INFORMARE PROIECT
Titlul proiectului/beneficiar
MUNICIPIUL PLOIEŞTI derulează, începând cu data de 02.10.2020, proiectul „Reabilitarea,
modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” (cod SMIS 126860), cofinanțat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (în calitate de Autoritate de Management) și Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (în calitate de Organism Intermediar).
Proiectul este finanțat in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiția în educație, în formare,
inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățarea 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.
Locație implementare
Adresa locației de implementare este:
- Bulevardul Petrolului nr. 16, cod poştal 100521, municipiul Ploiești, județul Prahova.
Perioada de implementare
Perioada de implementare a Proiectului este de 63 de luni, respectiv între data de 01.04.2018 și data de
30.06.2023.
Valoare proiect
Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 14,861,011.89 lei, din care finanțarea
nerambursabilă acordată este în sumă maximă de 14,563,791.68 lei si este compusa din:
- Valoare eligibila nerambursabila din FEDR: 12.631.860,09 lei;
- Valoare eligibila nerambursabila din Bugetul național: 1.931.931,59 lei.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului
Tehnologic 1 Mai: clădire atelier și clădire internat, la standarde moderne pentru a asigura accesul la un
proces educațional de calitate.
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Rată mai mare de absolvire a învăţământului obligatoriu;
2. Îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară activitatea de învăţământ;
3. Dotarea liceului cu echipamente performante;
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4. Reabilitarea construcţiei în conformitate cu normele standard în vigoare;
5. Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară, apoi cea socială;
6. Crearea unei imagini pozitive a liceului la nivel local.
Rezultate/indicatori
Indicatorii proiectului sunt:
1. Indicatori prestabiliți de rezultat
- Rata de cuprindere în învăţământul profesional și tehnic în mediul urban;
2. Indicatori prestabiliți de realizare
- Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (educaţie pentru învăţământ profesional şi tehnic)
– valoare țintă 127 persoane (7 femei si 120 bărbaţi);
- Îngrijirea copiilor şi educaţie: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educaţie care
beneficiază de sprijin - valoare țintă 619 persoane (216 femei si 403 bărbaţi);
3. Indicatori suplimentari de realizare:
- Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructură educațională pentru învățământul
tehnologic – valoare țintă 1 infrastructură educațională;
4. Indicatori suplimentari de rezultat:
- Numărul total de participanţi la procesul educaţional- valoare țintă 619 persoane (216 femei şi 403
bărbaţi).

Date de contact: Municipiul Ploiești
Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, jud. Prahova
Telefon: 0244- 516699/366, fax: 0244 591256
E–mail: diana.loghin@ploiesti.ro
Persoană de contact: Diana LOGHIN – Manager proiect

_____________________________________________________________________________________
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați:
www.fonduri-ue.ro
__________________________________________________________________________________
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional
2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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