Finantare nerambursabila pentru proiectul
“Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Scoala
Gimnaziala nr. 190, str. Nitu Vasile nr.16”
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti implementeaza in perioada 21.02.2019-31.07.2020 proiectul
“Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Scoala Gimnaziala nr. 190, str. Nitu Vasile nr.16 “, Cod
SMIS 122764.
Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii infrastructurii de educaţie, accesului si a
atractivitatii unitatii de invatamant, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si
a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational, la reducerea abandonului scolar si a
parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei
de tranzitie spre niveluri superioare de educatie, totodata participand la atingerea obiectivelor orizontale
in domeniul egalitatii de sanse, protejarea mediului si dezvoltare durabila Investitia consta in
modernizarea si reabilitarea bazinului de inot cu caracteristici semiolimpice, modernizarea si reabilitarea
salii de sport și extinderea acestora, legand functional si arhitectural cele doua corpuri cu volume diferite
ca forma, dimensiuni si functiuni intr-un singur ansamblu.
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectiv Specific 1. Cresterea calităţii infrastructurii de educaţie, pentru asigurarea unui proces
educaţional la standarde europene, reducerea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, şi
creşterea ratei de tranziţie spre niveluri superioare de educaţie.Reabilitarea şi modernizarea spatiilor in
care se desfasoara activitati scolare sportive, spatii aflate în diferite stadii de degradare, crearea de spatii
corespunzatoare prin refacerea si extinderea bazinului de inot existent si legarea acestuia functional si
arhitectural cu sala de sport care va fi reabilitata, modernizata si dotata corespunzator, îmbunatatinduse astfel radical calitatea în educatie pentru aria curriculara de educatie fizică şi sport, facilitand
practicarea de activitati sportive specifice copiilor, asigurand apropierea acestuia de scoala.
Obiectiv Specific 2. Cresterea calităţii infrastructurii de educaţie, pentru asigurarea unui proces
educaţional la standarde europene, reducerea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, şi
creşterea ratei de tranziţie spre niveluri superioare de educaţie.Îmbunătăţirea bazei sportive a scolii va
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permite largirea ofertei de activităţi sportive ce pot fi desfăşurate în unitatea de invatamant cu efect
pozitiv prin scăderea numărului de elevi care nu efectuază orele de sport şi prin dezvoltarea principiilor
sportive, a spiritului de echipă şi a fair play- ului prin participarea elevilor la întreceri sportive desfăşurate
în viitoarea sală de sport, asigurand condiţii esenţiale pentru co-interesarea elevului, pentru
descurajarea absenteismului şi reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a şcolii, pentru
creşterea ratei de absolvire şi tranziţie spre niveluri superioare de educaţie.
Obiectiv Specific 3. Îmbunătăţirea accesului la educaţie prin sport a întregii populaţii scolare si facilitarea
accesului persoanelor cu handicap locomotor la infrastructura sportive.
Obiectiv Specific 4. Mentinerea ratei de cuprindere si de participare scolara prin investitiile in
infrastructura educaţională din învăţământul primar şi gimnazial care vizează asigurarea facilităţilor
necesare pentru programele de sprijin/remediere sau de tip „Scoala după scoala”.
Rezultatele proiectului
- Reabilitare/ modernizarea si extinderea bazinului de inot
- Reabilitarea modernizarea si extinderea cladirii cu destinatia sala de sport
- Cresterea accesului la educatie a intregii populaţii scolare prin activitati social-sportive si
competitii derivate din specificul natatiei
- Imbunatatirea accesului la educatie a intregii populaţii scolare prin activitati social-sportive si
competitiiderivate din specificul sportului/sportului de echipa
- Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati care au acces la infrastructura sportiva
Proiectul este implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin RegioProgramul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 10 “Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale”, Obiectiv Specific 10.1a, Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
Valoarea totală a proiectului este de 15.148.951,40 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de
14.845.972,37 lei.

Investim in viitorul tau! Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
prin Programul Operational Regional 2014-2020
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