Comunicat de presă
Data: 24.02.2020
Lansarea proiectului „Modernizarea Infrastructurii
Corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri Coandă - Municipiul Tulcea prin echipare
educaţională“
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul
„Modernizarea Infrastructurii Corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri Coandă - Municipiul Tulcea prin
echipare educaţională„ Cod SMIS 124057, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 10: „îmbunătăţirea Infrastructurii Educaţionale“, Obiectiv specific 10.2: „Creşterea gradului de
participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii“, apel dedicat învăţământului
profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin realizarea unor intervenţii privind modernizarea,
reabilitarea şi dotarea clădirilor aferente Colegiului Tehnic Henri Coandă.
Contractul de finanţare nr. 4660/18.09.2019 a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii
de Dezvoltare Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul
Tulcea, în calitate de beneficiar.
Valoarea totală a proiectului este de 18.677.401,96 lei, din care valoarea totală eligibilă
18.508.191,74 lei; valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 15.731.962,97 lei; valoarea eligibilă
nerambursabilă din bugetul naţional: 2.406.064,94 lei; valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului:
370.163,83 lei şi valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 169.210,22 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării
COLEGIULUI TEHNIC HENRI COANDĂ TULCEA, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene
şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional, totodată participând la atingerea obiectivelor
orizontale în domeniul egalităţii de şanse, protejarea mediului, integrare socială şi dezvoltare durabilă.
Obiective specifice:
 Obiectiv Specific 1: Reabilitarea şi modernizarea "Colegiului Tehnic Henri Coandă" la cele mai înalte
standarde conform cerinţelor actuale astfel încât procesul educativ să se desfăşoare la standarde europene;
 Obiectiv Specific 2: îmbunătăţirea procesului educaţional prin modernizare şi dotare corespunzătoare;
 Obiectiv Specific 3: Creşterea nivelului de dotare a unităţii de învăţământ cu sisteme informatice şi
didactice moderne, pentru accesul facil la informaţie şi crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii;
 Obiectiv Specific 4: Îmbunătăţirea stării infrastructurii aferente Colegiului Tehnic Henri Coandă Tulcea
prin lucrări de consolidare a clădirii şi amenajări interioare.
Perioada de implementare a proiectului este de 39 luni, respectiv între data 01.04.2018 şi data
30.06.2021.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Tel. 0240/511.440, Fax: 0240/517.736, E-mail:
proiecte@primaria-tulcea.ro.
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