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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAŞUL CUGIR 
 
 

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  
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 116153 
 

Titlul proiectului - Creșterea eficienței energetice în clădire publică Secția 
Maternitate și Pediatrie - Spital Orășenesc Cugir 
 
Solicitant – Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Cugir 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Alba, Oraș Cugir, Str. I.L Caragiale, nr. 1. 
Durata de implementare: 44 luni, respectiv între data 06.02.2017 și data 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:  
Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a corpului de clădire - C2, secția 
„Maternitate si Pediatrie”, parte a ansamblului pavilionar al Spitalului Orășenesc Cugir, prin efectuarea de 
lucrări de reabilitare termică, modernizare rețele utilități și prin dotarea clădirii cu un sistem automatizat de 
management energetic de tip „clădire inteligenta”. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  

1. Reducerea consumului de energie prin lucrări complexe de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de 
reabilitare termică a sistemului de încălzire şi prin instalarea unui sistem de monitorizare, control și 
management energetic (de tip BEMS – building energy management system).  

2. Reducerea pierderilor/consumurilor de energie termică, electrică şi de apă prin 
modernizarea/reabilitarea instalațiilor şi rețelelor interioare şi exterioare (electrice, termice, 
ventilare-condiționare, alimentare cu apă, canalizare).  

3. Optimizarea circuitelor funcționale în interiorul secțiilor din corpul de clădire vizat de investiție 
(obstetrică, ginecologie şi pediatrie, pneumologie) prin recompartimentarea optimă a spațiilor existente.  

4. Creșterea accesibilității serviciilor medicale de care beneficiază pacienții, prin modernizarea spațiului 
existent, implementare sistem de supraveghere bolnavi, instalarea de lifturi, construirea de rampe, 
infochioșc pentru persoane cu deficiente de vorbire, benzi ghidaj pentru nevăzători.  

http://www.adrcentru.ro/
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 Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – 835.555,48 Kwh/an. 
 Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată : 119,18 tone de CO2. 

 
Beneficiarii direcți ai proiectului 

 pacienții secției Maternitate şi pediatrie din Orașul Cugir: În ceea ce privește secția de 
neonatologie-pediatrie, grupul țintă este format atât din cei 3.020 de copii rezidenți în Cugir, cu 
vârste cuprinse între 0-14 ani, cât şi copiii din unitățile administrativ-teritoriale învecinate. Având în 
vedere că secția de obstetrică şi ginecologie a spitalului oferă servicii medicale complexe şi 
complete, toată populația feminină a orașului poate fi inclusă în grupul țintă. 

 personalul medical şi nemedical care își desfășoară activitatea în secția Maternitate şi pediatrie; 
aproximativ 30 de persoane vor beneficia de condiții de lucru îmbunătățite, ceea ce va conduce la 
un grad sporit de satisfacție în muncă. 

 Numărul beneficiarilor direcți ai proiectului este de 10.902 persoane 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului 
Administrația publică şi populația orașului Cugir. Prin economiile importante înregistrate prin diminuarea 
cheltuielilor de operare şi mentenanță a clădirii vor crește fondurile aflate la dispoziția autorității locale, 
fonduri care vor fi utilizate pentru finanțarea altor masuri menite sa contribuie la îmbunătățirea 
standardului de viată al locuitorilor orașului. 

 
Bugetul proiectului: 
 

Valoare totală a 
proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

13.895.334,41 11.293.838,58 9.599.762,79 1.468.199,02 225.876,77 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 11.067.961,81 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului), aproximativ: 2.450.181,93 euro, la cursul 1 euro = 4,5172 lei (cursul de 
schimb prevăzut în Ghidul solicitantului).    
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