
  

 

 

                                                                                                                         Data 28.01.2022 

Comunicat de presă 

Lansarea proiectului 

„ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale la Școala „Liviu 

Rebreanu” Comănești şi la structura arondată Şcoala nr.4 Comănești „  SMIS  124362 

 

 UAT Orașul Comănești din Județul Bacău emite acest comunicat de presă în vederea lansării proiectului                     

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale la Școala „Liviu 

Rebreanu” Comănești şi la structura arondată Şcoala nr.4 Comănești  „  SMIS  124362. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, Prioritatea 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 educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii 

cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.  

Contractul de finanțare se derulează între UAT Orașul Comănești, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în 

calitate de Autoritate de Management (AM POR) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est în calitate de Organism 

Intermediar pentru  Programul Operațional Regional 2014-2020 (OI). 

Obiectivul general al proiectului  îl constituie  îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de educație din Orașul Comănești, județul 

Bacău. 

Obiectivele specifice ale proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale la 

Școala „Liviu Rebreanu” Comănești şi la structura arondată Şcoala nr.4 Comănești, constă în asigurarea dezvoltării 

urbane și creșterea calității vieții locuitorilor din Orașul Comănești ca urmare a îmbunătățirii infrastructurii de educație prin:  

 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale de la  Școala Gimnazială 

„Liviu Rebreanu” Comănești şi la structura arondată Şcoala nr.4 Comănești;   
 lucrări de anvelopare a celor doua clădiri, mansardarea corpului de Scoală cu regim de înalțime P+2E 

(rezultând un regim de înalțime de Parter + 2 Etaje + Mansarda) pentru cladirea Scoală din str Garlei, nr 11. 

 reabilitarea accesului carosabil și pietonal în incinta școlii, canalizare, cămine colectoare și lucrări de drenaj din 

jurul clădirilor, reabilitarea împrejmuirii celor doua școli; 

 reabilitarea instalațiilor electrice interioare, a instalațiilor termice și a instalațiilor sanitare, realizarea de 

instalații electrice de supraveghere și avertizare la incendiu; 

 înlocuirea mobilierului școlar învechit și dotarea școlilor cu mobilier,  echipamente IT și didactice adecvate. 

Rezultatele proiectului: 

Îmbunătățirea  infrastructurii educaționale  prin reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea cu dotări moderne a Școlii 

„Liviu Rebreanu” Comănești din str. Gârlei nr. 11 şi la structura arondată Şcoala nr.4 Comănești  din strada Șoimului, nr. 35. 

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 68  luni, respectiv între 01.05.2018 și 29.12.2023. 

Valoarea totală a proiectului este de 14.341.663,76 lei, din care contribuție  FEDR este de 11.967.050,90 lei. 

Locul de desfășurare al proiectului: orașul Comănești, județul Bacău. 

Persoana de contact: Gură Alina, manager proiect, telefon 0234.374.273, fax 0234.374.278,  e-mail: 

proiectscoalaliviurebreanu124362@yahoo.com,  adresa de internet a Instituției Orașului Comănești www.primariacomanesti.ro  
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