Titlul proiectului
“Proiect integrat: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Plopeni, jud.
Prahova-componenta A: Modernizare și dotare gradinița "Frunză de stejar" în orașul
Plopeni, județul Prahova, Înființare creșă in oraș Plopeni, județul Prahova,
componenta B: Amenajare spații verzi in orașul Plopeni, județul Prahova”

ORAŞUL PLOPENI, în calitate de beneficiar, cu sediul in Oraş Plopeni, str. Independenţei, nr. 12, Judeţul Prahova,
Cod poştal 105900, România, derulează proiectul “Proiect integrat: Îmbunătățirea calității vieții populației în
orașul Plopeni, jud. Prahova-componenta A: Modernizare și dotare gradinița "Frunză de stejar" în orașul Plopeni,
județul Prahova, Înființare creșă in oraș Plopeni, județul Prahova, componenta B: Amenajare spații verzi in orașul
Plopeni, județul Prahova”, cod SMIS 125903, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, in baza
contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 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.
Prezentul proiect are ca scop: Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban din orașul Plopeni prin
îmbunătățirea serviciilor educaționale și sporirea posibilităților de recreere în aer liber. Obiectivul general
contribuie la obiectivul specific 13.1. Îmbunatațirea calitații vieţii populaţiei în orașele mici și mijlocii din România
prin ambele componente propuse: componenta A (grădinița și creșa) asigură crearea premiselor necesare pentru
educarea corectă și eficientă a copiilor înainte de a începe ciclul primar iar componenta B (înfiintare parcuri)
contribuie în mod direct la creșterea calității vieții populației, fiind știut faptul că petrecerea timpului în aer liber
reprezintă cel mai important element care asigură sănătatea fizică și psihică a oamenilor.
Focalizarea pe educația timpurie și anii prescolarității este importanta deoarece aceasta este perioada când copiii
se dezvoltă rapid și, dacă procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil și mai costisitor
să compensezi aceste pierderi mai târziu. Este binecunoscut si evident faptul că alegerile facute acum și acțiunile
întreprinse de parinți și de societate în copilaria timpurie au o puternică și mai de durata influență asupra
progresului individual al copilului și asupra progresului națiunilor, in sens larg.
Necesitatea creării unor spații adecvate pentru educarea prescolarilor pornește de la beneficiile evidente pe care
frecventarea grădiniței le produce asupra acestora:
• Ajută la îmbunatațirea capacităților sociale și relaționale prin activitățile ludice si educaționale in care este
angrenat;
• Contribuie la dezvoltarea capacității de auto-cunoaștere;
• Influențează în mod pozitiv dezvoltarea inteligenței cognitive și emoționale prin interacțiunea cu ceilalți copii și
cadrele specializate în furnizarea de servicii educaționale din cadrul grădiniței;
• Copilului îi sunt stimulate creativitatea, imaginația, capacitatea de adaptare etc.
• Pe lânga procesul de socializare deosebit de important în creșterea armonioasă a unui copil care se realizează în
cadrul unei grădinițe, atenția și grija cu care copiii sunt întampinați de către personalul specializat îi ajută în
modelarea unei educații structurate și adaptate ritmului individual.
Beneficiarii primari ai educației timpurii sunt copiii, iar beneficiarii secundari sunt parinții, educatorii si toți agenții
educaționali din comunitate, iar prin efecte, societatea, în general.
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În urma analizei situației existente a gradiniței “Funza de stejar” se constată urmatoarele:
1. Insuficiența dotărilor pentru desfășurarea activităților de învatamant prescolar;
2. Aparatura electro-casnică depreciată și care nu face fața cerințelor;
3. Pierderi de căldură datorate neizolării termice a clădirii
4 Clădirea are probleme cu infiltrațiile apelor pluviale
5 Inexistența unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitați ;
6. Grupuri sanitare care nu au fost reabilitate ;
7. Instalațiile termice nu fac fată asigurarii unui confort termic adecvat
Cresa este mediul ideal de conducere indirectă a dezvoltării personalității copiilor prin oferirea ocaziilor de
explorare și relaționare prin joc și, astfel, de dezvoltare a personalității ca parte componentă a educației timpurii.
În momentul de fată nu exista în Orasul Plopeni o uitate dedicata special funcțiunii de Cresa. Educația timpurie
reprezinta etapa în care educația poate influența cel mai eficient dezvoltarea copiilor. Prin urmare, este din ce în
ce mai recunoscut faptul că investițiile într-o educatie de înaltă calitate reduc costurile pentru societate în ceea ce
priveste irosirea talentului și ajuta la reducerea cheltuielilor publice pe termen lung pentru bunăstare, sănătate și
chiar justiție. Mai mult decât atât, prin realizarea unei baze solide pentru o învațare de succes pe tot parcursul
vieții, educatia de înaltă calitate aduce beneficii, în special pentru copii dezavantajați. Prin urmare, aceasta
reprezintă o piatră de temelie pentru construirea unor sisteme educaționale mai echitabile.
Atractivitatea aspectului si funcționarea sustenabilă a orasului se bazează pe o politică publică și seturi de acțiuni
adresate îmbunatațirii mediului urban prin proiecte de revitalizare a orasului, de regenerare a
patrimoniului cultural și natural, de reconversie și refuncționalizare a terenurilor și suprafețelor degradate,
vacante sau neutilizate. In urma analizei siuației spațiului pe care se propune realizarea celor 3 parcuri au fost
identificate urmatoarele necesități:
- Existența unor terenuri cu potențial de dezvoltare a specificului economic al comunității care la momentul
prezent sunt abandonate;
-Lipsa unor facilități pentru desfășurarea corespunzatoare a activităților de recreere (cum ar fi grupuri sanitare,
alei, mobilier urban etc);
-Lipsa unor puncte de atracție destinate tuturor categoriilor de participanți (locuri de joacă pentru copii, facilități
adaptate utilizării de catre persoane cu dizabilități)
-Nevoia de a mări suprafețele verzi, ușor practicabile la pas în oras;
-Nefolosirea la capacitate maximă a potențialului de recreere din zonă;
Se urmărește amenajarea unor spații verzi, dotate cu mobilier urban, adresate tuturor categoriilor de utilizatori,
care să valorifice particularitatea amplasamentului și care să încurajeze petrecerea timpului liber în aer liber.
Terenul de pe Bulevardul Republicii, nr. 5B se află în partea de nord a orasului, în timp ce celelalte trei terenuri,
respectiv Bulevardul Republicii, nr. 20C3, Strada Tineretului, nr. 2B, se află în partea de sud a orașului Plopeni.
Spațiile verzi existente din orașul Plopeni sunt degradate și insuficiente.
Terenurile studiate au o poziție favorabilă din punct de vedere al amplasării în cadrul orașului. Accesul în oraș se
face în mod facil prin intermediul drumului judetean DJ102. Spațiile verzi existente din orașul Plopeni sunt
degradate și insuficiente. Vegetația existentă este haotic dezvoltată, unii arbori fiind la sfârsitul ciclului biologic
sau într-o stare de sănătate depreciată. În prezent, terenurile pe care urmează să se desfășoare investiția sunt
neamenajate vegetația existentă este spontană iar circulația pe acestea este neamenajată. Este necesară
aducerea la viață a terenurilor menționate prin ecologizare și amenajare în favoarea creării unor spații de
recreere care să permită oamenilor din zonă să se bucure de natura. Starea terenurilor actuală ilustrează lipsa
intervențiilor corespunzătoare. Terenurile sunt încadrate de blocuri de locuințe, ceea ce indică numărul mare de
beneficiari ai amenajării acestora.
Prezentul proiect este în concordantă cu prioritatea strategică nr.1 din Strategia de dezvoltare durabilă a orașului
Plopeni, respectiv Dezvoltarea infrastructurii locale atat prin componenta A care vizează infrastructură
educaționala, cât și prin componenta B care vizează amenajarea spațiului urban, condiție esențiala pentru
dezvoltarea durabilă a unei comunități.
Programul de finanțare: Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Axa prioritară 13 : Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.
Obiectiv specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
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Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban din orașul Plopeni prin îmbunătățirea serviciilor
educaționale și sporirea posibilităților de recreere în aer liber. Obiectivul general contribuie la obiectivul
specific 13.1. Îmbunatațirea calitații vieţii populaţiei în orașele mici și mijlocii din România prin ambele
componente propuse: componenta A (grădinița și creșa) asigură crearea premiselor necesare pentru
educarea corectă și eficientă a copiilor înainte de a începe ciclul primar iar componenta B (înfiintare
parcuri) contribuie în mod direct la creșterea calității vieții populației, fiind știut faptul că petrecerea
timpului în aer liber reprezintă cel mai important element care asigură sănătatea fizică și psihică a
oamenilor.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătățirea condițiilor de pregătire a copiilor cu vârste între 3 și 5 ani prin modernizarea grădiniței
Frunza de stejar din localitatea Plopeni.
2. Sprijinirea dezvoltării emoționale și educative a copiilor cu vârste între 0 și 3 ani prin înființarea unei
creșe în localitatea Plopeni.
3. Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Plopeni prin amenajarea a 2 parcuri în localitate.
Rezultate așteptate:
Rezultate așteptate generale:
- Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită obiect al proiectului
(număr persoane):
Valoare la începutul implementării proiectului:0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului:9
- Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură modernizate obiect al
proiectului (număr persoane):
Valoare la începutul implementării proiectului:171
Valoare estimată la finalul implementării proiectului:175
- Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr
persoane)
Valoare la începutul implementării proiectului:0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului:2500
Rezultatele așteptate în funcție de investițiile realizate în cadrul proiectului:
A. Îmbunatațirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative
- Clădiri cu funcții educaționale (gradinită) modernizate/reabilitate/ dotate (număr);
Valoare la începutul implementării proiectului:0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului:1
- Clădiri cu funcții educaționale(cresa) construite/ dotate (număr);
Valoare la începutul implementării proiectului:0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului:1
B. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane
- Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km/
mp), dupa caz;
Valoare la începutul implementării proiectului:0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului:328,56 mp
- Suprafață spații verzi construite/extinse/modernizate/ reabilitate (mp);
Valoare la începutul implementării proiectului: 6.667,29 mp
Valoare estimată la finalul implementării: 6.349,80 mp
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Locul de implementare: România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Oraş Plopeni, Judeţul Prahova.
Valoarea totală a proiectului: este de 12.690.138,77 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 12,348,658.20 lei
(din care 10.710.570,92 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare
Regională și 1.638.087,28 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).
Perioada de implementare: 52 luni.
Data începere proiect: 01.06.2018.
Data finalizare proiect: 30.09.2022.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionaţi
www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

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

