
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PROIECT 

 

 

 

 Titlul proiectului/beneficiar 

 
MUNICIPIUL PLOIEŞTI derulează, începând cu data de 13.09.2022, proiectul ”Modernizare Școala 
Gimnazială nr.13” (cod SMIS 155495), cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  (în 
calitate de Autoritate de Management) și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia ( în 
calitate de Organism Intermediar). 
 
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 9- 
Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de 
investitii 9.1- Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității , Obiectiv specific 9.1- 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate. 
 
 
 

 Locație implementare 

 
Adresa locației de implementare este: strada Dimitrie Bolintineanu nr. 32, municipiul Ploiești, județul 
Prahova. 
 
 

 Perioada de implementare 

 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 52 de luni, respectiv între data de 01.06.2019 și data de 
30.09.2023. 

 

 

 

 Valoare proiect 

 

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 1.187.875,00 lei, din care finanțarea nerambursabilă 

acordată este în sumă maximă de 1.164.117,5 lei si este compusa din: 
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- Valoare eligibila nerambursabila din FEDR: 1.128.481,25 lei; 

- Valoare eligibila nerambursabila din Bugetul național: 35.636,25 lei. 

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de ”Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 13 “ (Structură 

a Școlii Gimnaziale Candiano Popescu)” în vederea dezvoltării de programe educaţionale pentru 

persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în 

vederea sporirii calităţii procesului educaţional. Obiectivul menţionat vizează modernizarea Școlii 

gimnaziale nr. 13 în sensul îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ pentru aproximativ 200 de 

persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care aproximativ 95% sunt de etnie romi. 

 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Obiectiv specific nr. 1 – combaterea abandonului şcolar cu accent pe persoanele aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială. 

2. Obiectiv specific nr. 2 - reabilitarea și modernizarea școlii  gimnaziale nr. 13 pentru o mai bună 
eficiență energetică. 
 

 Rezultate/indicatori 

 

Rezultat nr. 1  
-Combaterea abandonului şcolar cu accent pe persoanele aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.  
Indicatorul de realizare aferent acestui rezultat este – numărul de persoane care trăiesc în zone urbane 
unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală – 1S15* - 38.407 persoane, din care face 
parte şi grupul ţintă vizat prin proiect – 200 de persoane;  
-Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din zonă, asigurând creşterea nivelului educaţional şi social al 
populaţiei;  
-Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, prin asigurarea unui proces educaţional la standarde 
europene;  
- O educaţie mai bună oferită într-un spaţiu modern, dotat corespunzător. 
 
 Rezultat nr. 2  
- O şcoală reabilitată si modernizată din punct de vedere al eficientizării energetice.  
 Indicatorul de realizare aferent acestui rezultat va ţine cont de clădirile publice sau comerciale 
construite sau renovate în zonele urbane/mp - CO39* - respectiv 631 mp identificaţi pentru imobilul 
vizat prin prezentul proiect;  
- Învelitoare înlocuită cu învelitoare din tablă făltuită şi realizarea de reparaţii curente la nivelul 
șarpantei acolo unde a fost cazul; 
- Desfacerea termosistemului existent cu grosime de 5 cm şi înlocuirea acestuia cu un strat de 10 cm de 
vată minerală bazaltică;  
- Refacerea termosistemului cu polistiren de 5 cm la nivelul soclului;  
- Realizarea tencuielilor în urma reparatiilor la nivelul termosistemului. 
 
Rezultat nr.3 
-Managementul eficient al activităților derulate pentru elaborarea și implementarea proiectului 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
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Elaborarea și managementul eficient al proiectului propus implică realizarea de documentații și 
livrabile aferente acțiunilor de pregătire a proiectului, realizare proceduri de achiziții, monitorizare 
contracte, raportarea progresului, decontarea cheltuielilor și asigurarea vizibilității proiectului, respectiv 
–cererea de finanțare a proiectului și anexele aferente acesteia, -documentațiile de atribuire și 
contractele de achiziție de  lucrări, bunuri și servicii, -rapoarte de progres aferente activității de 
raportare a progresului în implementarea proiectului, - cererile de plată și de rambursare, -materiale de 
informare și publicitate aferente proiectului 
 Toate aceste activități vor contribui la atingerea indicatorilor de realizare menționați în ghid, care 
se cuantifică după cum urmează: 
-populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a 
comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/ nr. persoane 1S15- valoare la începutul 
implementării proiectului-38.407 persoane, valoare la finalul implementării proiectului -38.407 
persoane 
-spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/ metri pătrati- CO 38- valoare la începutul 
implementării proiectului – 0 metri pătrați, valoare la finalul implementării proiectului- 0 metri pătrați 
-clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane/ metri pătrati- C039- valoare la 
începutul proiectului – 631 metri pătrați- valoare la finalul implementării proiectului -631 metri pătrați. 
 

 
 

 
 

Date de contact: Municipiul Ploiești 
Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, jud. Prahova 

Telefon: 0244- 516699/366, fax: 0244 591256 
E–mail: alexandra.cioc@ploiesti.ro 

Persoană de contact: Alexandra Cioc– 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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