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Lansarea proiectului 
"Revitalizarea și îmbunătățirea calității vieții din zona urbană arondată

 școlii Iosif Pervain", cod SMIS 125824.

 Proiectul "Revitalizarea și îmbunătățirea calității vieții din zona urbană arondată școlii 
Iosif Pervain", cod SMIS 125824, finanțat prin Programul Operațional Regional  Axa prioritară 
13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare, Obiectiv specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în 
orașele mici și mijlocii din România este implementat de către Oraşul Cugir și are o valoare 
totală de 15.353.536,61 lei, din care 15.028.912,63 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. 
Contribuţia proprie la proiect este de 306.712,53 lei cheltuieli eligibile şi 17.911,45 lei cheltuieli 
neeligibile. Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la 
nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează 
implementarea acestui proiect. 

Contractul de finanțare a fost încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, OI ADR Centru şi UAT Cugir, fiind semnat în data de 21.12.2020, iar data de 
finalizare a proiectului este 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului îl constituie facilitarea accesului la 
educație, creșterea nivelului de satisfacție și a mobilității populației din orașul Cugir. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1.Creșterea gradului de confort zilnic pe întreaga perioadă a anului școlar pentru elevii care 

frecventează cursurile, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii gimnaziale „Iosif 
Pervain”, Cugir.

2.Creșterea accesibilității elevilor la/de la Școala gimnazială „Iosif Pervain”, Cugir prin 
modernizarea căilor de acces rutiere și pietonale.

3.Sporirea capacității de deplasare prin diverse mijloace de transport a populației ca 
urmare a reabilitării infrastructurii rutiere și pietonale.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Cugir, Biroul Managementul 
Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă, Pîrîială Crinela-Andreea, tel. 0258/751001 int. 136, fax: 
0258/755394, e-mail: programe@primariacugir.ro          
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