
 

 

 

 

 

 

Descrierea pe scurt a proiectului: 
"Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 
educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul Breaza, Județul 

Prahova". 

 
 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova derulează începând cu 05.08.2020 proiectul cu titlul "Construcția, 
reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, 
orașul Breaza, Județul Prahova", COD SMIS 1218516, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Regional 2014 - 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 5871/05.08.2020, încheiat cu Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 
2020 și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar. 

Obiectivul general al proiectului: 

Obiectivul general al proiectului propus îl constituie îmbunătaţirea infrastructurii de educaţie la nivelul judeţului Prahova şi 
implicit a procesului educaţional, prin crearea de noi spaţii necesare derulării activităţii educaţionale din cadrul Centrului Şcolar 
de Educaţie Incluzivă oraş Breaza. 
Învăţământul special şi special integrat este parte integrantă a sistemului national de învăţământ românesc şi oferă tuturor 
copiilor/elevilor/tinerilor programe educaţionale adaptate gradului de deficienţă şi nevoilor lor de dezvoltare. 
Investiţiile în educaţie, în îmbunătaţirea infrastructurii educaţionale reprezintă o permanentă preocupare a autorităţilor 
publice locale. Pe lângă numeroasele considerente importante ce contribuie la o educaţie de calitate, condiţiile unităţilor de 
învăţământ în care copiii învaţă au o importanţă majoră. De aceea, se impune un interes considerabil în reabilitarea clădirilor 
pentru desfăşurarea corespunzatoare a activităţilor didactice. Consiliul Judeţean Prahova şi conducerea Centrului Special de 
Educatie Incluzivă din Breaza şi-au manifestat interesul faţă de infrastructura educaţională a judeţului şi au recurs la demararea 
acţiunilor de reabilitare şi modernizare a Centrului Şcolar, date fiind condiţiile în care se desfăşoară în momentul de faţă 
activitatea şcolară, într-un corp de clădire care nu corespunde normativelor de proiectare a şcolilor, în vederea realizării 
obiectivului propus, acela de a dezvolta şi îmbunătăţi infrastructura educaţională şi de a crea condiţii calitative pentru 
desfăşurarea proceselor didactice. Prin prezentul proiect, în realizarea construirii noii infrastructuri se vor lua în considerare 
aspecte privind solutiile eficiente energetic şi responsabile faţă de mediu, impact redus asupra mediului, crearea unor condiţii 
de igienă corespunzătoare, dar şi economisirea de fonduri pentru întreţinerea şi funcţionarea clădirii. In plus, obiectivul general 
al proiectului contribuie atât la o creştere a nivelului calitativ al procesului educaţional special, cât şi la creşterea gradului de 
participare la nivelul invăţământului special. 

Obiective specifice ale proiectului:  

1. Reabilitarea şi refuncţionalizarea construcţiei existente şi mansardarea în volumul podului a clădirii pentru crearea de 
noi spaţii necesare procesului educaţional din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă din Breaza. 

2. Îmbunătăţirea desfăşurării procesului educaţional prin amenajarea noi săli de clasă, spaţii cu destinaţie recuperatorie, 
adaptate copiilor cu dizabilităţi, cabinete specifice învăţamântului special, conform normativelor în vigoare. Clădirea 
va dispune de toate instalaţiile, dotările şi utilităţile necesare desfăşurării normale a activităţilor. Dotarea şi echiparea 
cu echipamente IT de ultimă generaţie, precum şi alte materiale didactice moderne necesare, având rolul de a 
eficientiza calitatea actului de învăţământ. Din punct de vedere al utilizării spaţiului, se va avea în vedere legislaţia în 
vigoare privind spaţiul care trebuie să revină unui elev cu dizabilităţi, creându-se şi spaţii pentru cabinete specifice 
învăţământului special şi atelier pentru calificarea de confecţioner produse textile. 

3. Asigurarea accesului egal la educaţie şi îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare prin modernizarea şi reabilitarea 
Centrului de Educaţie Incluzivă din orasul Breaza. 

Rezultate asteptate: 

R1: Infrastructura aferentă lui Centrului de Educaţie Incluzivă din orasul Breaza reabilitată, extinsă și modernizată, pentru 
optimizarea activităților şi procesului educaţional, creșterea nivelului de confort al elevilor, siguranță și igienă și crearea 
unor condiții optime la standarde comparabile cu cele impuse în Uniunea Europeană; Rezultatul contribuie la îndeplinirea 
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Obiectivulu general, a Obiectivului specific nr. 2 şi 3, inclusiv a indicatorului de realizare, respectiv asigurarea unui numar 
maxim de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructură: 288 de copii, din care 109 fete şi 179 băieţi. 

R2.:Dotarea cu mobilier, echipamente și aparatură tehnică, dotări specifice funcțiunilor propuse, necesare optimizării 
condițiilor din instituție; 

R3.: Creşterea interesului elevilor şi a aparţinătorilor, prin asigurarea unui climat la standarde europene, adecvat și 
eficient, menit să răspundă noilor cerințe ale societății. Prin implementarea proiectului, se urmărește ca principal rezultat 
crearea unei infrastructuri moderne, adecvate desfășurării procesului educaţional pentru copii cu cerinţe educaţionale 
speciale, asigurându-se astfel condițiile materiale desfășurării unui proces de calitate, în conformitate cu cerințele actuale. 

 
Proiectul se implementează în oraşul Breaza, Județul Prahova 
 

Valoarea totală a proiectului este de 6.598.852,58 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) - 5.609.024,69 

lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%)- 857.850,80 lei, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului 

(2%) - 131.977,09 lei  

Data de începere a proiectului: 01/02/2018; 

Data finalizării proiectului: 30/06/2022; 

Perioada de implementare: 53 luni. 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoane contact: 

MARIUS CONSTANTIN NICOLAE- Director Executiv Directia Proiecte cu finantare Externa – Consiliul Judeţean 

Prahova 

Doina Harsan – Manager - Consiliul Județean Prahova 
 
 

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 Europeană 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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