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Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 –
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare,
universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie il constituie imbunatatirea calitatii
infrastructurii de educatie, a dotarii scolilor, a structurilor de cazare pentru studenti si a centrelor pentru
formare profesionala pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii
participarii populatiei scolare si a adultilor la procesul educational.
Beneficiarii eligibili sunt:
•
Pentru proiecte adresate unitatilor scolare din invatamantul obligatoriu (inclusiv pentru
invatamantul special) si pentru proiectele adresate Campusurilor pentru Invatamant Profesional si Tehnic
(CIPT):
Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), definite conform Legii
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare:
•
•
•
•
•

Judete (Consilii Judetene)
Municipii (Consilii locale municipale)
Orase (Consilii locale orasenesti)
Comune/ (Consilii locale comunale)
Pentru campusuri universitare

•

•
•

Institutii de invatamant superior de stat (universitati, institute, academii de studii), acreditate
conform Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calitatii educatiei

Pentru proiecte adresate centrelor de formare profesionala continua
Centre de formare profesionala continua si institutii publice furnizori de formare profesionala
continua

NU sunt acceptate parteneriatele.
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ACTIVITATI ELIGIBILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educationale pre-universitare si
universitare;
Crearea si dezvoltarea campusurilor preuniversitare;
Consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor (toate tipurile de infrastructura pentru
invatamantul obligatoriu, exceptand Campusurile pentru Invatamant Profesional si Tehnic);
Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor scolilor speciale: spatii de
invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite facilitati pentru acces si activitati didactice;
Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea cladirilor Campusurilor pentru Invatamant
Profesional si Tehnic;
Dotari cu echipamente didactice, echipamente pentru pregatirea profesionala, echipamente IT;
Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor din campusurile universitare de stat:
spatii de invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite facilitati pentru activitati didactice;
Reabilitarea, modernizarea, echiparea cladirilor Centrelor de Formare Profesionala Continua;
Modernizarea utilitatilor, inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati,
pentru toate tipurile de infrastructura educationala.

Valoarea totala a proiectului
Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 500.000 lei si maxim 67.000.000 lei.
ATENTIE:
Solicitantul nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
• este in stare de insolventa, conform prevederilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, art. 75, cu modificarile si completarile ulterioare sau ale legii nr. 85/ 2006, privind
procedura insolventei;
• a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii,
decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. impotriva careia nu
se poate face recurs);
• a comis in conduita lui profesionala greseli grave , demonstrate prin orice mijloace pe care
autoritatea contractanta le poate dovedi;
• nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau plata
taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau ale tarii autoritatii
contractante sau cele ale tarii unde se va executa contractul;
• a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii
criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii
Europene.
• in urma altei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari
nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de incalcare grava a contractului
datorita nerespectarii obligatiilor contractuale.
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