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Finantare nerambursabila pentru proiectul 
“Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Colegiul 

Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89” 
 

 
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti implementeaza in perioada 11.02.2019-30.07.2020 proiectul 

“Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei 

nr.89“, Cod SMIS 123005. 

 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea invatamantului profesional prin asigurarea unor 

facilitati educaţionale de inalta calitate prin constructia, reabilitarea, extinderea si dotarea unitatii de 

invatamant. Cresterea calitatii infrastructurii de educatie, accesului si a atractivitatii unitatii de 

invatamant va asigura un proces educational la standarde europene si va creste participarea populatiei 

scolare la procesul educational. 

 

Proiectul mixt de investiţii constă într-un ansamblu compus din 3 obiecte de investiţii propuse în incinta 

Liceului Miron Nicolescu din Sectorul 4 al capitalei, şi anume: 

 

- Intervenţie la construcţie existentă constând în consolidare, reabilitare şi modernizare pentru a 

servi cazării elevilor liceului (numit corp A) 

- Dezafectare imobil existent (p+e) şi edificare construcţie nouă cu destinaţia de cămin pentru 

cazare elevi cu regim de înălţime p+3e+e4 parţial (numit corp B) 

- Edificare construcţie nouă cu destinaţia sală multifuncţională 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

 

Obiectiv Specific 1. Cresterea calitatii infrastructurii de educaţie, pentru asigurarea unui proces 

educaţional la standarde europene, oferind conditii esentiale pentru co-interesarea elevului, pentru 

descurajarea absenteismului si reducerea fenomenului de abandon/parasire timpurie a scolii, pentru 

creşterea ratei de absolvire si tranzitie spre niveluri superioare de educatie. 
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Obiectiv Specific 2. Cresterea gradului de participare in invatamantul tehnic profesional prin investitiile 

in infrastructura educationala care vizează asigurarea facilitatilor necesare pentru o educatie de inalta 

calitate, in concordanta cu cerintele angajatorilor, cu tendintele evolutiei economice si cu nevoile pietei 

muncii 

 

Rezultatele proiectului  

- Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea caminului de baieti existent (Corp A) 

o Modernizarea caminului de baiet 

o Modernizarea atelierelor scolarei 

- Dezafectarea imobilului existent (P+E) si edificarea unei constructii noi, cu destinatia camin 

pentru cazare eleve, cu regim de inaltime P+3E+E4 partial, avand si cantina la parter (Corp B) 

o Construirea unui camin de fete 

o Construirea unei cantine la parterul caminului 

- Edificare constructie noua cu destinatia Sala Multifunctionala 

- Cresterea gradului de participare in invatamantul tehnic profesional prin investitiile in 

infrastructura educationala 

Proiectul este implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-

Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 10 “Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale”, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi 

tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii. Valoarea totală a proiectului este de 25.426.841,56 lei, din care 

finanțare nerambursabilă în valoare de 24.918.304,73 lei. 

 
 
 

Investim in viitorul tau! Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala 
prin Programul Operational Regional 2014-2020 


