Titlul proiectului: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRUP ȘCOLAR PETRU RAREȘ, cod SMIS 127793
Denumire beneficiar: MUNICIPIUL BOTOȘANI
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este
creșterea calității infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic din Municipiul
Botoșani prin realizarea unor lucrări de reabilitare, modernizare și echipare a spațiilor necesare derulării
activității educaționale în cadrul Liceului Tehnologic „Petru Rareș” Botoșani. Astfel, prin prezentul proiect
se dorește îmbunătățirea calității procesului educațional tehnic și profesional, având ca scop realizarea
unei infrastructuri adecvate/corespunzătoare ciclurilor educaționale tehnice și profesionale, implicit
creșterea nivelului de dezvoltare a capacităților forței de muncă viitoare. În urma realizării investiției
corpul de clădire cu destinație de școală, respectiv cel cu destinație de sală de sport vor fi
reabilitate/modernizate, corpul de clădire aferent atelierului va fi reabilitat/modernizat, modernizat și
dotat cu echipamente specifice învățământului profesional și tehnic inclusiv curtea interioară va fi
amenajată, toate acestea în scopul realizării condițiilor pentru o educație de calitate și dobândirea de
competențe în domeniul tehnic. Toate corpurile de clădire vor fi utilate cu instalații termice, sanitare și
electrice noi.

Obiectivele specifice ale proiectului: Reabilitarea/modernizarea/echiparea clădirii C11 cu
destinație de „Corp B învățământ P+1”, în suprafață totală de 638 mp, până în anul 2021;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea clădirii C17 cu destinație de „atelier”, în suprafață totală de 318
mp, inclusiv dotarea acesteia cu echipamente specifice învățământului tehnic și profesional, până în anul
2021; Reabilitarea / modernizarea clădirii C8 cu destinație de „sală de sport”, în suprafață totală de 231
mp, până în anul 2021.

Rezultate așteptate:
1. Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului
• Valoare la începutul implementării proiectului - 578 participanți, din care:
- fete: 53
- băieți: 525
- persoane cu dizabilități: 0
- persoane aparținând categoriilor dezavantajate: 421
• Valoarea estimată la finalul implementării proiectului: 585 participanți, din care:
- fete: 53
- băieți: 532
- persoane cu dizabilități: 0
- persoane aparținând categoriilor dezavantajate: 375
2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului
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• Valoare la începutul implementării proiectului - 1 Învățământ secundar superior ( învățământ liceal, filiera
tehnologică, învățământ profesional)
• Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1 Învățământ secundar superior ( învățământ liceal,
filiera tehnologică, învățământ profesional) reabilitată/modernizată/extinsă/dotată
3. Suprafața infrastructurii educaționale - Corp B unitate de învățământ (pentru învățământul profesional și
tehnic) reabilitate/ modernizate / echipate (m.p.):
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1 (638 mp)
4. Suprafața infrastructurii educaționale - corp atelier (pentru învățământul profesional și tehnic) reabilitate/
modernizate / echipate (m.p.):
Valoarea la începutul implementării proiectului - 0
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 1 (318 mp)
Suprafața infrastructurii educaționale - corp sală de sport (pentru învățământul profesional și tehnic)
reabilitate/ modernizate / echipate (m.p.):
Valoarea la începutul implementării proiectului - 0
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 1 (231 mp)

Perioada de implementare a proiectului: 47 de luni, respectiv 13 februarie 2018 – 31 decembrie
2021.

Valoarea totală: 5.666.319,71 lei, din care valoare nerambursabilă totală 4.304.030,43 lei (valoare
eligibilă nerambursabilă de la Fondul European de Dezvoltare Regională, 3.733.087,64 lei și valoare eligibilă
nerambursabilă de la Bugetul Național, 570.942,79 lei) și contribuția proprie a Municipiului Botoșani în
cuantum de 87.837,36 lei.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.

Municipiul

Botoșani
Date de contact: Adrian Ionuț Aungurenci – manager proiect
Tel. 0231/502200, e-mail adrian.aungurenci@primariabt.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

