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15.05.2018 
FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT JUDEȚUL SIBIU 

 
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 115465 

Titlul: Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Sibiu 

Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SIBIU 
 
Localizare proiect Regiunea 7 Centru, județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu, nr. 2-4 
Durata de implementare: 76 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:  

 Proiectul  își propune să sprijine eficiența energetică, gestionarea inteligentă a energiei si 
utilizarea energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice situate în Municipiul Sibiu. 
Prin implementarea acestui proiect, se vor aduce beneficii semnificative atât din punctul de 
vedere al economisirii energiei care are un impact financiar semnificativ asupra proprietarului, 
cât si din punct de vedere al protecției mediului, prin utilizarea resurselor naturale pentru 
producerea energiei. Am ales să realizăm acest proiect deoarece reducerea consumului de 
energie și eficiență energetica este unul din principalele obiective ale Uniunii Europene, și 
implicit unul dintre obiectivele de la nivel național, regional și județean. Totodată, directiva 
privind performanța energetică a clădirilor a impus standarde stricte de performanță 
energetică și o serie de alte cerințe pentru clădirile noi și existente. Pentru a contribui la 
atingerea acestor obiective, și pentru a ne conforma legislației de la nivel european, există un 
potențial semnificativ de reducere a consumului, în special în sectoarele mari consumatoare 
de energie, printre care se numără și clădirile publice, cu precădere cele care dețin funcțiuni 
sociale, precum Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Totodată, proiectul de față prevede 
măsuri de reducere a consumului total de energie prin utilizarea de surse regenerabile. 
 

Obiectivul specific al proiectului:  
 Obiectivul specific este creșterea eficienței energetice în clădirile publice din cadrul Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Sibiu prin reabilitarea termică a 3 pavilioane având o suprafață 
utilă desfășurată de 21.300,57 mp. Luând în considerare angajamentele asumate de România 
în acest domeniu, cât și obiectivele stabilitate în diferite documente de programare, inclusiv la 
nivel județean, s-a realizat o inventariere clară a nevoilor în acest domeniu la nivelul județului 
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Sibiu. Consiliul Județean Sibiu deține în proprietate un număr impresionant de clădiri, 
majoritatea dintre acestea având funcțiuni sociale, prin urmare clădiri cu caracter rezidențial 
(Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul Dr. Gh. 
Preda, toate clădirile administrate de către DGASPC, etc.), mari consumatoare de energie. 
Astfel, în urma unei analize care a vizat cuantumul consumului de energie, și implicit costurile 
aferente acestui sector, la nivelul clădirilor din proprietatea UAT Județului Sibiu, s-a 
determinat faptul că Spitalul Județean Sibiu este cel mai mare consumator de energie. Având 
în vedere multitudinea de clădiri care compun spitalul (spital multipavilionar) au fost alese 3 
clădiri care până la momentul actual nu au mai beneficiat de astfel de investiții. Investițiile 
propuse vor conduce la o reducere semnificativă de energie în cadrul celor 3 pavilioane 
selectate, reducere care rezultă și din faptul că aceste clădiri au o suprafață utilă desfășurată 
considerabilă, respectiv de 21.300,57 mp. 
 

 Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – 4.121.144,00 Kwh/an. 
 Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată : 739,54 tone de CO2. 

 
Beneficiarii direcți ai proiectului 

 cei peste 135.000 de pacienți consultați anual  
 Consiliul Județean Sibiu prin reducerea costurilor aferente întreținerii și funcționării 

  
Beneficiarii indirecți ai proiectului 

 personalul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu  
 cei peste 147.245 locuitori din municipiul Sibiu  
 cei aproximativ 397.322 de locuitori ai județului Sibiu și locuitorii județelor limitrofe 
 studenții Facultății de Medicină “Victor Papilian” 
  turiști care necesită eventuale intervenții în regim de urgență și 

care rămân pentru scurte perioade internați.  
 

Bugetul proiectului: 
 

Valoare totală a 
proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

50.146.330,86 44.235.105,49 37.599.839,67 5.750.563,71 884.702,11 

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 43.350.403,38 lei    
(98,00% din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 9.596.742,09 euro, 1 euro = 4,5172 lei (la 
cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 
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