
                                     

 

 
Titlul proiectului: „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj” 
 
Denumirea beneficiarului: UAT Oras Bumbesti Jiu 
 
Scopul  si obiectivele specifice:  imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Bumbesti Jiu prin 
Reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale nr. 1 Bumbesti Jiu, dotarea Scolii Gimnaziale nr. 1 
Bumbesti Jiu cu echipamentele necesare pentru desfasurarea activitatii didactice in conditii 
optime si prin reabilitarea infrastructurii rutiere. In urma realizarii acestui proiect se vor atinge 
urmatoarele obiective: 
-Folosirea resurselor regenerabile de energie pentru prepararea agentului termic 
-Reducerea pierderilor termice prin invelisul cladirii 
-Achizitionarea echipamentelor, dotarilor si materialelor didactice pentru desfasurarea activitatii 
didactice in conditii optime. 
-Reducerea timpului de parcurs catre principalele cai de comunicatie din localitate, respectiv catre 
curtile riveranilor. 
-Reducerea costurilor de exploatare ale autovehiculelor (cheltuieli pentru combustibil, lubrefianti, 
anveloe, amortismente, intretinerea si repararea autovehiculelor) 
-Scaderea riscului de accidente datorita imbunatatirii planeitatii suprafetei de rulare precum si a 
realizarii elementelor privind siguranta circulatiei. 
-Imbunatatirea calitatii vietii riveranilor prin reducerea poluarii, a nivelului fonic si a vibratiilor 
generate de trafic. 
-Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea economica locala, crearea noilor locuri de munca si 
imbunatatirea calitatii vietii. 
-Asigurarea accesului facil al cetatenilor din zona la principala unitate de invatamant din localitate. 
 
Rezultatele:  
-Cladiri educationale reabilitate -1 
-Cladiri educationale dotate – 1 
-Lungimea drumurilor publice modernizate – 1,035km 
-Lungimea drumurilor publice reabilitate – 1,460km 
 
Perioada de implementare: 13.12.2016 – 30.06.2022 
 
Valoarea totală a proiectului(defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională): 
 

Valoare 
totală a 
proiectului 
(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR 
Buget 
national 

Contribuţie 
beneficiar 

 
6.614.034,38 

 
6.614.034,38 5.621.929,21 859.824,41 132.280,76 

 
din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR : 6.481.753,62 lei  (98 % 
din valoarea eligibilă a proiectului) 1.391.680,86 EURO (curs de schimb prevazut in ghidul 
solicitantului) 
 



 
 

 

 

Va fi inclus un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: 

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi 

www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către 

site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului 

(facebook.com/inforegio.ro), către care se va face link. 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi  www.fonduri-ue.ro  

 
Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
Romaniei. 
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