DESCRIERE PROIECT
„Modernizare și extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călărași,
județul Călărași”

Cod SMIS proiect: 123676
Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 10. Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de
investiții 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de
competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare,
Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat
învăţământului obligatoriu, Operațiunea B.
Titlul proiectului: „Modernizare și extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul
Călărași, județul Călărași”
Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați): Denumire beneficiar: UAT Municipiul Călărași
Loc de implementare: Locul de implementare al proiectului propus: Romania, Regiunea de Dezvoltare
Sud Muntenia, judetul Calarasi, municipiul Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 8-12. Imobilul si
terenul care fac obiectul proiectului apartin domeniului public al municipiului Calarasi, judetul Calarasi.
Corpul B, obiect al proiectului, este identificat in cartea funciara ca fiind corpul C6, iar corpurile C7 si C8
vor fi supuse demolarii in vederea extinderii constructiei.
Data de începere a proiectului: 01.02.2018
Data finalizării proiectului: 29.12.2023
Valoarea totală a proiectului: 2.537.410,22 lei
Suma nerambursabilă solicitată: 2.486.662,01 lei, din care 2.156.798,69 lei din FEDR și 329.863,32 lei din
bugetul național
Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivului specific al Axei prioritare 10. Imbunatatirea
infrastructurii educationale, Prioritatea de investiții 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in
formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de
participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc
crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu, Operațiunea B.
Obiectiv general: Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului
obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, in municipiul
Calarasi.
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectiv Specific 1: Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie reprezentata de Liceul Teoretic
Mihai Eminescu pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene pentru dezvoltarea
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timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala, prin darea
in functiune a 6 sali de clasa dedicate invatamantului primar/gimnazial.
Obiectiv Specific 2: Asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti
copiii municipiului Calarasi, cu prioritate a celor care se afla in risc sporit de abandon scolar si de
parasire timpurie a scolii, prin extinderea si modernizarea infrastructurii de invatamant.
Rezultate asteptate:
1. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al
proiectului:
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 180, din care fete 100, băieți 80, persoane cu
dizabilități 3, persoane apartinând categoriilor dezavantajate 10
2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului:
- Valoare la începutul implementării proiectului: infrastructura educationala nefunctionala
- Valoare estimata la finalul implementării proiectului: gimnaziala
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/
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