
       
 

Titlul proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului 
Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța” 
Cod SMIS 129469 
 
Sursa de finanțare 

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 4: „Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile”, Prioritatea de investiții 4.4: ”Investițiile în educație, în formare, inclusiv în 
formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 4.5: ”Creșterea 
calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”  

 
Beneficiar 

  

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța 

 

 
Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului are în vedere cresterea calității 
infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă din Municipiul 
Constanța, ca factor determinant pentru creșterea calității procesului educațional, 
dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de 
integrare socială. 
Prin implementarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 
de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța” se va asigura îmbunătățirea stării bazei 
tehnico-materiale și crearea unui cadru educațional modern, care facilitează un proces 
educațional calitativ și, prin urmare, un context optim pentru atragerea și menținerea în 
sistemul educațional pe o perioada cât mai îndelungată a populației de vârstă școlară. 

 
Obiectivele specifice 

1.Modernizarea infrastructurii educaționale tehnice pentru Liceul Tehnologic de 
Electrotehnică și Telecomunicații Constanța. 
 
OS 1 se va materializa prin următoarele acțiuni: 
-modernizarea fațadelor, finisajelor și a instalațiilor, pentru ridicarea nivelului 
performanțelor prevăzute în proiectul inițial, pentru clădirea C1 în suprafață de 1028 mp; 
-amenajări exterioare. 
 
2.Îmbunătățirea bazei materiale aferente Liceului Tehnologic de Electrotehnică și 
Telecomunicații Constanța. 
 
OS 2 se va concretiza prin achiziționarea a 118 obiecte de inventar și/sau mijloace fixe 
necesare functionării infrastructurii educaționale cât și dotarea cu echipamente specifice 
activităților desfășurate în cadrul liceelor tehnologice: mobilier specific, aparatură tehnică, 
echipamente IT, etc. 
 
3.Îmbunătățirea condițiilor de performanță termoenergetice aferente clădirii Liceului 
Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța. 
 
OS 3 se va materializa cel puțin prin următoarele acțiuni: îmbunătățirea rezistenței 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 

elementelor de închidere, coeficientul global de izolare termică îmbunătățit și scăderea 
consumului unitar de energie consumată pentru încălzirea clădirii. 

 
Rezultatele proiectului 

-clădire modernizată și eficientă energetic (S construită = 1028 mp; S desfășurată = 3084 
mp) prin lucrări de: 
        - reabilitare instalație de iluminat interior; 
        - lucrări de creștere a performanței energetice aferente instalațiilor termice și sanitare; 
         - montarea de panouri solare pentru producerea apei calde de consum; 
         -achiziționarea de echipamente. 
 
-713 elevi (120 fete si 593 baieti) beneficiari ai unității de infrastructură modernizată și 
eficientizată energetic. 

 
Data de începere 
 

28.07.2020 

Perioada de 
implementare 

65 luni (18.10.2017 - 28.02.2023) 
 

 

 
Valoarea totală a 
proiectului 

Valoarea totală a proiectului – 10.247.493,19 lei 
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR – 8 .701.265,71 lei; 
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național -1.330.636,61 lei; 
Contribuția beneficiarului – 204.880,87 lei. 
 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinațate de Uniunea Europeană, vă rugăm să 
vizitați: www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro 
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