
„Reabilitare, extindere și dotare Scoala Primară din comuna Sălsig, 
județul Maramureș” 

si  „Reabilitare și dotare Școala Gimnazială din comuna Sălsig, județul 
Maramureș” 

 
 
In data de 19 martie 2021, UAT Sălsig a semnat contractul de finanțare pentru proiectul: 

„Reabilitare, extindere și dotare Scoala Primară din comuna Sălsig, județul Maramureș” si  
„Reabilitare și dotare Școala Gimnazială din comuna Sălsig, județul Maramureș” cod SMIS 
2014+:123611. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional 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 educației timpurii și învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Autoritatea 
de Management pentru Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice  şi Administraţiei, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord Vest. 
Durata implementării proiectului este de 59 luni respectiv între data de  01.02.2018 - 31.12.2022 
(aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 
contractului de finanțare); perioada de execuție a lucrărilor este de 24 luni. Valoarea totală a 
proiectului este de 4.409.033,64 lei. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 
4.316.188,17 lei, din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este 
de 3.743.632,61 lei, iar contributia națională este de 572.555,56 lei.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunatațirea infrastructurii educaționale a 
Școlii Primare si Școlii Gimnaziale din comuna Sălsig, județul Maramureș. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Reabilitarea și extinderea clădirii Școlii Primară cu clasele ”I-IV” Sălsig și reabilitarea clădirii 
Școlii Gimnaziale cu clasele „V-VIII” Sălsig, sala de sport reabilitată în cadrul Școlii Gimnaziale cu 
clasele I-IV, adecvată capacității de învătământ care deservește întreaga unitate scolară – de 
această beneficiind toți elevii școlii, 
2. Dotarea Școlii Primară cu clasele „I-IV” și Școlii Gimnaziale „V-VIII” din comuna Sălsig, județul 
Maramureș cu echipamente IT, echipamente didactice și echipamente tehnologice moderne 
pentru a oferi suport elevilor în procesul de învățare și formarea competențelor digitale, 
asigurând accesul la mijloacele de informare și comunicare, tuturor persoanelor participante în 
procesul educațional. Dotarea cu echipamente sportive aferente activităților de eduacție fizică 
pentru sala de sport din cadrul Școlii primară cu clasele I-IV. 
3. Creșterea șanselor egale de acces a copiilor din clasele I-VIII din comuna Sălsig la educatie de 
calitate prin dotarea școlilor cu resurse de învațare. 
 


