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COMUNICAT DE PRESA 
          Data: 03.09.2021 

 

Incepere proiect „REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI 
DOTAREA SCOLII GIMNAZIALE, COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT", 

cod SMIS 124077 
 

UAT COMUNA BODESTI a semnat Contractul de finantare nr. 7026/29.07.2021 cu Ministerul 
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in calitate de Autoritate de Management si Agentia 
pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar, pentru proiectul 
„REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SCOLII GIMNAZIALE, COMUNA BODESTI, 
JUDETUL NEAMT", cod SMIS 124077. 
 
Finantarea este asigurata prin 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 dobandirea 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 invatamantului obligatoriu, in special 
pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, Apel dedicat invatamantului 
obligatoriu. 
 
Valoarea totala a proiectului este de 3.363.762,50 lei, din care valoarea cofinantarii eligibile a 
beneficiarului este 66.130,90 lei si finantare nerambursabila de 3.240.412,35 lei (din care contributia 
din FEDR - 2.810.561,77 lei). 
 
Perioada de implementare a proiectului: 11.06.2018 - 31.08.2023. 
 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:  
Armonizarea conditiilor de studiu din mediul rural al Regiunii Nord-Est la normele nationale si 
europene de functionare a unitatilor educationale, in vederea cresterii gradului de participare al 
populatiei scolare. 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 



Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

 
 

 
 

 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Dezvoltarea functionalitatii Scolii Gimnaziale, Comuna Bodesti, Judetul Neamt, crearea unui cadru 
adecvat pentru desfasurarea activitatilor didactice si nondidactice; 
2. Dezvoltarea logisticii educationale a Scolii Gimnaziale, Comuna Bodesti, Judetul Neamt, prin 
achizitia de materiale didactice, dotari de specialitate, echipamente digitale si mobilier. 

 
 

UAT COMUNA BODESTI 
Sat Bodesti, Comuna Bodesti, Str. Stefan cel Mare, Nr. 104, judetul Neamt, persoana de contact: 

Barna Marinel – responsabil monitorizare proiect, tel./fax: +40233243007 / +40233243088, e-mail: 
primariabodesti@yahoo.com 

 


