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Anunț începere proiect ”Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale în comuna Tinca, județul Bihor”  

Proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Tinca, județul Bihor”, cod MySMIS 121604, 

finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Comuna Tinca și are o 

valoare totală de 3.601.991,37 lei, din care 3.008.034,91 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul 

Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar. Implementarea acestui proiect are loc în 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 22.02.2018 – 31.05.2023.  

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în comuna 

Tinca, județul Bihor. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Obiectivul specific 1: Reabilitarea corpului C1 si dotarea specifica functiunii propuse in care se 

desfasoara procesul educational al claselor I – IV, inclusiv nivelul clasei pregatitoare in cadrul Scolii 

Primare Tinca. Acesta reprezinta infrastructura educationala a claselor primare din localitatea Tinca. 

Suprafata desfasurata a C1 propus spre reabilitare este de 1063 mp. Echiparea si dotarea specifica 

functiunii propuse presupune mobilier scolar si echipament IT. Investitia propusa va le oferi cele mai 

bune conditii de studiu, astfel incat copiii vor asista la cursuri cu interes, dornici de a exersa 

interactivitatea, experimentul, creativitatea. Dotarile existente sunt caracterizate de uzura morala, fiind 

totodata insuficiente. Prin dotarile propuse se urmareste, in mod special, cresterea gradului de 

accesibilitate la procesul de invatamant al persoanelor cu dizabilitati, atat in ceea ce priveste elevii, cat 

si corpul didactic. Crearea conditiilor adecvate pentru desfasurarea orelor de curs la clasele I – IV,  
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inclusiv nivelul clasei pregatitoare se va reflecta in scaderea ratei de abandon scolar si cresterea ratei 

de promovabilitate la nivelul invatamantului primar din comuna Tinca.  

• Obiectivul specific 2: Demloarea anexelor C2 si C3 si construirea unui nou corp de cladire avand 

suprafata propusa de 79 mp. Pe amplasamentul actual se propune construirea corpului avand rolul de 

a adaposti spatiile tehnice, respectiv centrala termica si depozitul pentru lemne. In vederea utilizarii 

eficiente a resurselor, apa calda menajera fi produsa atat prin utilizarea biomasei, cat si prin utilizarea 

energiei electrice.  

• Obiectivul specific 3: Amenajari pentru protectia mediului, respectiv lucrari si actiuni pentru refacerea 

cadrului natural dupa terminarea lucrarilor prin amenajarea spatiilor verzi si plantarea copacilor pe o 

suprafata desfasurata de 70 mp. Pentru a creste atat bunastarea generala, cat si calitatea aerului au 

fost propusa prin insamantarea unui nou gazon si plantarea arborilor: pini pitici. Majoritatea copacilor 

emana substante organice volatile denumite fitoncidele. Acestea sunt capabile de a distruge microbii, 

ciupercile patogene, sa exercite o influenta puternica asupra organismelor multicelulare, iar cel mai 

bun producator al substantelor organice volatile este pinul. In padurile de pin aerul, practic, este steril, 

fiind filtrat de substante poluante. Fitoncidele de pin sporesc tonusul general al organismului, au un 

efect benefic asupra sistemul nervos central si cel simpatic, justificand astfel alegrea acestei specii. De 

asemenea, pe perioada santierului nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate 

vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile specializata in domeniul salubrizarii. 

• Obiectivul specific 4: Obiectul conex: reamenajarea incintei scolii, compusa din alei pavate si curte 

interioara, instalatii electrice exterioare si imprejmuire. Este prevazuta refacerea imbracamintei 

existente prin realizarea accesului carosabil, alei pavate si curte interioara pe o suprafata totala de 585 

mp, imprejmuirea incintei in lungime de 52 ml si asigurarea iluminatului exterior cu 4 stalpi cu panou 

solar fotovoltaic care utilizeaza doar resurse regenerabile, totodata reducand la zero cheltuielie de 

utilizare cu iluminatul perimetral. 
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