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Lansarea proiectului 
Lucrări capitale de creșterea eficienței energe�ce și modernizare 

la Școala Gimnazială nr. 95  Cod SMIS 124263

 Obiec�vele specifice:

 Obiec�vul general al proiectului este creșterea gradului de par�cipare la nivelul educaţiei �mpurii şi învăţămănt 
obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire �mpurie a sistemului – învăţământ antepreşcolar şi preşcolar.

 Perioada de implementare este 12.12.2019 -31.12.2020.

 Valoarea totală a proiectului este de 12.162.895,77 lei. Valoarea finanţării nerambusabile este de 11.919.637,85 lei, din 
care 9.730.316,61 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 2.189.321,24 lei 
reprezintă finanțare din Bugetul de Stat.

Gavrilă Camelia Anamaria, Manager de proiect, tel. +40 021.318.03.23 / interior 147; e-mail: strategii@primarie3.ro

 Sectorul 3 al Municipiului Bucureş� anunţă începerea ac�vităţilor proiectului „Lucrări capitale de creșterea eficienței 
energe�ce și modernizare la Școala Gimnazială nr. 95“, în baza contractului de finanţare nr. 5013 din 12.12.2019, încheiat cu 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Bucureş� - Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operaţional Regional la 
nivelul regiunii Bucureş� - Ilfov.

 Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Prioritate de inves�ții 10.1 Inves�țiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiec�v 
Specific 10.1a Creșterea gradului de par�cipare la nivelul educației �mpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii 
cu risc crescut de părăsire �mpurie a sistemului. 

 1. Îmbunătăţirea numărului de par�cipanţi în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 95  în vederea eficien�zării tranziţiei către 
niveluri de educaţie superioare.

 Pentru detalii suplimentare: 

 2. Modernizarea şi reabilitarea clădirii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 95 pentru creşterea calităţii infrastructurii 
educaţionale şi atrac�vităţii unităţii de învăţământ.
 Rezultatele planificate pun accent pe scăderea consumului anual specific de energie, protejarea mediului înconjurător 
prin sprijinirea eficienţei energe�ce, diminuarea consumului anual pentru încalzire și reducerea cheltuielilor de exploatare şi a 
consumurilor de u�lități (energie electrică și termică, apă potabilă) și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
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