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Descrierea pe scurt a proiectului: 

„Creșterea eficienței energetice a sediului Muzeului Județean Ialomița“, 
cod SMIS 140247 

 
 
 
              UAT Județul Ialomița, derulează începând cu 27.10.2016 proiectul cu titlul „Creșterea 
eficienței energetice a sediului Muzeului Județean Ialomița“, cod SMIS 140247, cofinanțat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în baza 
Contractului de Finanțare nr.7712/28.04.2022, 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 clădirii în care funcționează Muzeul Județean Ialomița, prin implementarea unui set 

integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la 

standardele și cerințele de performanță energetică europeană.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2) la nivelul clădirii, 
cu 82,02% 
2. Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) la nivelul clădirii, cu 83,44% 
3. Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile la nivelul clădirii, cu 82,82% 
4. Scăderea consumului specific de energie primară pentru încălzire răcire cu 85,51% 
5. Creșterea consumului anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an), la nivelul 
clădirii, cu 15.962,96 kWh/an, din care 2.543,68 kWh/an pentru încălzire, 2.628,27 kWh/an pentru 
apă caldă menajeră și 10.791,01 kWh/an pentru iluminat. 
  

Rezultate previzionate: 
➢ Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)- valoare la finalul implementării: 

19,55 (echivalent tone CO2/an);  

➢ Consumul anual de energie primară (kWh/an)-valoare la finalul implementării: 98.945,56 (kWh/an);  

➢ Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep)-valoare la finalul 

implementării: 7,17 (tep);  
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➢ Consumul specific de energie primară pentru încălzire/răcire, utilizând surse neregenerabile (kWh/mp/an) 

total: - valoare la finalul implementării: 63,80 (kWh/mp/an) ; 

➢ Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) total: - valoare la finalul 

implementării: 15.962,96 (kWh/an) din care: pentru încălzire/răcire -valoare la finalul implementării: 

2.543,68 (kWh/an) pentru preparare apă caldă de consum- valoare la finalul implementării: 2.628,27 

(kWh/an) electric- valoare la finalul implementării: 10.791,01 (kWh/an); 

➢ Procentul din total consum de energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin 

utilizarea surselor regenerabile de energie: 25,76%; 

➢ Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creșterea a eficienței energetice - 1 

 

Valoarea totală a proiectului este de 5.349.675,70 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă 

din FEDR (85%) 4.542.166,84 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%) 

694.684,34 lei, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%) 106.874,52 lei.  

Data de începere a proiectului: 27.10.2016. 

Data finalizării proiectului: 31.12.2023. 

Perioada de implementare: 87 luni  

Detalii suplimentare puteți obține de la:  Robert Adrian Ionescu – Manager proiect - Consiliul 

Județean Ialomița 
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