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Comunicat de  presă 

Deva o să reabiliteze liceul pedagogic „Sabin Drăgoi” prin  
Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 

 
 

 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul OperaŃional Regional în Regiunea Vest anunŃă semnarea a contractului de 
finanŃare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale a liceului pedagogic «Sabin Drăgoi» Deva” realizat de 
Consiliul Local al Municipiului Deva. 
 
Proiectul are o valoare totală de aproximativ 3,05 milioane lei (0,73 milioane euro) 
şi o valoare aproximativă a finanŃării nerambursabile de 2,48 milioane lei (0,60 
milioane euro). 
 
 
Proiectul „Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale a liceului pedagogic «Sabin Drăgoi» Deva” primeşte finanŃare în 
cadrul domeniului major de intervenŃie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă”, axa prioritară 3 
„ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”. 
 
 
Proiectul „Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale a liceului pedagogic «Sabin Drăgoi» Deva” vizează asigurarea unui 
proces educaŃional de înaltă performanŃă prin care să se asigure resursele umane 
necesare unei dezvoltări socio-economice durabile în Regiunea Vest. În cadrul 
proiectului, printre rezultatele estimate că se vor obŃine se numără şi reabilitarea a 2 
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corpuri de clădire, a unei săli de sport, a reŃelei de canalizare şi de apă, instalarea 
reŃelei electrice în trei corpuri de clădire, precum şi dotarea cu echipamente a 
liceului. Proiectul se va implementa pe parcursul a 24 de luni. 

 
*** 

InformaŃii detaliate cu privire la stadiul implementării Programului OperaŃional 
Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest pot fi consultate pe pagina de internet a 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest – www.adrvest.ro, la butonul POR 2007 – 
2013.  
InformaŃii despre POR 2007 - 2013 pot fi accesate la adresele www.adrvest.ro, 
www.inforegio.ro sau www.mdrt.ro. 
 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi – persoană de 
contact: doamna Miruna VITCU, Director al DirecŃiei Resurse Umane şi Comunicare, e-
mail miruna.vitcu@adrvest.ro sau la telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923.  
 
 


