INFORMARE PROIECT

Titlul proiectului/beneficiar
MUNICIPIUL PLOIEŞTI derulează, începând cu data de 01.03.2019, proiectul "Construire
gradinita de copii cu program prelungit pe Str. Postei nr. 23”, SMIS 127215 in cadrul Programului
Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4., în baza contractului de
finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (în calitate de Autoritate
de Management) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (în calitate de Organism
Intermediar).
Locație implementare
Adresa locației de implementare este: Strada Postei nr. 23, Municipiul Ploiești, județul Prahova.
Perioada de implementare
Perioada de implementare a Proiectului este de 44 de luni, respectiv între data de 01.03.2019 și data de
31.10.2021.
Valoare proiect
Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.223.202,68 lei, din care finanțarea nerambursabilă
acordată este în sumă maximă de 2.808.983,40 lei si este compusa din:
- Valoare eligibila nerambursabila din FEDR: 2.436.363,16 lei;
- Valoare eligibila nerambursabila din Bugetul național: 372.620,24 lei.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului il reprezintă creşterea calităţii infrastructurii educationale la nivelul
Municipiului Ploiesti în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării
părinţilor pe piaţa forţei de muncă, asigurand astfel premisele competitivității economice si dezvoltarii
durabile încă din prima veriga educațională.
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Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Imbunatatirea infrastructurii educaţionale din municipiul Ploiesti prin construirea unei noi
grădiniţe, cu utilitati si dotari moderne, solutii inovative la standarde internationale adaptate
noilor cerinte de calitate in educatia prescolară;
- Creşterea accesibilităţii elevilor cu handicap la educaţie prin realizarea de investiţii în
echipamente speciale şi utilităţi moderne, inclusiv măsuri de accesibilizare a mijloacelor de
informare şi comunicare;
- Promovarea unor solutii de performanță energetică (izolare temica) și a unui mediu curat prin
utilizarea energiilor alternative și a unor sisteme de colectare selectivă în cadrul investiției
propuse prin proiect;
- Promovarea investiției și a finanțării nerambursabile în rândul grupurilor țintă (preșcolari si
părinți), precum și pentru publicul larg;
- Crearea unui cadru optim educaţional pentru copiii, inclusiv prin pregatirea continuă a
personalului didactic si auxiliar.
Rezultate/indicatori

Prin implementarea proiectului "Construire gradinita de copii cu program prelungit pe Str. Postei
nr. 23” în Municipiul Ploiesti sunt vizate rezultate directe legate de:
-

imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educational;

-

cresterea exigentelor referitoare la pregatirea copiilor odata cu accesul la informatii;

-

crearea unui microclimat corespunzator si placut atat pentru copii, cat si pentru cadrele
educationale;

-

asigurarea unui serviciu de educatie de calitate in care fiecarui copil sa i se urmareasca
evolutia, sa fie testat si tratat individual.

Varianta aprobata, propune construirea unei cladiri noi in incinta din str. Postei nr. 23, Municipiul
Ploiesti, in suprafață totala (desfasurata) de 1437 mp, cu regim de inaltime Spartial+P+1E cu
urmatoarele caracteristici :
-

Realizarea noii constructii pentru Gradinita de copii cu program prelungit, fara a se afecta
functionarea normala a gradinitei existente pe perioada executarii lucrarilor la noua cladire, creand
ulterior premisele pentru optimizarea activitatii in incinta prin crearea spatiului de joaca pentru
copii pe suprafata eliberata prin demolarea partiala a cladirii C1

-

Suprafata totala teren St = 2.660 mp

-

Procentul de ocupare al terenului POT = 23%

-

Coeficientul de utilizare al terenului CUT = 0,45

-

Cladirea propusa este o constructie etajata cu 3 niveluri (subsol partial, parter si etaj) cu
urmatoarele dimensiuni: 38,20 m x 16,60 m

-

Suprafete construite si utile reduse la minimum necesar – prevazute de normativul NP011-97 de
minimum 15 mp/copil, cu incadrare facila in indicatorii urbanistici

-

Prevederea unor finisaje adecvate functionalitatii cladirii, atat cele interioare, cat si cele exterioare

-

Prevederea unei instalatii minimale pentru ventilarea si climatizarea salii polifunctionale / salii de
mese in vederea unui confort adecvat

-

Prevederea unui echipament de ridicat de tip montcharge (sarcina 100-200 kg) pentru transportul
alimentelor de la subsol si a hranei de la bucataria de la parter catre sala de mese de la etaj
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-

Prevederea spatiilor specifice si a echipamentelor necesare persoanelor cu dizabilitati

-

Prevederea unei instalatii de captare a energiei solare pentru prepararea apei calde menajere cu 5
panouri solare

-

Documentatia de proiectare este realizata cu respectarea tuturor prevederilor in vigoare privind in
special securitatea la incendiu si izolarea termica corespunzatoare a imobilului, care sa asigure
economia de energie.

Indicatori proiectului sunt:
Indicatori prestabiliţi de rezultat: Rata brută de cuprindere în învăţământul preşcolar (3-5 ani) în
mediul urban: 80%
Indicatori prestabiliţi de realizare: Îngrijire a copiilor şi educaţie: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire
a copiilor sau de educaţie care beneficiază de sprijin: 80 de persoane.

Date de contact: Municipiul Ploiești
Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, jud. Prahova
Telefon: 0244- 5116699/366, fax: 0244 591256
E–mail: al21@ploiesti.ro
Persoană de contact: Milena Perpelea – Manager proiect

_____________________________________________________________________________________

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați:
www.fonduri-ue.ro
_____________________________________________________________________________________

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional
2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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