
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

„DOTAREA CU ECHIPAMENTE ȘI MATERIAL DIDACTIC A 

ȘCOLII DIN SATUL HUMORENI, COMUNA COMĂNEȘTI, 
JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Denumirea 
proiectului 

 

Prin proiect se propune dotarea cu echipamente și ma-

terial didactic  

• Laptop – 10 bucăți 

• Desktop – 12 bucăți 

• Proiector – 10 bucăți 

• Tablă magnetică – 10 bucăți 

• Rack de podea – 1 bucăți 

• Switch - 1 bucăți 

• Router - 1 bucăți 

• Rolă cablu - 1 bucăți 

• Multifuncțional laser color - 1 bucăți 

necesare Școlii cu clasele I-VIII Humoreni, din satul Humoreni, 

Comuna Comănești, Județul Suceava, în vederea desfășurării 

activităților educative, a căror beneficiari direcți sunt un număr 

de 195 elevi, din care 85% sunt de etnie romă. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea teritorială echilibrată a 
economiilor și comunităților rurale; 
 

Obiectivele specifice ale investiției: Îmbunătățirea condițiilor de viață a 
locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale; Creștere numărului de 
locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite; 
Realizarea incluziunii sociale. 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în dotarea cu echipamente și material 
didactic a Școlii cu clasele I-VIII Humoreni, Comuna Comănești, județul 
Suceava cu: Laptop (10 buc); Desktop (12 buc); Proiector (10 buc); Tablă 
magnetică (10 buc); Rack de podea (1 buc); Switch (1 buc); Router (1 buc); 
Rolă cablu (1 buc); Multifuncțional laser color (1 buc). 
Valoarea finanțării nerambursabile conform contract finanțare 
C1920072E209313503612/05.11.2018 este de 97.691,91 lei, din care s-a 
solicitat la plată 97.628,98 și s-a decontat valoarea de 97.628,98 lei.    

 
 
 
 

Rezultate 

 
Accesarea de fonduri nerambursabile pentru investitii în 
crearea, îmbunătătirea sau extinderea serviciilor locale de 
bază destinate populatiei rurale si a infrastructurii aferente. 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Comuna Comănești, Județul 
Suceava 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : Art.20 

Domeniul de intervenție  6B 
- Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

97.691,91  lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

05.11.2018 – 09.06.2020 

 

Beneficiarul proiectului 

COMUNA COMĂNEȘTI  

Date de contact: 
Telefon 0230539217  
Primar PĂSTRĂV GRIGORAȘ 


