
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PROIECT 

 

 Titlul proiectului/beneficiar 

 
MUNICIPIUL PLOIEŞTI derulează, începând cu data de 22.09.2022, proiectul ”Modernizare și reabilitare  
Școala Gimnazială Florin Comișel și construire sală de educație fizică școlară” (cod SMIS 155531), 
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 
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 Jupiter,nr.6,  municipiul Ploiești, județul Prahova. 
 
 

 Perioada de implementare 

 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 55 de luni, respectiv între data de 01.06.2019 și data de 
31.12.2023. 

 

 

 

 Valoare proiect 

 

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 4.220.237,50  lei, din care finanțarea nerambursabilă 

acordată este în sumă maximă de 3.841.587,75 lei si este compusa din: 

- Valoare eligibila nerambursabila din FEDR: 3.723.988,13 lei; 

- Valoare eligibila nerambursabila din Bugetul național: 117.599,62 lei. 
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Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială prin îmbunătăţirea calităţii mediului educaţional şi implicit a procesului 

instructiv-educativ. Obiectivul menţionat vizează modernizarea şi extinderea infrastructurii educaţionale 

aferente Scolii Florin Comişel în sensul îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ pentru aproximativ 

190 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care 113 romi. De asemenea, proiectul 

contribuie la atingerea obiectivului specific nr. 5 din Strategia de Dezvoltare Locală, respectiv: “Creşterea 

accesului la educaţie pentru persoanele din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale, pe o perioadă de 3 ani”, având în vedere 

priorităţile investiţionale, respectiv reabilitarea/modernizarea clădirii Școlii Florin Comişel, precum şi 

construirea unei săli de educaţie fizică şi sport. Astfel, prezentul proiect susţine demersurile de 

implementare a priorităţilor investiţionale mai sus menționate contribuind în mod direct la 

îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din zona urbană funcţională din municipiul Ploieşti, 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, prin creşterea 

calităţii infrastructurii educaţionale. 

 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1.Obiectiv specific nr. 1 – Îmbunătăţirea procesului educaţional prin reabilitarea termoenergetică a 

clădirii Şcolii nr. 11 "Florin Comişel" din municipiul Ploieşti.  

2.Obiectiv specific nr. 2: Dezvoltarea capacităţii infrastructurii Şcolii "Florin Comişel" din municipiul 

Ploieşti prin construirea unei săli de educaţie fizică şi sport. 

 

 Rezultate/indicatori 

 

Rezultat nr. 1  
 
Clădirea şcolii va fi reabilitată din punct de vedere termoenergetic, în vederea funcţionării în condiţii de 
confort şi eficienţă energetică. În contextul realizării proiectului propus, aparatul administrativ, precum 
şi toţi elevii şcolii îşi vor desfăşura activitatea didactică în cadrul unei clădiri consolidate şi reabilitate 
termic, corespunzătoare funcţionării în condiţii optime de eficienţă energetică, cu impact direct asupra 
calităţii procesului educaţional.  
 
 
 
Indicatorii de realizare aferenţi acestui rezultat sunt:  
-populaţia care trăieşte în zonele cu intervenţii în regenerarea fizică, economică şi socială a 
comunităţilor marginalizate din municipii reşedinţă de judeţ/nr. persoane - 1S15 - 38.407 persoane (atât 
la începutul implementării proiectului, cât și la finalizarea acestuia )  
-clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane/mp -CO39* -  de la valoarea  
1.052,83 mp la începutul implementării proiectului la valoarea de 1.231 mp la final implemetării 
proiectului. 
 
 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 



3 

 Rezultat nr. 2  
 
O şcoală extinsă din punct de vedere al infrastructurii fizice prin construirea şi dotarea unei săli de 
educaţie fizică şcolară. În contextul imposibilităţii desfăşurării activităţilor cu caracter sportiv din cadrul 
şcolii, se impune extinderea infrastructurii fizice în sensul asigurării spaţiului optim. 
 
 Indicatorii de realizare aferenţi acestui rezultat sunt: 
-suprafaţă construită sală de sport – 762,72 mp;  
-suprafaţă construită desfăşurată sală de sport – 762,72 mp;  
-suprafaţă utilă sala de sport – 708,14 mp. 
 
 
Rezultat nr. 3 
 
Managementul eficient al activităţilor derulate pentru elaborarea şi implementarea investiţiei.  
 
Asigurarea unui management şi a unei coordonări eficiente a proiectului investiţional implică realizarea 
de documentaţii şi livrabile aferente activităţilor de pregătire a proiectului, realizare proceduri de 
achiziţii, monitorizare contracte, raportare progres, decontare cheltuieli, asigurarea vizibilităţii 
investiţiei. 

 

 
 

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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