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„Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din Municipiul ClujNapoca”
SMIS 11862
Programul Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3
Domeniul 3.4. “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi infrastructurii pentru formare profesională continuă
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Organism intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Municipiul Cluj-Napoca implementează, începând cu data de 29.12.2014, proiectul „Educaţie
la standarde europene în învăţământul preuniversitar din Municipiul Cluj-Napoca”, finanţat prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 ,,Îmbunătăţirea infrastructurii sociale’.
Valoarea totală a proiectului este de 62.522.750,44 lei, din care valoarea nerambursabilă
solicitată este 48.559.740,32 lei. Durata totală de implementare a proiectului este de 12 luni.
Obiectivul specific constă în reabilitarea infrastructurii educaţionale şi creşterea capacităţii de
şcolarizare în 3 unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar în municipiul Cluj-Napoca, respectiv
Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Liceul Teoretic „Avram Iancu” şi Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu”, în vederea asigurării calităţii şi îmbunătăţirii condiţiilor de acces la educaţie.
Rezultatele proiectului:
 Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea a 3 unităţi şcolare din învăţământul
obligatoriu preuniversitar din Cluj-Napoca;
 Creşterea numărului de elevi care beneficiază de infrastructura de învăţământ pentru educaţie
preuniversitară reabilitată, modernizată, extinsă şi echipată cu cel puţin 2.866 elevi, după
finalizarea proiectului;
 Creşterea numărului de copii aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate care
beneficiază de infrastructura de învăţământ pentru educaţie preuniversitară reabilitată,
modernizată, extinsă şi echipată cu cel puţin 226 copii din mediul rural şi 141 copii cu nevoi
speciale, până la finalizarea proiectului;
 Creşterea numărului de unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar dotate cu echipamente
IT, cu cel puţin 3 până la finalizarea proiectului, din care: Şcoala Gimnazială „Ion
Agârbiceanu” Cluj-Napoca 421 echipamente IT; Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca
110 echipamente IT; Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca 174 echipamente IT.
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