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DESCRIERE PROIECT PENTRU SITE BENEFICIAR 
 
 

Titlul proiectului: „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii 
educaționale - Școala gimnaziala Băcia, jud. Hunedoara”, cod SMIS 124907. 

Denumirea beneficiarului: Comuna Băcia. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Îmbunătățirea calitatii infrastructurii de 
educatie si cresterea gradului de participare la procesul educational a populatiei de varsta 
scolara din comuna Băcia. 

Obiective specifice:  

1. Reabilitarea, modernizarea si extinderea corpului de cladire a scolii gimnaziale din comuna 
Bacia prin: lucrari de recompartimentarea si modernizarea a spatiilor existente, rezultanad 5 
Sali de clasa pentru clasa 0 si clasele I – IV, sala de mese, secretariat +directiune+fin-cont, 
grupuri sanitare pentru fete, baieti si pers cu dizabilitat, bilioteca, si camera rece pentru 
programul „cornul si laptele”, extinderea cladirii initiale cu doua corpuri noi cu regimul de 
inaltime P+E (casa de scara acces principal + casa de scara pentru incendiu, CT si depozit mat. 
Didactic), lucrari de modernizare a instalatiilor sanitare, termice si electrice; 

2. Dotarea cu echipamente didactice a 2 laboratoare (fizica-chimie-biologie si matematica -
INFO) o biblioteca/centru de documentare, dotare cu echipamente si materiale didactice a 9 
Sali de clasa, dotari pentru sala de mese, dotari pentru cancelarie + directiune, secterariat si 
birou financiar contabil, la care se adauga dotarea cu echipament pentru persoanele cu 
dizabilitati, implementarea programului alternativ de educatie – Scoala dupa Scoala; 

3. Creșterea eficienței energetice a cladirii prin izolarea termica cu materiale prietenoase cu 
mediul (vata minerala bazaltica) si instalare de echipamente care utilizeaza energia 
regenerabila (panouri fotovoltaice, sisteme termodinamice, pompe de caldura). 

 

Rezultatele proiectului: 

1. Reabilitare si modernizarea corpului de cladire existente apartinand Scolii Generale din 
Comuna Bacia; 

2. Extinderea corpului cladirii existente a Scolii Generale din Comuna Bacia; 

3. Dotare cu cu echipamente didactice moderne specifice procesului de invatamant; 

4. Reducerea consumului total de energie; 
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5. Numar total de participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al 
proiectului: 116 copii. 

Data de începere a proiectului: 27.08.2020. 

Perioada de implementare a proiectului: 57 de luni, respectiv 01.04.2018 – 31.12.2022 

Valoarea proiectului: proiectul are o valoare totală de 4.158.332,65 lei, valoare finanțare 
nerambursabilă 4.064.992,07 lei din care, contribuția UE 3.525.758,42 lei și contribuție bugetul 
național 539.233,65 lei. 

 

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro” 

 

 
 

 

Date de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băcia, str. Principală 
nr.242, cod poștal 337040, Judeţul Hunedoara, Tel.:+4 0254.264.580, Fax: +4 

0254.264.660; E-mail: primariabacia@yahoo.com;   
Reprezentant legal – Primar – FLORIN ALBA 
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