
 

 

 

 

INFORMARE PROIECT 

 Titlul proiectului/beneficiar 

 
MUNICIPIUL PLOIEŞTI derulează, începând cu data de 01.09.2022, proiectul „MODERNIZARE ȘCOALĂ 

CANDIANO POPESCU ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ” (cod SMIS 155538), 
cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (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 Prioritară 9 – 
Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de 
Investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsailitatea 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:  

- Str. Strada Nucilor nr.39, cod poştal 100140, Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova. 

 

 Perioada de implementare 

 
Perioada de implementare a Proiectului este de 49 de luni, respectiv între data de 01.12.2019 și data de 
31.12.2023. 
 

 Valoare proiect 

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 1,476,115.00 lei, din care finanțarea nerambursabilă 

acordată este în sumă maximă de 1,164,117.50 lei si este compusa din: 

- 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 promovarea activităţilor sportive în cadrul Şcolii 

"Candiano Popescu" din Ploieşti, însemnând toate formele de activitate fizică menite printr-o participare 

organizată sau nu, să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii 

sociale sau să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice fel, având în vedere că educaţia 

fizică şi sportul constituie elemente esenţiale ale educaţiei permanente în sistemul global de educaţie. 

 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
• revitalizarea activităţilor de educaţie fizică şcolară în condiţii normale pentru toate categoriile de elevi 
de la clasele 0VIII; 
• creşterea interesului pentru şcoală şi activităţile extraşcolare prin creşterea diversităţii serviciilor şi 
facilităţilor pe care aceasta le oferă elevilor; 
• ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova; 
• dezvoltarea culturii pentru sport vizând constituirea unei conştientizări pe scară largă a rolului acestuia 
în obţinerea unui stil de viaţă sănătos; 
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• promovarea şi dezvoltarea activităţilor de educaţie şi sport care să configureze alături de învăţământul 
formal o societate a învăţării, capabilă sa asigure individului perfecţionarea continuă, culturală, pe tot 
parcursul vieţii; 
• creşterea numărului de copii care participă la sistemul educaţional de stat şi reducerea abandonului 
şcolar; 
• dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a aparatului locomotor al elevilor prin creşterea flexibilităţii 
corpului, a echilibrului şi a conştientizării importanţei formării unei posturi corecte, cu ajutorul 
exerciţiilor fizice executate sub supravegherea profesorilor; 
• creşterea gradului de informare al populaţiei cu privire la beneficiile pe termen lung asociate cu 
practicarea unui sport în mod regulat şi a rolului pe care aceasta îl are în formarea unui stil de viaţă 
echilibrat, armonios şi sănătos. 
 

 Rezultate/indicatori 

Indicatorii proiectului sunt:  

1. Indicatori prestabiliți de rezultat 

- 1S45 - Populaţia aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială din zonele marginalizate urbane; 

2. Indicatori prestabiliți de realizare  

- 1S46 - Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare 

locală – valoare țintă 38 407 persoane; 

- CO39 - Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane - 

valoare țintă 652.590 metri pătraţi;  

 

 
 

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

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

Persoană de contact: Diana LOGHIN – 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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