
 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 

Titlul proiectului și beneficiarul 
UAT Comuna Puchenii Mari, în calitate de beneficiar, cu sediul în satul Puchenii Mari, str. DN1, nr. 257, 

cod poștal 107485, județul Prahova, România, derulează proiectul „Extindere, reabilitare, demolare și 

dotare școala Pietroșani, com. Puchenii Mari, jud. Prahova” cod SMIS 124896, co-finanţat prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 6643/09.02.2021, încheiat cu 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în 

calitate de Organism Intermediar. 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10. 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, 

inclusiv în formare profesionala, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de 

participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut 

de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu, Operațiunea B. 

 

Locația implementării 

România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Sat Pietroșani, Comuna Puchenii Mari, judeţul Prahova 

 

Perioada de implementare 
Perioada de implementare a Proiectului este de 72 de luni, respectiv între data de 01.01.2018 și data de 

31.12.2023. 

 

Valoare proiect 
Valoarea totală a proiectului este de 6.586.071,13 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 5.434.942,56 

lei (din care 4.713.980,81 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de 

Dezvoltare Regională şi 720.961,75 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat) 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu în comuna 

Puchenii Mari, sat Pietroșani, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de educație, în urma realizării 

unor lucrări de extindere, reabilitare, demolare și dotare a Școlii gimnaziale din satul Pietroșani, comuna 

Puchenii Mari. 

 

 



 

 

Pentru îndeplinirea Obiectivului General au fost stabilite următoarele Obiective Specifice: 

• Creșterea gradului de participare a populației școlare la procesul educațional în urma îmbunătățirii 

condițiilor de desfășurare a procesului educațional în cadrul Școlii Gimnaziale din Satul Pietroșani; 

• Extinderea, reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale din satul Pietroșani, Comuna Puchenii Mari. 

 

Rezultate 

• Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de învățământ ce face obiectul 

proiectului este de 157 elevi, din care: - fete: 81 ;  - băieți: 76 

• Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructură educațională pentru învățământul 

general obligatoriu (școli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

www.inforegio.ro  facebook.com/inforegio.ro 
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