
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală Asociația LEADER „Csík” 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Dotarea școlii gimnaziale Kiss Ferenc, clasele I-
IV din comuna Mădăraș

Denumirea 
proiectului

• În cadrul proiectului clădirea în Școala 
Gimnazială Kiss Ferenc, clasele I-IV au fost 
dotate:

• 5 săli de clasă cu mobilier (mese, scaune, 
dulapuri) și cu echipamente audio-vizuale 
(ecran de proiecție, proiector, boxe);

• un laborator de informatică pentru 20 de 
elevi cu ehipamente de calcul, cu echipamente 
audio-vizuale, imprimantă și cu mobilier;

• coridorul cu bănci și cuier, rafturi și dulapuri 
metalice pentru depozitarea îmbrăcămintelor;

• biroul directorului și sala profesorilor cu 
mobilier și echipamente birotice (imprimantă, 
aparat foto, laptop) și

•un sistem de sonorizare

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul proiectului este încadrat în 
obiectivul specific al măsurii: îmbunătățirea 
infrastructurii și echipării instituțiilor 
educaționale prin achiziționarea  logisticii și 
echipamentelor IT pentru Școala Gimnazială 
Kiss Ferenc, clasele I-IV din Comuna Mădăraș.

Obiective

•5 săli de clase dotate cu imobilier (mese și 
scaune, catedre, dulapuri, rulote) și și cu 
echipamente audio-vizuale (ecran de 
proiecție, proiector, boxe);

•Laborator de informatică dotat pentru 20 
de elevi cu ehipamente de calcul, cu 
echipamente audio-vizuale, imprimantă și 
cu mobilier;

•coridorul cu bănci și cuier, rafturi și 
dulapuri metalice;

•biroul directorului și sala profesorilor dotat 
cu mobilier și echipamente birotice 
(imprimantă, aparat foto, laptop)

•un sistem de sonorizare.

Rezultate

• __________________
Lecții 

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Com. Mădăraș, sat Mădăraș 

nr. 64

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art. 20

Domeniul de intervenție  
6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 
49 926,58 euro

232 583 lei

Valoarea contribuției 
private

0 lei

Perioada de implementare a 
proiectului 

06.02.2018 - 13.03.2019

Beneficiarul proiectului 
Comuna Mădăraș

Date de contact
0745-544348

csikmadaras@gmail.com


