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Comunicat de presă 
 

Data:31.01.2015 
 

Încep lucrările în cadrul proiectului „Reabilitarea clădirii şcolii – corp B”  
la nivelul Colegiului Naţional „Octavian Goga” din Municipiul Marghita 

 
 

Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Marghita în parteneriat cu Colegiul Naţional „Octavian Goga” 

a iniţiat şi a obţinut spre finanţare reabilitarea clădirii corp B al colegiului. Cererea de finanţare depusă în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă a fost acceptată spre finanţare de către Autoritatea de Management – 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Organismul Intermediar – Agenţia de Dezvoltare Regională 

Nord-Vest prin contractul de finanţare semnat la data de 23.12.2014. Valoarea totală proiectului este de 

1.066.257,75 lei din care asistenţa finaciară nerambursabilă este de 851.931,74 lei, iar suma de 17.386,36 lei 

reprezintă contribuţia proprie a municipalităţii. Pentru implementarea activităţilor prevăzute în proiect s-a 

preconizat un termen de 12 luni. Obiectul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de 

educaţie preuniversitară la nivelul instituţiei de învăţământ din Marghita. Prin realizarea obiectivului general se 

urmăreşte: 

• Asigurarea unui proces educaţional la standarde de calitate pentru elevii din zona Marghita; 

• Realizarea unei infrastructuri moderne de educaţie care să contribuie la creşterea calităţii pregătirii 

teoretice a elevilor; 

• Asigurarea de spaţii moderne pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. 

Activităţile de execuţie lucrări vor consta în compartimentarea, reabilitarea şi amenajarea spaţiilor de 

învăţământ precum: laboratoare, spaţii şcolare de specialitate, bibliotecă, cabinet medical, grupuri sanitare, etc. 

Prin realizarea acestei investiţii, administraţia publică locală împreună cu administraţia Colegiului Naţional 

„Octavian Goga” din Marghita face încă un pas important în susţinerea şi promovarea calităţii educaţionale atât la 

nivelul localităţii cât şi în zona Marghita.  

Date de contact: UAT Municipiul Marghita, str. Republicii, nr.1, tel. 0259/362001, e-mail: primaria@marghita.ro; 
Colegiul Naţional „Octavian Goga”, loc. Marghita, str. Nicolae Bălcescu, nr.80, tel. 0259/362379,                        
e-mail: liceul_goga@yahoo.com.  
 
          
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României”. 


