DESCRIERE PROIECT
Modernizarea, reabilitarea și echiparea Liceului Danubius Călărași
Cod SMIS proiect: 127325
Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de
investiții 4.4:Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,
Obiectivul specific 4.5: Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de
muncă
Titlul proiectului: „Modernizarea, reabilitarea și echiparea Liceului Danubius Călărași”
Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați): Denumire beneficiar: UAT Municipiul Călărași
Loc de implementare: Imobilul este situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Bărăganului nr. 26.
Imobilul se află în intravilanul Municipiului Călărași și face parte din inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al Municipiului Călărași. Tronsonul corpului C3 și corpul C6, fac obiectul prezentului
proiect
Data de începere a proiectului: 01.10.2018
Data finalizării proiectului: 31.08.2022
Valoarea totală a proiectului: 2.395.366,62 lei
Suma nerambursabilă solicitată: 2.347.459,29 lei lei, din care 2.036.061,63 lei din FEDR și 311.397,66 lei
din bugetul național
Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivelor Priorității de investiții 4.4: Creșterea calității
infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării
părinților pe piața forței de muncă
Obiectivul general al proiectului Creșterea calității infrastructurii educaționale Liceul Danubius Călărași
relevantă pentru piața forței de muncă
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectiv Specific 1: Asigurarea unui serviciu de educație de calitate prin îmbunatățirea condițiilor de
funcționalitate ale unității de învățamânt
Obiectiv Specific 2: Echiparea atelierelor în concordanță cu cerințele educaționale cât și cu cerințelor
angajatorilor cu specializări corespondente
Indicatori:
Rezultate așteptate:
1. Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (persoane):
-Valoare la începutul implementării proiectului: 212;- Valoare estimată la finalul implementării
proiectului: 212
2. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura
subiect al proiectului:

2

- Valoare la începutul implementării proiectului: 212; Valoare estimata la finalul implementării
proiectului: 212 din care fete 55, băieți 127, personae cu dizabilități - , persoane apartinând
categoriilor dezavantajate 14
3. Suprafața construita desfășurată reabilitata (mp):
- Valoare la începutul implementării proiectului 1044; Valoare estimata la finalul implementării
proiectului 1044
4. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: Învățământ liceal/profesional

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați:
 www.fonduri-ue.ro
 Site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro
 Pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/

UAT Municipiul Călărași
Călărași, Str. București, Nr. 140A, tel: 0242 311005, fax: 0242 318574, e-mail:office@primariacalarasi.ro

