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București, 27.10.2014                                                                                           
 

Finanţare nerambursabilă pentru realizarea proiectului „CONSOLIDARE, REABILITARE ŞI 

EXTINDERE ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 ORAŞUL PANTELIMON, JUDEŢUL ILFOV” 

 

Oraşul Pantelimon a demarat, în data de 09.10.2014, implementarea proiectului „CONSOLIDARE, 

REABILITARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 ORAŞUL PANTELIMON, JUDEŢUL 

ILFOV”, cod SMIS 53947. Acesta se va desfăşoară pe o perioadă de 8 luni şi este co-finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3 - Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 

intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

Proiectul „CONSOLIDARE, REABILITARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 

ORAŞUL PANTELIMON, JUDEŢUL ILFOV” urmăreşte asigurarea accesului la servicii si oportunitati de educatie 

la standarde europene pentru populatia de varsta scolara din orasul Pantelimon, prin imbunatatirea infrastructurii 

educationale a Scolii cu clasele I – VIII nr 1, Pantelimon. 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivul obiectivului strategic al Programului Operational Regional şi 

anume “Sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial a regiunilor României, corespunzător 

nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea polilor urbani de crestere, îmbunătătirea condiţiilor 

infrastructurale, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate locuri atractive pentru 

investiţii” 

Scoala cu clasele I-VIII nr 1 Pantelimon este singura unitate de invatamant primar si gimnazial din orasul 

Pantelimon, fiind formata din doua cladiri: corp A, Strada Mioriţa nr.24 A, si respectiv corp B, Strada Biruintei 

nr.70. In consecinta, aceasta unitate de invatamant primar si gimnazial este spatiul in care se formeaza viitoarea 

forta de munca a orasului/judetului, viitorii cetateni activi, viitori inovatori si antreprenori. 

Elevii, cadrele didactice şi personalul administrativ din liceu vor fi beneficiarii direcţi ai rezultatelor 

proiectului - spaţii de învăţământ mai numeroase şi mai sigure, ca urmare a reabilitarii acelor spaţii nefuncţionale în 

acest moment şi consolidării imobilului. Beneficiar indirect al proiectului va fi însă și comunitatea locală, prin 

faptul că vor intra pe piaţa muncii oameni tineri, pregătiţi care vor putea face faţă concurenţei existente şi cerinţelor 

pe care angajatorii le cer tinerilor absolvenţi, cee ce va conduce la creşterea economică a zonei şi la diminuarea ratei 

şomajului. 

Proiectul „CONSOLIDARE, REABILITARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 

ORAŞUL PANTELIMON, JUDEŢUL ILFOV”, finanțat prin Programul Operațional Regional este implementat de 

către Unitatea Administrativ Teritorială Pantelimon și are o valoare totală de 13.188.663,55 lei, din care 

11.836.316,31 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional este implementat la nivel 

național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, 

iar la nivel regional de către ADR București Ilfov, organism intermediar al programului ce monitorizează 

implementarea acestui proiect. 

Pentru detalii suplimentare, persoană de contact: Ileana TUDOR, Responsabil Tehnic telefon: 

021.350.24.44; Fax: 021.350.24.42 


