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DESCRIERE PROIECT PENTRU SITE BENEFICIAR 

 
PROIECT „Consolidarea, modernizarea şi extinderea şcolii cu clasele I-IV din localitatea 

Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş”  
 

Titlul proiectului: „Consolidarea, modernizarea şi extinderea şcolii cu clasele I-IV din 
localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş”, cod SMIS 120337. 

Denumirea beneficiarului: oraşul Ciacova. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: a fost creşterea gradului de participare 
la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 
crescut de părăsire timpurie a sistemului. Scopul prezentului proiect de investiții este 
consolidarea și extinderea corpului de clădire în care, în prezent, învață copiii din localitatea 
Obad. 

 
Obiective specifice:  
• Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală, prin consolidarea și 
extinderea, pe o perioadă de 24 de luni, a școlii cu clasele 0-4, cu o capacitate de 80 de locuri, 
cu toate dotările și echipamentele necesare desfășurării activității actului educațional primar; 
• Împiedicarea fenomenului de depopulare din localitatea Obad, prin crearea condițiilor 
optime de desfășurare a actului educațional în învățământul primar din localitate;  
• Creșterea numărului de locuri de muncă din localitatea Obad, atât pe perioada 
implementării proiectului cât și după finalizarea implementării, care să deservească școala 
propusă ca proiect; 
• Asigurarea cantitativă și calitativă a spațiilor și dotărilor necesare funcționării și 
desfășurării activității școlii cu o capacitate de 80 de locuri. 
 
Rezultatele proiectului: 

Prin prezentul proiect s-a realizat o unitate de infrastructură educațională completă și 
complexă care va putea deservi un numar de 80 de elevi, care urmeaza cursurile clasei 0 și 
clasele I-IV. S-au achiziționat echipamente și dotari pentru desfășurarea activităților 
educaționale si s-au construit și dotat 3 săli de clasă, cabinet medical, s-a amenajat curtea 
școlii, cancelaria, spațiul de depozitare. S-au mai efectuat: realizarea unei extinderi, pe 
fațada secundară, extindere ce va găzdui o nouă sală de clasă, grupuri sanitare, desfacerea 
învelitorii existente din ţigla ceramică, consolidarea şarpantei şi a planşeului din lemn peste 
parter şi realizarea învelitorii din ţigla ceramică, îndepartarea termoizolației existente, 
refacerea integrală a instalaţiei electrice, dotarea clădirii cu instalaţii de sonorizare, de 
iluminat, instalaţii sanitare şi termice, refacerea instalațiilor sanitare, conectarea extinderii la 
sistemul de canalizare propriu și la rețeaua de apă din localitate, dotarea clădirii cu cazan pe 
combustibil solid pentru asigurarea agentului termic necesar încălzirii spaţiilor şi boiler 
termoelectric și sistem de panouri solare pentru asigurarea apei. 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Data de începere a proiectului: 24.10.2018 

Perioada de implementare a proiectului: 09.01.2018 – 30.06.2022 

Valoarea proiectului: proiectul are o valoare totală de 1.658.006,45 lei, valoare finanțare 
nerambursabilă 1.585.432,44 lei din care, contribuția UE 1.347.617,57 lei și contribuție bugetul 
național 206.106,21 lei. 
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SOCIETĂȚI CONTRACTANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI „Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea 

Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş”-Cod SMIS 120337 

 

Nr. 

crt. 

SOCIETATEA  NUMĂR ȘI DATĂ 

CONTRACT 

OBIECT VALOARE CONTRACT  

(lei, fără TVA) 

1. ROIBAN ALECS I.I. 5526/24.08.2015 Servicii de proiectare 26.100,00 

2. S.C. NETWORKING OFFICE PROJECT 

S.R.L. 

9289/12.11.2018 Servicii consultanță și management de proiect 80.000,00 

3. S.C. CONT-FIN EXPERT S.R.L. 9291/12.11.2018 Servicii de audit financiar 40.000,00 

4. S.C. ATU ADVERTISING S.R.L. 10086/06.12.2018 Servicii de informare și publicitate 16.500,00 

5. S.C. GHERVAN GROUP S.R.L. 1253/14.02.2020 Lucrări de construcții 970.346,48 

6. S.C. B&B EXTEND S.R.L. 1466/24.02.2020 Servicii de asistență tehnică-dirigenție de șantier 9.000,00 

7. S.C. PROSPER-T S.R.L. 4141/11.05.2021 Furnizare mobilier 105.663,00 

8. S.C. GERMROM TRADING IMPORT 

EXPORT S.R.L. 

4658/26.05.2021 Furnizare aparate electrocasnice profesionale 11.410,00 

9. S.C. INCREMENTAL S.R.L. 5475/22.06.2021 Furnizare echipamente IT 87.541,00 

 

 

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro” 
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Primăria Orașului Ciacova 
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     E-mail primariaciacova@primariaciacova.ro 
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