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FIŞĂ DE PREZENTARE – PROIECT UAT JUDEȚUL BRAȘOV 
 

Programul Operaţional 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  
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 115281 

Titlul: Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică a Unității de 
Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru  
Solicitant: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov și Unitatea de Asistență Medico-
Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Brasov; Comuna Sânpetru, Str. I.T. Meschendorfer, nr.443A, Sat Sânpetru.  
Durata de implementare: 55 luni, respectiv între 01.03.2016  și 30.09.2020, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de 
eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general al proiectului:  
Cresterea și eficientizarea energetică a Unității de asistență medico-socială de pneumoftiziologie Sânpetru.  
Obiectivul investitiei îl reprezintă lucrările de reparații și consolidare, de recompartimentare, modernizarea 
și eficientizarea energetică a corpului de clădire C1 din cadrul incintei Unității de Asistență Medico-socială 
de Pneumoftiziologie Sânpetru. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Lucrări de eficientizare energetică, incluzând totalitatea lucrărilor necesare reabilitării termice a 

anvelopantei, parte opacă și vitrată, inclusiv lucrările de reparație la nivelul fațadei, soclurilor și a 
trotuarelor. Vor fi incluse și lucrările de modernizare și reabilitare la nivelul instalațiilor de încălzire, 
climatizare și iluminat. 

2. Lucrări de reparații la elementele structurale incluzând totalitatea lucrărilor necesare reparării 
elementelor structurale ce prezinta degradari locale, inclusiv refacerea finisajelor in zonele afectate.  

3. Lucrări de reparații la învelitoare și terase exterioare, incluzând totalitatea lucrărilor necesare înlocuirii 
învelitorii și a sistemului de preluare a apelor pluviale, inclusiv reparațiile și intervențiile locale la 
structura acoperișului. Sunt incluse și lucrările de refacere a teraselor exterioare și a acceselor. 

4. Lucrări necesare cerințelor de securitate la incendiu, incluzând totalitatea lucrărilor necesare 
aducerii clădirii în standardele de funcționare din punct de vedere al siguranței la incendiu, conform 
normativelor în vigoare. 
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5. Lucrări de recompartimentare, incluzând totalitatea lucrărilor necesare recompartimentării unor 
spații interioare, pentru eficientizarea circuitelor de funcționare, inclusiv lucrări de refacere a 
finisajelor și instalațiilor în camerele rezultate. 

 

 Indicatori de realizare:  
- Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – valoare țintă: 520,277.80 Kwh/an. 
- Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată 93.58 echivalent tone de CO2. 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului 
Beneficiarul direct al proiectului REPARAȚII CAPITALE, MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A UNITĂȚII DE 
ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SÂNPETRU este Unitatea de Asistență Medico-Socială de 
Pneumoftiziologie Sânpetru, partener în cadrul proiectului. 
În urma implementării proiectului se reduc cheltuielile de întreținere a clădirii și se îmbunătățesc condițiile de viață 
ale pacienților. 
Județul Brașov va beneficia, în urma implementării acestui proiect, de obținerea, pe termen lung, de economii în 
bugetul propriu. 

 
Beneficiarii indirecți ai proiectului 
Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt pacienții unității, care vor avea condiții decente de-a lungul perioadei de 
spitalizare.  

 
Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

8.584.757,90 6.346.926,02 5.394.887,12 825.100,38 2.364.770,4 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE  - AM POR: 6.219.987,50 lei  (98,00 % din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.376.956,41 euro, calculat la 1 euro = 4,5172 lei (cursul de 
schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 
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