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Comunicat de  presă 

Fonduri europene pentru Colegiul NaŃional Decebal din Deva 
 

 

A fost semnat contractul de finanŃare pentru proiectul „Reabilitarea ansamblului 

de clădiri şi echiparea infrastructurii educaŃionale a Colegiului NaŃional Decebal 

Deva”. Proiectul realizat de Primăria Municipiului Deva, are o valoare totală de 
9.376.459,93 lei (2.272.530,28 euro) dintre care, 7.356.907,04 lei (1.783.060,36 

euro) reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile. 
 
Proiectul „Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale a Colegiului NaŃional Decebal Deva” a primit finanŃare prin 

Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 3 „ÎmbunătăŃirea 
infrastructurii sociale”, domeniul de intervenŃie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă”.  
 
Proiectul urmăreşte îmbunătăŃirea calităŃii procesului educaŃional în cadrul Colegiului 
NaŃional Decebal, creşterea performanŃelor şcolare şi menŃinerea elevilor într-un 
sistem educaŃional de înaltă performanŃă prin asigurarea unei infrastructuri de 
educaŃie adecvată unui proces educaŃional eficient şi modern. Astfel, prin acest 
proiect se intenŃionează: 

♦ Reabilitarea spaŃiilor destinate procesului educaŃional şi reducerea costurilor 
cu energia termică prin îmbunătăŃirea clasei energetice a celor trei clădiri 
principale ale colegiului; 

♦ Extinderea sălii de sport şi dotarea acesteia cu echipamente didactice specifice 
activităŃilor de educaŃie fizică; 

♦ ÎmbunătăŃirea gradului de dotare cu echipamente TIC destinate procesului 
educaŃional; 
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♦ Extinderea reŃelei de internet; 
♦ Asigurarea dotărilor necesare utilizării softurilor educaŃionale de către toŃi 

profesorii în procesul didactic. 
 
Proiectul se va implementa pe  parcursul a 25 de luni, conform cererii de finanŃare 
depuse la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest.  
 
Acesta este cel de-al 4-lea contract de finanŃare semnat în cadrul domeniului major 

de intervenŃie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă”. 
 
Până în prezent pe domeniul de intervenŃie 3.4: „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă” au fost depuse 71 de proiecte. 

Dintre acestea au fost contractate 4 proiecte, iar 55 de proiecte sunt în diferite etape 
de evaluare şi selecŃie sau în precontractare. Domeniul de intervenŃie a fost închis 

în data de 26.11.2009, întrucât finanŃarea nerambursabilă solicitată prin proiectele 
depuse a depăşit cu 335,85% alocarea regională. 

 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi – persoană de 
contact: Anca Gabor, DirecŃia Resurse Umane şi Comunicare, e-mail 
anca.gabor@adrvest.ro sau la telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923.  
 
Pentru mai multe informaŃii despre POR 2007 - 2013 accesaŃi: www.adrvest.ro, 
www.inforegio.ro sau www.mdrt.ro. 


