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FIȘĂ DE PREZENTARE – MUNICIPIUL SEBEȘ 
 
 

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 118577 
Titlul: „Creșterea eficienței energetice a clădirii CONTAGIOASE din cadrul Spitalului Municipal Sebeș" 
 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SEBEȘ 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Alba, Municipiul Sebeș, str. Șurianu, nr. 41. 
 
Durata de implementare: 32 luni, respectiv între data 15.06.2017 și data 31.01.2020, aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea eficienței energetice și scăderea emisiilor echivalent 
CO2 aferente clădirii Contagioase din cadrul Spitalului Municipal Sebeș. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  

 Realizarea unei investiții în infrastructura de sănătate locală, investiție care implică creșterea 
eficienței energetice a clădirii Contagioase din cadrul Spitalului Municipal Sebeș. 

 Introducerea utilizării energiei din surse regenerabile în clădirea publică Contagioase din cadrul 
Spitalului Municipal Sebeș. 
 
Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – 124.108,85 Kwh/an. 
 Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată: 24,08 tone de CO2. 

 
Beneficiarii direcți ai proiectului 

 Circa 298 de pacienți care apelează anual la serviciile medicale oferite în cadrul secției Contagioase 
din cadrul Spitalului Municipal Sebeș, care vor fi principalii beneficiari ai proiectului. Datorită reabilitării 
termice, pacienții vor beneficia de un confort termic ridicat pe toată perioada anului. Secția Contagioase din 
cadrul Spitalului Municipal Sebeș deservește atât populația Municipiului Sebeș și a localităților 
aparținătoare administrativ de acesta, cât și populația comunelor învecinate. 

http://www.adrcentru.ro/
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 Angajații secției Contagioase, care își desfășoară activitatea în cadrul acestei unități spitalicești – 10 
(medici, asistenți medicali, personal auxiliar) vor beneficia de pe urma implementării proiectului deoarece 
se vor îmbunătăți condițiile în care își vor desfășura activitatea. Ei vor beneficia de condiții mult mai bune 
de muncă, astfel încât munca pe care o vor desfășura va fi mult mai simplă. 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului 

 Consiliul Local al Municipiului Sebeș și locuitorii municipiului – vor beneficia în urma implementării 
proiectului datorită faptului că odată cu reabilitarea termică a clădirii vizate, cheltuielile cu plata utilităților 
se vor reduce, iar fondurile economisite vor putea fi investite în alte activități. 

 Rețeaua informală (părinți, rude, prieteni, vecini, aparținători) ai beneficiarilor direcți – pacienți ai 
secției, care vor beneficia de îmbunătățirea gradului de sănătate a apropiaților. 

 Forța de muncă angajată pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii. 
 
Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului (RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

1.512.217,22 1.417.894,25 1.205.210,11 184.326,25 28.357,89 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 1.389.536,36 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 307.610,10 euro, 1 euro = 4,5172 RON (la cursul de schimb 
prevăzut în Ghidul solicitantului).    
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