
 

 

 

 

Proiectul 
MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE ȘCOALA MALU CU FLORI DIN SATUL 

MALU CU FLORI, ÎN COMUNA MALU CU FLORI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  
- scurtă descriere - 

 
Programul de finanțare: Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale, Prioritatea de Investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare 
profesională, 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. 
 
Numele beneficiarului de finanțare: UAT COMUNA MALU CU FLORI. 
 
Valoarea totală a proiectului: 5.454.536,09 lei, din care finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 
5.245.035,54 (din care contribuția UE 4.549.265,52 lei și bugetul național 695.770,02 lei), celelalte cheltuieli fiind 
acoperite din bugetul local al Orașului Pucioasa (209.500,55 lei, din care cofinanțarea eligibilă a beneficiarului  
107.041,55 lei și 102.459,00 lei cheltuieli neeligibile). 
 
Obiectivul general (scopul proiectului):  
Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii 
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
Obiectivul specific nr. 1: Investirea în infrastructură prin: 
- reabilitarea construcției existente și extinderea acesteia 
- asigurarea utilităților necesare funcționării 
- dotarea cu echipamente specializate 
Obiectivul specific nr. 2: Modernizarea, extinderea și dotarea școlii existente.  
S-a luat în considerare o capacitate de 180 de elevi care pot desfășura activități în acest obiectiv. 
 
Descrierea succintă a proiectului: 
1. Modernizare școala existentă (corpurile C1+C5) 
- demolări 
- consolidare construcție existentă conform expertiză tehnică 
- reabilitarea termică a anvelopei construcției conform auditului energetic 
- reabilitarea interioară prin refacerea tuturor finisajelor 
- modificarea acceselor existente 
2. Extindere școală cu corp P+1 
Se va realiza o construcție nouă P+1, structură, arhitectură, alături de instalațiile interioare aferente. 
Extinderea propusa va avea suprafața construită de 427,70 mp și suprafața construită desfășurată de 855,40 mp. 
Înălțimea maximă a construcției va fi de +8,79m (de la cota 0,00). 
3. Rețele exterioare 
Se vor realiza rețele electrice (inclusiv iluminatul incintei), apă și canalizare incintă 
Se vor realiza branșamente noi la apă și electricitate. 
4. Amenajarea terenului 
-degajarea terenului 



-reabilitare zid de sprijin fațadă principală 
-amenajare teren de sport 
-împrejmuire teren 
-platformă gunoi împrejmuită 
-alei și platforme auto și pietonale 
-amenajare spații verzi 
 
Rezultatele proiectului: 
Infrastructura educaționala din UAT comuna Malu cu Flori, va fi dezvoltată și reabilitată. 
Prin proiect se propune modernizarea, extinderea și dotarea școlii existente. Intervențiile asupra clădirii existente 
asigură condițiile necesare pentru participarea la cursuri a tuturor elevilor.   
S-a luat în considerare o capacitate de 180 de elevi care pot desfășura activități în acest obiectiv. 
Asigurarea facilităților necesare, care permit accesul elevilor cu nevoi speciale, împreună cu dotările propuse, 
contribuie la creșterea atractivității învățământului, descurajând absenteismul și reducerea fenomenului de 
abandon. 
Se va asigura creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare 
la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de 
absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. De 
asemenea, accesibilitatea crescută la educație a elevilor cu handicap, prin realizarea de investiții în echipamente 
speciale și utilități moderne (facilități de tipul rampei de handicap, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități). 
 
Rezultate previzionate:  
• Infrastructură educațională pentru învățământul general obligatoriu (școli l-VIII, inclusiv nivelul clasei 

pregătitoare).  
-Valoare la începutul implementării proiectului: 1 
-Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 

 
• Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului 

-Valoare la începutul implementării proiectului: 148 
-Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 180 

 
Durata de implementare: 67 luni (între 01.06.2018 și 31.12.2023) 
 
Codul SMIS al proiectului: 124838 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:  
- site-ul web al Instrumentelor Structurale în România: www.fonduri-ue.ro 
- site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro  
- pagina de Facebook a Programului Operațional Regional 2014-2020: www.facebook.com/inforegio.ro  
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