
 

 

 

 

 

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI 
 

 

UAT COMUNA PUCHENII MARI, în calitate de beneficiar, cu sediul pe Str. DN1 nr. 257 , judetul Prahova, 
cod postal 107485, România, derulează proiectul „MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PUCHENII MARI, 
JUDET PRAHOVA”, cod Mysmis 122392, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 
baza contractului de finanţare 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.  
 
Programul de finanțare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 
Axa prioritară 10: Îmbunatatirea infrastructurii educationale; Prioritatea de investiții 10.1: Investitiile in 
educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe 
tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare 
Obiectivul specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, apel dedicat 
invatamantului obligatoriu - Operatiunea B 
 
Obiectivul principal al proiectului vizeaza cresterea gradului de participare la nivelul educatiei din 
comuna Puchenii Mari, prin îmbunatatirea infrastructurii serviciilor de educatie, ca urmare a ameliorarii 
conditiilor de desfasurare a procesului educational datorat realizarii unor lucrari de modernizare a 
structurii educationale în cadrul scolii gimnaziale din comuna Puchenii Mari. 
 
Obiective specifice ale proiectului:  
1. Cresterea participarii populatiei scolare la procesul educational datorita imbunatatirii conditiilor de 
desfasurare a procesului educational în cadrul scolii gimnaziale Puchenii Mari. 
2. Reabilitarea termica a cladirii scolii gimnaziale Puchenii Mari, inclusiv dotarea cu echipamente scolare. 
3. Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie primara si gimnaziala de care vor beneficia un numar 
de 167 de elevi, din mediul rural. 
 
Indicatori:  
- Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin scolar – 167 persoane 
- Infrastructura educationala pentru învatamântul general obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul 
clasei pregatitoare)  - 1.00 
 
Rezultate așteptate: 

1. Numarul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al 
proiectului - 167 elevi, din care: 
- fete: 75 
- baieti: 92 
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- persoane cu cerinte speciale: 6 
 
2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educționala pentru învațamântul general 
obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregatitoare) 
 
Locul de implementare: comuna Puchenii Mari, str. DN 1, T5, Cc 905, Judetul Prahova  
 
Valoarea totală a proiectului este de 4.631.464,13 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 
4.538.834,84 lei (din care 3.936.744,52 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul 
European de Dezvoltare Regională si 602.090,32 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din 
buget de stat).   
 
Perioada de implementare: 56 luni 
Data începere proiect: 01.12.2017 
Data finalizare proiect: 31.07.2023 
 

Date de contact: Comuna Puchenii Mari, Str. DN 1, nr. 257, cod poștal 107485, județul Prahova, 

România, telefon/ fax 0244 – 477305,  poștă electronica primaria@pucheniimari.ro,  

pucheniimari2018@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea 

Europeană,  

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 
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