
 

 

 

 

Scurta descriere a proiectului 

 „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion 

A (Centrul Militar Județean Ialomița)” Cod SMIS:140216 

 

Județul Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de 

finanțare nr. 7148 / 25.10.2021 pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea 

Comandamentului – Pavilion A(Centrul Militar Județean Ialomița)”, Cod SMIS:140216 cu Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Regional 2014-2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în 

calitate de Organism Intermediar. 

 Proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul 

Militar Județean Ialomița)” este implementat prin Programul Operațional 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 infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor – Operațiunea B – 

Clădiri Publice de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița. 

Obiectivul General 

Obiectivul general al proiectului îl reprezină scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră(echivalent  

tone de CO2), respectiv scăderea consumului anual de energie  primară al clădiriilor publice (kWh/an), prin 

eficientizarea energetică a clădirii ce face obiectul proiectului. Emisii scăzute de carbon, eficiență 

energetică, respectiv gestionarea inteligentă a energiei și utilizării energiei din surse regenerabile în clădiri 

publice. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Îmbunătățirea performanțelor energetice: Reducerea consumului anual specific de energie 

primară (utilizând surse regenerabile fosile) (Kwh/m2/an), reducerea consumului  anual de 

energie primară (kWh/an) și scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent 

tone CO2), prin eficientizarea energetică a clădirii. 

2. Creșterea eficienței energetice a clădirii în scopul reducerii emisiilor echivalente carbon prin 

sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 

surse regenerabile în clădirile publie. 

3. Reducerea consumului termic: Reducerea consumului anual de energie primară 40% față de 

consumul  inițial precum și utilizarea de resurse de energie regenerabilă. 

Perioada de implementare a proiectului este de 82 de luni, respectiv 31.12.2016 – 30.09.2023 

Data de începere a contractului este luna 25.10. 2021. 
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Investim în viitorul tău!Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
 

Data finalizării proiectului este luna 30.09 2023.  

Valoarea totală proiect este de 5.775.895,71  lei 

 

Valoare totală eligibilă, inclusiv TVA aferent:               5.772.325,71 lei 

Asistență financiară nerambursabilă solicitată:            5.656.879,19 lei (85%+13%) 

- 4.906.476,85 lei (valoare eligibilă 

nerambursabilă din FEDR) 

- 750.402,34 (valoare eligibilă nerambursabilă din 

bugetul național) 

Valoarea contribuției proprii, inclusiv TVA este de :   119.016,52 lei, respectiv 

               115.446,52 lei (2%) 

               3.570,00 lei (cheltuieli neeligibile) 

 

Pentru informații detaliate  despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 

vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și   site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020 

https://inforegio.ro/ro/  și pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro 

 

 

 

 

 

 

 

Județul Ialomița 

Manager de proiect: Ilie Anca 
Tel: 0243/230200, Fax: 0243/230250 

e-mail: cji@cicnet.ro 
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