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Titlul proiect ”Reabilitare Bază Sportivă, Strada Tipografilor, Municipiul Sebeș”, cod 

SMIS: 143515 

Beneficiar: Municipiul Sebeș 

Perioada de implementare: 11.06.2018 – 31.12.2023. 
 

 Proiectul ”Reabilitare Bază Sportivă, Strada Tipografilor, Municipiul Sebeș” - cod SMIS 143515” 

contribuie la realizarea obiectivului priorității de investiție 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate - Programul Operațional Regional 2014-2020 -, întrucât 

îmbunătățirea infrastructurii de educație la nivelul Municipiului Sebeș, creșterea nivelului calitativ și de 

performanță a procesului educațional prin crearea de noi spații necesare derulării activității educaționale și 

vocaționale, va avea ca efect reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL Sebeș. 

 Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de 

către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în 

Regiunea Centru.  

 Valoarea totală a proiectului este de 8.185.214,05 lei, din care 4.526.357,13 lei reprezintă  

finanțare nerambursabilă.  

 Proiectul se derulează în perioada 11.06.2018 – 31.12.2023.  

Obiectivul general al proiectului: 

 Îmbunătățirea infrastructurii de educație la nivelul Municipiului Sebeș, creșterea nivelului calitativ 

și de performanță a procesului educațional prin crearea de noi spații necesare derulării activității educaționale  și 

vocaționale. 

 Realizarea obiectivului general al proiecului (printr-o abordare participativă de tip DRLC - 

mobilizarea și implicarea comunităților dezavantajate și a actorilor locali) va conduce la reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din teritoriul vizat.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

OBS 1 Realizarea unei investiții în infrastructura de învățământ prin construirea unei clădiri care va deservi 

activitatea educațională a Liceului cu Program Sportiv Sebeș. 

OBS 2 Asigurarea unor facilități educaționale de înaltă calitate, în concordanță cu cerințele învățământului 

vocațional modern, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii. 

 

 

Date de contact beneficiar:  

                           Municipiul Sebeș, strada Piata Primăriei nr. 1 

                                           Tel 0258731004, e-mail: secretariat@primariasebes.ro 
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