
 

 

 

 

 

 

Descrierea pe scurt a proiectului: 
„Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, comuna Filipeştii de Târg, 
judeţul Prahova” 

 

UAT Judeţul Prahova derulează, începând cu data de 13.08.2020, proiectul „Construcţia, 
reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar 
de Educaţie Incluzivă, comuna Filipeştii de Târg, judeţul Prahova”, Cod SMIS 121655, cofinanţat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 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.  

Proiectul se implementează în comuna Filipeştii de Târg, sat Filipeștii de Târg, județul Prahova. 
Pornind de la premiza că diferențele dintre oameni sunt normale și ele trebuie acceptate, prin 

realizarea acestei lucrări va fi atins obiectivul general al proiectului ce constă în îmbunătăţirea 
infrastructurii privind educaţia incluzivă şi implicit a procesului educaţional precum si o asistență 
complexă (medicală, socială, educațională etc.). 

Pentru construirea noii infrastructuri se vor lua în considerare aspecte privind soluțiile eficiente 
energetic și responsabile față de mediu, impact redus asupra mediului, crearea unor condiţii de igienă 
corespunzătoare dar și economisirea de fonduri pentru operarea clădirii. 

 
Obiectivul general și obiectivele specifice al proiectului: 
Obiectivul general al proiectului propus îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie 

incluzivă la nivelul județului Prahova şi implicit a procesului educaţional, prin construcția, reabilitarea, 
modernizarea și echiparea Centrului Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, jud. 
Prahova.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 
- reabilitarea corpului de clădire C1 existent, demolarea corpurilor de cladire C2 și C3 și realizarea unei 
cladiri construcție nouă independentă ce va deservi activitatea educațională a Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă; 
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- amenajarea noilor sali de clasă, a cabinetelor, a atelierelor de terapie și a celorlalte spații se va face 
astfel încât întreg sediul să răspundă nevoilor specifice și individualizate ale copiilor în raport cu tipul 
dizabilității; 
- creșterea calității procesului educațional special, prin asigurarea unor spații adecvate persoanelor cu 
dizabilități, necesare derulării activității Centrului Școlar de Educație Incluzivă. 

Rezultate aşteptate:  
- mărirea capacității școlii și adaptarea acestuia la procesul educațional din unitatea de infrastructură 
(până la 223 de copii cu diverse tipuri/grade de dizabilități) 
- realizarea lucrarilor de construcție propuse prin proiect prin amenajarea și dotarea salilor de clasă, a 
cabinetelor, a atelierelor de terapie astfel încât întregul obiectiv să răspundă nevoilor specifice și 
individualizate ale copiilor în raport cu tipul dizabilitații 
- amenajarea curții astfel încât să răspundă nevoilor specifice și individualizate ale copiilor cu dizabilități.  
  

Valoarea totală a proiectului: 7.845.823,48 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR (85%) – 6.215.317,83 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (13%) – 950.578,01 
lei, valoarea cofinanţării eligibile (2%) şi neeligibile a beneficiarului – 679.927,64 lei. 

 
Data începere proiect: 01-09-2020 
Data încheiere proiect: 30-04-2023 
Perioada de implementare: 69 de luni 
 

DATE DE CONTACT 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA – Direcţia Proiecte cu Finanţare Externă 
Bulevardul Republicii 2-4, Ploieşti 
Tel: 0244/514545 (centrala); 0244/514416, fax: 0244/407797, e-mail: integrare.europeana@cjph.ro 
 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: 

Nume persoane contact: 
SILVIA CONSTANTINESCU - Director Executiv Adjunct în cadrul Direcţiei Proiecte cu finanţare 
Externă, Consiliul Judeţean Prahova 
DIANA STOICHIȚĂ – Manager proiect, 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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