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Lansarea proiectului: „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură educațională 

pentru învățământ obligatoriu – unitate situată în satul Coroisînmartin și satul Odrihei, 
comuna COROISÎNMARTIN” 

 

Primăria Comunei Coroisînmartin derulează, începând cu data de 07 mai 2021, proiectul 
„Reabilitare, extindere și dotare infrastructură educațională pentru învățământ obligatoriu – unitate 
situată în satul Coroisînmartin și satul Odrihei, comuna COROISÎNMARTIN”, cod SMIS 124861. 
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020, în baza contractului de finanțare nr. 6872/07.05.2021 încheiat cu 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (în calitate de Autoritate de Management) 
prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar ce 
monitorizează implementarea acestui proiect. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 6.626.367,54 lei, din care asistența financiară nerambursabilă 
se ridică la 6.268.763,58 lei (5.437.192,90 lei provenind din FEDR și 831.570,68 lei din bugetul 
național). Activitățile proiectului au început în data de 12 iunie 2018 și urmează să fie finalizate 
până la data de 31 octombrie 2023.  
 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității și a dotării infrastructurii 
educaționale pentru învățământul obligatoriul din comuna Coroisînmartin (structura din sat Odrihei, 
structura din sat Coroisînmartin), conducând la creșterea calității procesului educațional și a 
accesului la educație obligatorie la nivelul comunei. În cadrul acestui proiect se propune 
reabilitarea, extinderea cu spații suplimentare de învățământ și corect dimensionate și dotarea 
ambelor școli, asigurându-se astfel oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți 
copiii. De rezultatele proiectului vor beneficia un număr de 185 de elevi (clasa pregătitoare- clasa 
VIII).  
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www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Primăria Comunei Coroisinmartin 
Adresă: Comuna Coroisînmartin, Str. Principală, nr. 49, județul Mureș 

Telefon / fax: 0265765112 / 0265765112, e-mail: coroisinmartin@cjmures.ro 
Persoana de contact: Nicolae COMERZAN, Primar 

http://www.inforegio.ro/

