FIȘA DE PROIECT – UAT MUNICIPIUL SIBIU
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară: 3 SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON
Prioritatea de investiții: 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI
ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE
PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR
OPERAȚIUNEA: B-CLĂDIRI PUBLICE
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 114840

Titlul: REABILITAREA LICEULUI CONSTANTIN NOICA SIBIU ÎN VEDEREA
ÎMBUNĂTĂȚIRII EFICIENȚEI ENERGETICE
Solicitant – UAT MUNICIPIUL SIBIU
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Sibiu, Municipiul Sibiu, str. Ostirii, nr. 5;
Durata de implementare: 41 luni, respectiv între data 06.09.2016 și data 30.01.2020, aceasta cuprinzând,
dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de
finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor;
Obiectivul general al proiectului:
Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Sibiu prin reabilitarea termica a clădirii
Liceului Constantin Noica Sibiu, str. Oștirii, nr.5.
Obiectivele specifice al proiectului:
1. Scăderea consumului anual de energie primară din surse neregenerabile cu cel puțin 40% la clădirea
Liceului Constantin Noica Sibiu.
2. Creșterea consumului de energie din surse regenerabile cu cel puțin 15% prin utilizarea sistemelor
alternative de producere a energiei la clădirea Liceului Constantin Noica Sibiu.
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu minim 40% generând un efect pozitiv asupra
mediului și schimbărilor climatice la clădirea Liceului Constantin Noica Sibiu.
4. Ameliorarea aspectului urbanistic prin măsurile unitare de anvelopare termică a unității de
învățământ.
Indicatori de realizare:
- Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – valoare țintă: 578.938,18
Kwh/an.
- Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată : 105,38 tone de CO2
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Beneficiarii direcți ai proiectului
- Beneficiari direcți: În primul rând de rezultatele proiectului vor beneficia 804 elevi care frecventează
cursurile desfășurate în cadrul Liceului Constantin Noica Sibiu, 48 de profesori și 14 persoane care
alcătuiesc personalul auxiliar.
Beneficiarii indirecți ai proiectului
- De asemenea, de investiție vor beneficia cetățenii care locuiesc în zona ai căror copii vor urma
cursurile învățământului primar sau gimnazial în cadrul Liceului Constantin Noica.
- De asemenea de investiție vor beneficia și elevii care vor urma cursurile liceale, postliceale în cadrul
unității de învățământ menționate anterior.
- Municipiul Sibiu va beneficia în urma proiectului prin îmbunătățirea aspectului urbanistic.
- Populația orașului și în special locuitorii din cartierul Hipodrom vor beneficia de investiție datorită
măsurilor care vor conduce la scăderea emisiilor de CO2.
Bugetul proiectului:
Valoare eligibilă (RON)

Valoare totală a
proiectului
(RON)

Total eligibil

7.545.167,33

7.545.167,33

din care:
FEDR

Buget național

Contribuție beneficiar

6.413.392,23

980.871,75

150.903,35

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 7.394.263,98 lei (98,00 % din
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.636.913,13 Euro, 1 euro = 4,5172 RON (cursul de schimb
prevăzut în Ghidul solicitantului).
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