
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PROIECT 

 

 Titlul proiectului/beneficiar 

 
MUNICIPIUL PLOIEŞTI derulează, începând cu data de 01.06.2019, proiectul ”Modernizare Scoala 

Gimnaziala nr.19 si amenajare/modernizare teren de sport” (cod SMIS 155510), cofinanțat prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administraţiei (în calitate de Autoritate de Management) și Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia (în calitate de Organism Intermediar). 

 
Proiectul este finanțat in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 –
Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban/Prioritatea de 
investiții 9.1 – Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii 

 Locație implementare 

 
Adresa locației de implementare este: Bulevardul Petrolului nr.7, 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 544.526,99 lei, din care finanțarea nerambursabilă 

acordată este în sumă maximă de 465.646,99 lei si este compusa din: 

- Valoare eligibila nerambursabila din FEDR: 451.392,79 lei; 

- Valoare eligibila nerambursabila din Bugetul național: 14.254,50 lei. 

 

 Obiectivul general al proiectului il reprezinta armonizarea condiţiilor de studiu de la nivelul 
zonelor urbane marginalizate la normele naţionale şi europene de funcţionare a unităţilor educaţionale, 
în vederea creşterii gradului de participare la educaţia de nivel primar şi gimnazial. Astfel, obiectivul 
general al proiectului de investiţie este în concordanţă cu obiectivul priorităţii de investiţii 9.1. – 
“Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială”, răspunde nevoilor 
comunităţii urbane marginalizate şi urmăreşte asigurarea accesului nediscrimantoriu la un învăţământ 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
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de calitate. De asemenea, investiţia contribuie la atingerea obiectivului specific nr. 5 “Creşterea 
accesului la educaţie pentru persoanele din comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale pe o perioadă de 3 ani”, din Strategia de 
Dezvoltare Locală mun. Ploieşti, având în vedere priorităţile investiţionale, respectiv modernizarea Scolii 
gimnaziale nr 19 si amenajarea/modernizarea terenului de sport. Obiectivul menţionat vizează 
modernizarea infrastructurii educaţionale aferente Scolii gimnaziale nr 19 în sensul îmbunătăţirii 
procesului instructiveducativ pentru aproximativ 200 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune 
socială, din care romi 119 persoane. Astfel, prezentul proiect susţine demersurile de implementare a 
priorităţilor investiţionale antemenţionate, contribuind în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii 
populaţiei din Zona Urbană Marginalizată 2 – Cartierul Mimiu – str. Smardan, Str. Palanca, Str. Mimiului 
nr. 3- 41, 74-86, Intrarea Beius, str Astrel, str Fierarilor, str Bradetului, Petrolului nr 3-57, FN, str. 
Fabricilor, str. Podul cu Trei Guri., în special a grupurilor vulnerabile, promovând, în acelaşi timp, 
combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, precum şi scăderea populaţiei aflată în risc de 
sărăcie şi excluziune socială. 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

  1. Imbunatatitea procesului educational prin modernizarea infrastructurii Şcolii Gimnaziale nr. 19 din 

municipiul Ploieşti, obiectiv pentru care enumeram urmatoarele interventii principale propuse prin 

proiect: - realizarea expertizei tehnice a clădirii şi stabilirea lucrărilor de reabilitare necesare a fi 

realizate; - lucrări pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala; - execuţie lucrări de 

reabilitare clădire; - demolarea corpului C3 – anexa si folosirea spatiului pentru realizarea unei curţi de 

recreere cu dalaj inierbat pentru a crea o zonă tampon între sălile de clasă şi terenul de sport. - dotarea 

spatiului de recreere cu mobilier urban – banci, balansoar, leagan cu 2 scaune si cutie cu nisip.  

  2. Dezvoltarea capacitatii infrastructurii Scolii gimnaziale nr 19 din Municipiul Ploiesti prin amenajarea 

unui terenului de sport in suprafata de 630,15 metri patrati, obiectiv pentru care enumeram 

urmatoarele interventii: - lucrări pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala; - 

execuţie lucrări de amenajare a terenului de sport outdoor pentru care se vor realiza activitati de 

amenajare a terenului de sport cu marcajele aferente, realizarea împrejmuirii perimetrale a terenului; - 

dotarea terenului de sport outdoor cu echipamente necesare unei funcţionalităţi optime: porţi de 

handbal, sistem tenis picior, sistem de baschet mobil. 

 

 Rezultate/indicatori 

 

Rezultate așteptate: 

1. Corpul de cladire C1 si C2 aferent Scolii gimnaziale nr 19 - modernizat si o curte de recreere 

amenajata. Detaliere: Investitia propune modernizarea corpului C1 si C2 si crearea unei zone 

tampon intre salile de clasa si terenul de sport ca urmare a demolarii corpului C3 – anexa. De 

asemenea, investitia propune dotarea spatiului de recreere cu mobilier urban – banci, balansoar, 

leagan cu 2 scaune si cutie cu nisip.  

2. Un teren de sport outdoor in suprafata de 630,15 metri patrati. Detaliere: Investitia propune 

lucrari de imprejmuire perimetrala a terenului, achizitia de echipamente necesare unei 

functionari optime (porţi de handbal, sistem tenis picior, sistem de baschet mobil) si amenajarea 

terenului de sport cu marcaje aferente.  
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Indicatorii proiectului sunt:  

Indicatori prestabiliți de realizare:  

- Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală- 

valoare țintă- 38.407 persoane 

- Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane- 660,40 m.p. 

 

 
 

 
 

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

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

Persoană de contact: Alexandra BĂLTĂREŢU – 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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