus şcolar în oraşul Nădlac va duce la asigurarea unui proces
educaţional la standarde europene şi a creşterii populaţiei şcolare la procesul educaţional, fiind o
necesitate nu numai pe plan local. Atingerea acestui obiectiv contribuie la dezvoltarea Regiunii
de Vest şi totodată a României.
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Obiective specifice ale proiectului „CAMPUS ŞCOLAR – GRUP ŞCOLAR J.G.
TAJOVSKY”

1. Înfiinţarea Campusului Şcolar Josef Gregor Tajovsky.
Una din problemele majore cu care se confruntă  oraşul Nădlac este faptul ca

peste 85% din instituţiile de învăţământ atât gimnazial cât şi liceal existente, se
desfăşoară în construcţii pentru care se plăteşte chirie. Acest aspect afectează investiţiile
care ar putea fi făcute în şcoli, datorită faptului că mare parte din banii alocaţi de către
consiliul local pentru educaţie, sunt cheltuiţi pe plata chiriilor.

Având în vedere oportunităţile aduse de Programul Operaţional Regional DMI
3.4. obiectivul oraşului Nădlac este accesarea finanţării nerambursabile în vederea
finalizării lucrărilor de construire şi achiziţie dotări şi utilaje pentru înfiinţarea
Campusului Şcolar Josef Gregor Tajovsky.

2. Adaptarea la standarde europene prin creşterea gradului de siguranţă şi confort . Acest
obiectiv vizează rezolvarea în prim plan a problemelor legate de condiţiile în care îşi
desfăşoară activitatea cadrele didactice şi totodată elevii.

3. Creşterea gradului de acces a persoanelor cu nevoi speciale la sistemul de educaţie. Prin
realizarea lucrărilor specifice prevăzute în documentaţiile tehnice, acest obiectiv poate fi
atins oferind posibilitatea persoanelor cu nevoi speciale să aibă acces la sistemul de
educaţie. Atingerea acestui obiectiv contribuie în mod special la atingerea obiectivelor
propuse de U.E. în domeniul temelor orizontale.

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru

Dezvoltare Regională


