
 

 

 

 
 
 

Descrierea pe scurt a proiectului: 
      „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale  

   ,,Ion Teodorescu” Slobozia” 
 
 

              UAT Județul Ialomița, derulează începând cu 01.10.2016 proiectul cu titlul 

„Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ,,Ion Teodorescu” Slobozia” 

Cod SMIS: 140307, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 

7462/23.12.2021, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 

și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud Muntenia în calitate de Organism 

Intermediar. 

Obiectivul general al proiectului: al proiectului este reprezentat de Creșterea eficientei 

energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia Cod SMIS: 140307.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Reducerea consumului anual specific de energie primara sub nivelul de 120 KWh/m2/an 

2. Reducerea nivelului anual specific al emisiilor echivalent CO sub pragul de 25 Kg/m2/an 

3. Scăderea costurilor de întreținere 

4. Sporirea confortului pentru utilizatorii obiectivului de investiție. 

 

Indicatori prestabiliți de realizare 

Denumire indicator:  

• CO34 - Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect 

de seră - alocare țintă - 247.430 echivalent tone de CO2 

• CO32 – Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor 

publice - Valoare țintă 1,245,310.666  KWh/an 

Indicatori suplimentari proiect 

Indicatori suplimentari de rezultat- Denumire indicator: Scăderea consumului anual de 

energie finală în clădirile publice (utilizând surse neregenerabile): Valoare țintă: 89.198 tep 

Indicatori suplimentari de realizare 

Denumire indicator:  

• Scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) 

(kWh/m2/an) pentru încălzire/răcire - Valoare țintă  566.830  (kWh/m2/an) 

• Scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) 

total - Valoare țintă 588.032 (kWh/m2/an) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice (nr.) – 2 

Valoarea totală a proiectului este de 5.153.967,01 lei, din care: valoare eligibilă 

nerambursabilă din FEDR (85%) -4.244.337,04 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din 

bugetul național (13%)-649.133,91 lei, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%) -

99.866,76 lei.  

Data de începere a proiectului: 01.10.2016. 

Data finalizării proiectului: 31.12.2023. 

Perioada de implementare: 87 luni  

Detalii suplimentare puteți obține de la:  CRISTIAN VLAD – Manager proiect- Consiliul 

Județean Ialomița 
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Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,  

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro  

                                                                              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 
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