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Finanțare nerambursabilă pentru proiectul 
„Lucrări capitale de creșterea eficienței energe�ce și modernizare 

corp C2 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu -  sediu Ion Țuculescu”

    Sectorul 3 al Municipiului   Bucureș� anunță  începerea  ac�vităților proiectului „Lucrări capitale de  creșterea 
eficienței   energe�ce  și   modernizare   corp   C2   –   Colegiul   Tehnic   Mihai   Bravu  -   sediu    Ion   Țuculescu”, 
Cod SMIS : 124262.
    Proiectul se implementeaz  prin intermediul  unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio -  Programulă     
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa   prioritară 10  -  Îmbunătațirea infrastructurii  educaționale, Prioritate de   
Inves�ții 10.1  -  Inves�țiile n  educație,  și formare, inclusiv n  formare profesională, pentru dobândirea de     î      î      
competențe și învătare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare, Obiec�v   
Specific  10.  Creșterea gradului de par�cipare  la învățământul  2 -           profesional  și   tehnic  și  învățare  pe  tot 
parcursul vieții.
    Sectorul 3 al Municipiului Bucureș� a încheiat n data de  un contract de finanțare cu Ministerul   î 09.12.2020    
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, n calitate de Autoritate de  Management și cu Agenția  pentru   î        
Dezvoltare  Regională  Bucureș� – Ilfov, n calitate  de  Organism  Intermediar  pentru Programul Operaţional      î         
Regional la nivelul regiunii Bucureș� – Ilfov.
    Obiec�vul  proiectului  este creșterea gradului de par�cipare la învățământul profesional și  tehnic  și învățare    
pe tot parcursul vieții.  

Obiec�vele specifice ale proiectului sunt:    
- mbunătațirea numărului de par�cipanți n cadrul corp C2– Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu    Î  î

 pentru o pregă�re profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii;
- Modernizarea  și  reabilitarea  clădirii  din  cadrul corp C2– Colegiul Tehnic  Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu     

 relevantă nivelului de dezvoltare tehnologică și cerințelor specifice sectoarelor economice.
Proiectul se derulează în localitatea Bucureș�, Sectorul 3, cheltuielile fiind eligibile începând cu data de                  
.08.2017  finalizarea es�ma�vă fiind 01 , 31.12.2021.
Valoarea totală este  de 4.764.340,20 Lei din care  finanțare  nerambursabilă (FEDR) de 3.811.472,17 Lei  și               

bugetul de stat : 857.581,23 Lei.
Pentru detalii suplimentare:  - Manager proiect.    Tudor Bianca Alexandra
Tel: 021/318.03.23 interior 147, email : strategii@primarie3.ro    
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