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Despre proiect 

 
Titlul proiectului:  Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria  
 (fost Grup Școlar Tehnic)  
Cod SMIS proiect:  124095 
Axa/Prioritate de Investiții:  Axa 4 /  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Denumire beneficiar:  MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA 

Loc de implementare: localitatea Alexandria, județul Teleorman 
 Coordonate GPS ale locației de implementare: 43.970751, 25.298091 
Adresa:  Strada Dunării nr. 139, Localitatea: Municipiul Alexandria,  
 Cod poștal: 140030, Județul: Teleorman, Țara: România  
 telefon 0247/317732, fax 0247/317728, e-mail primalex@alexandria.ro. 

Scopul proiectului:  Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței  

 de muncă prin reabilitarea și modernizarea clădirii laboratoare a Liceului  

 Tehnologic nr. 1 Alexandria 

Obiectivele specifice ale proiectului  
OS 1. Creșterea calității infrastructurii educaționale prin reabilitarea și modernizarea clădirii laboratoare 

a Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria  

OS 2. Asigurarea unui proces educațional modern la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria prin dotarea și 

utilarea corespunzătoare a clădirii laboratoare. 
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Rezultate așteptate 
Detalii rezultat - Componenta 1 
1. Clădiri reabilitate/modernizate (Clădire laboratoare reabilitată și modernizată cu suprafață utilă de 
1241,60 mp și suprafață construita de 1552 mp): 
Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 
Valoare la finalul implementării proiectului: 1 
 
2. Suprafețe modernizate: 
Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 mp 
Valoare la finalul implementării proiectului: 1241,60 mp (suprafață utilă a clădirii laboratoare din cadrul 
Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria). 

3. Număr clădiri de laborator din cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria dotate si utilate 
corespunzător: 
Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 
Valoare la finalul implementării proiectului: 1 

4. Număr de elevi beneficiari ai unui proces educațional modern în cadrul Liceului Tehnologic 1 
Alexandria: 
Valoarea la începutul implementării proiectului: 667 elevi 
Valoare la finalul implementării proiectului: 764 elevi (S-a luat ca referință cifra se școlarizare a probata 
pentru anul școlar 2019 - 2020) 
 

Data de începere a proiectului (zz/ll/aaaa): 06/01/2018 

Data finalizării proiectului (zz/ll/aaaa):  31/12/2023 

Durata: 72 luni 

Valoarea totală a proiectului (lei):  4.079.528,33 

din care 
Valoare contribuția UE (lei):  3.064.018,50 

Valoare contribuția națională (lei):  1,015,509.83 
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