
 

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 

Axa prioritară 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale” 

Domeniul de intervenţie 3.4. „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă” 

 
Fişa Proiect 

Titlu Consolidarea, reabilitarea, extinderea şi dotarea şcolii cu clasele I-VIII nr. 1 Dascălu 

Solicitantul UAT Comuna Dascalu 

Localizarea proiectului Comuna Dascalu 

Durata de 

implementare 
25 luni (16.11.2011-16.12.2013) 

Obiectivul general 

Asigurarea accesului egal la sistemul de învăţământ obligatoriu pentru populaţia şcolară din 

mediul rural prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi aducerea acesteia la 

standardele europene, ca urmare a implementării unui proiect de reabilitare, extinder şi 

dotarea unităţii şcolare Şcola cu clasele l-VIII nr. 1 din comuna Dascălu, jud. Ilfov. 

  

Obiective specifice 

1. Aducerea infrastructurii educaţionale a unităţii şcolare, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 

Dascălu judeţul Ilfov la standarde europene, prin reabilitarea, consolidarea, modernizarea 

şi dotarea cu echipamente didactice, inclusiv creşterea eficienţei energetice a clădirilor; 

 

2.Asigurarea accesului egal al populaţiei şcolare din bazinul demografic aferent localităţii 

rurale Comuna Dascălu, la serviciile educaţionale specifice învăţământului obligatoriu 

primar şi gimnazial; 

 

3.Creşterea atractivităţii viitoare a unităţii şcolare, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele 

didactice cu un grad ridicat de calificare, în vederea menţinerii şi creşterii calităţii actului de 

învăţământ. 

Indicatori 
Unităţi din învăţământul preuniversitar reabilitate/extinse/ 

echipate - total din care: 
1 



- învăţământ primar şi gimnazial (nr)  • rural 

 Suprafaţă desfăşurată consolidata si reabilitata (mp) 200 

 Suprafaţă extinsa 405 

 Suprafeţe verzi reamenajate 500 mp 

 Suprafeţe alei si platforme amenajate 512 

 Zona recreaţie 326 mp 

 Teren sport reamenajat 288 mp 

 
Echipamente IT si C noi pentru cabinetele şi laboratoarele care 

se modernizează 

32 computere   

4 videoproictore   

Conectare internet   

1 copiator multifunctional 

jet laser 

 Laboratoare modernizate 3 

 Rezultate induse (indirecte)  (efecte pe termen mediu/luns)  

 
Acces crescut la infrastructura educaţională reabilitate / 

extinse/ dotată - total- 
10% 

 Creşterea eficienţei energetice în unităţile reabilitate (%) 30% 

Bugetul proiectului 4.383.120,18 lei Valoarea totală eligibilă 3.508.913,70 lei 

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT-AMPOR 3.438.700,34 lei (98,00 % din  valoarea 

eligibila a proiectului.) 

  

 

Date de contact: 
Ion Mihalache, Manager de proiect, Primăria Dascălu Tel: 021.267.31.88 
e-mail: mihalacheion@gmail.com 
 


