
    

 

 

 

 

 
           ANUNȚ FINALIZARE IMPLEMENTARE  

  

Titlul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru  
Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16” 

Cod SMIS 2014+: 122764 

  

Sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu finanțare 
europeană derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu titlul „Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale pentru  Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16”.  Proiectul s-a 
desfășurat în Municipiul București, sector 4, str. Nițu Vasile nr.16 – Școala Gimanzială nr.190, în perioada 
11.02.2019 – 31.12.2020. Valoarea totală a proiectului este de 15.148.951,40 lei, din care finanțare 
nerambursabilă în valoare de 14.845.972,37 lei. 

Obiectivul general 
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii de educaţie, accesului și atractivității 
unității de învățământ, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene, creșterea 
participării populației școlare la procesul educațional, reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii 
a școlii și creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. Astfel, prin obiectivul de 
investiție s-a modernizat și reabilitat bazinului de înot cu caracteristici semiolimpice, s-a modernizat și 
reabilitat sala de sport, legând funcțional și arhitectural cele două corpuri cu volume diferite ca formă, 
dimensiuni și funcțiuni într-un singur ansamblu.  

Construirea complexului multifuncțional pentru activități didactice și sportive conferă un impact pozitiv la 
nivel social și cultural, în ambele variante, întrucât: - Crește capacitatea administrativă a unităților școlare 
incluse; - Asigură un climat sănătos de studiu, conform vestitului slogan: “mens sana in corpore sano’’; - 
Evitarea unor deplasări dificil de pus în practica, incomode și costisitoare a elevilor către dotări sportive 
similare aflate în alte zone ale orașului; - Oferă posibilitatea de organizare de concursuri sportive, 
competiții și, la limita de diferite manifestări educative. 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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