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COMUNA BUDEŞTI DEMAREAZĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA 
ŞCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEŞTI, COMUNA BUDEŞTI"  
 

 
În data de 25.06.2019, MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, ORGANISMUL INTERMEDIAR 

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA și UAT COMUNA  BUDEŞTI în calitate de 

Beneficiar al finanțării, au semnat Contractul de Finanțare nerambursabilă nr. 4472. 

Prin contract s-a  acordat finanțare nerambursabilă în valoare totală de 2.866.920 lei, din care valoare eligibilă 

nerambursabilă din FEDR 2.436.882,03 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național 372.699,57 

lei și valoare cofinanțare eligibilă a Beneficiarului 57.338,40 lei, pentru implementarea Proiectului 

"REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII GIMNAZIALE SAT BUDEŞTI, COMUNA BUDEŞTI", Cod SMIS 

124071, prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile 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,  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului 

obligatoriu. 

Data începerii proiectului este 21.12.2017, iar data finalizării proiectului este 31.05.2020. 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate 

pentru copiii din comuna Budesti care sa conduca la creşterea gradului de participare al acestora la nivelul 

învăţământului obligatoriu. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale in comuna Budesti prin reabilitarea, modernizarea, 

extinderea si echipareacorespnzatoare a Scolii Gimnaziale din satul Budesti. 

2. Crearea premiselor necesare pentru asigurarea populatiei cu serviciile esentiale, de maxima importanta si 

utilitate pentruatingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale. 

 
Pentru informaţii suplimentare poate fi contactat domnul Ion Vlădulescu, primar al comunei Budeşti, la telefon 
0250/760374, email: budesti@vl.e-adm.ro. 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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