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 ,,Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Liceul Onisifor
Ghibu – clasele V-VIII”  - SMIS 122884”

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  în calitate de Autoritate de Management,
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional
Regional  și  unitatea  administrativ  teritorială  Municipiul  Cluj-Napoca  în  calitate  de  Beneficiar  au  semnat
Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 5609/ 24.06.2020  Cod SMIS 12288, pentru proiectul:

 ,,Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Liceul Onisifor Ghibu – clasele
V-VIII”  - SMIS 122884”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 prin
Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice în
clădirile publice –  Liceul Onisifor Ghibu – clasele V-VIII”.  Beneficiarii direcți sunt elevii claselor V-VIII ai
Liceului Onisifor Ghibu. Pe lângă acești 787 elevi, beneficiarii sunt reprezentați și de cadrele didactice, precum
și personalul auxiliar/administrativ din cadrul unității de învățământ. Aceștia au fost consultați și implicați în
procesul de dezvoltare a proiectului, în special privind nevoile și nivelul de dotare și echipare a clădirii.

Valoarea totală a proiectului este de 29.024.166,20 lei. Valoarea totală eligibilă este de 28.193.684,75 lei,
din care:

− 23.964.632,05 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%);

− 3.665.179,00 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13%);

− 563.873,70 lei cofinanțare din bugetul Municipiului Cluj-Napoca (2%).

Valoarea totală neeligibilă este de 830.481,45 lei și se suportă din bugetul Municipiului Cluj-Napoca.

Implementarea proiectului are ca scop: 

- Îmbunătăţirea si extinderea infrastructurii de învăţământ al Liceului Onisifor Ghibu – clasele V-VIII” prin
reabilitarea termică a corpului de clădire existent şi construirea unui nou corp de clădire (creșterea capacității
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instituției de învățământ, respectiv număr de elevi, număr săli de clasă, număr spații funcționale specializate:
laboratoare,  sală  multifuncțională,  sală  de  mese,  grupuri  sanitare,  vestiare,  spații  pentru  jocuri  sportive,
construirea unei săli de sport).

- Creșterea accesului, calităţii şi a atractivităţii educaţiei prin dotarea cu echipamente didactice, echipamente
IT, modernizarea utilităţilor şi crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea reducerii
abandonului  şcolar  şi  a  părăsirii  timpurii  a  şcolii  (creșterea  calității  dotărilor  necesare  pentru  desfășurarea
procesului de învățământ).

- Scăderea consumurilor energetice în exploatarea spațiilor respective dedicate educației.

Perioada de implementare a proiectului: 14.04.2017 – 30.11.2021.

Proiect finanțat prin FEDR, Programul Operațional Regional 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați http://www.fonduri-ue.ro/

Date de contact:
Municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Moților nr.3, 400001

Tel. 0264 596030, int. 4602, 4635, Email: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro
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