
 

 

 

 

 

 

 

Scurtă descriere a proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare, nr. 3” 

 
 
 

Județul Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul 
de finanțare nr. 7181 / 08.10.2021 pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii 
administrative din strada Răzoare, nr. 3’’, cod SMIS 2014+: 140202, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu  Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 
2014-2020.  

 
Proiectul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare, nr. 3”  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 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri 
Publice, cod SMIS 2014+: 140202. 

 
Obiectivul general 
Obiectivul general al proiectului este eficientizarea energetică prin scăderea anuală estimată a 

gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) , respectiv scăderea consumului anual de energie 
primară al clădirilor publice (kWh / an), prin eficientizarea energetică a clădirii amplasate în intravilanul 
municipiului Slobozia, strada Răzoare, nr. 3, județul Ialomița. 

  

Obiective specifice ale proiectului: 
• Creșterea eficienței energetice a clădirii în scopul reducerii emisiilor echivalent carbon prin 

sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în clădirile publice. 
                • Reducerea consumului termic: Reducerea consumului anual de energie primară cu 40% față de 
consumul inițial, precum și utilizarea de resurse de energie regenerabilă – pompă de căldură și panouri 
fotovoltaice. 
                 • Îmbunătățirea performanțelor energetice: Reducerea consumului anual specific de energie 
primară (utilizând surse neregenerabile fosile) (KWh/m2/an), reducerea consumului anual de energie 
primară (KWh/an) și scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2), prin 
eficientizarea energetică a clădirii amplasate în intravilanul municipiului Slobozia, strada Răzoare, nr. 3, 
județul Ialomița. 
 

Perioada implementării proiectului este de 84 de luni  (este cuprinsă și perioada de desfășurare a 
activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a 
cheltuielilor). 

Data de începere a proiectului :  31/12/2016. 
Data finalizării proiectului:    30/11/2023. 
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Valoarea totală a proiectului :      4.562.041,00 lei 
Valoarea totală eligibilă:      4.558.471,00 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR :   3.874.700,34  lei (85 %) 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național:       592.601,24 lei (13 %) 
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului:           91.169,42 lei (2 %) 
Valoarea neeligibilă a beneficiarului, inclusiv T.V.A.                          3.570,00 lei 

 
Proiectul propune implementarea de măsuri adecvate care să conducă, pe de o parte, la scăderea 

consumului anual de energie în cadrul clădirii vizate de investiție, iar pe de altă parte să introducă în 
consumul total de energie necesar funcționării clădirii, o componentă de energie obținută din surse 
regenerabile. 

 
 

                                                        JUDEȚUL IALOMIȚA 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și pe 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 

 

Investim în viitorul tău! 
Proiect cofinanțat din Fondul Europeană 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 

 

 
 

               www.inforegio.ro       facebook.com/inforegio.ro 

Manager de proiect:  
Diana – Valentina Brașoveanu 

Tel: 0243/230200, Fax: 0243/230250 
e-mail: cji@cicnet.ro  
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