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FIŞĂ DE PREZENTARE – U.M. 0338 Alba Iulia (INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN 
ALBA)  

 
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 110353 

Titlul: Creșterea eficienței energetice a clădirii administrative la U.M. 0338 Alba Iulia (Inspectoratul 

de Jandarmi Județean Alba) 

 

 

Solicitant – U.M. 0338 Alba Iulia (INSPECTORTAUL DE JANDARMI JUDETEAN ALBA) 

 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. Alexandru Ioan Cuza, 

nr. 18. 

 

Durata de implementare: 54 luni, respectiv între data 01.06.2016 și data 30.11.2020, aceasta 

cuprinzând, dacă este cazul, li perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 

Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

 

Obiectivul general al proiectului, Creșterea eficienței energetice a clădirii administrative la U.M. 0338 

Alba Iulia (Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba), prin reabilitarea termică și modernizarea 

instalațiilor aferente obiectivului. 

 

Obiectivele specifice al proiectului:  

 

 Reducerea consumului anual de energie primara pentru cladirea administrativa din 

administrarea U.M. 0338 Alba Iulia (I.J.J.Alba) cu 247.728,09 kw/an prin masuri de reabilitare 

termica, modernizarea instalatiilor aferente cladirii si utilizarea surselor de energie 

regenerabila. 

 Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera pentru functionarea cladirii din 

administrarea U.M. 0338 Alba Iulia (I.J.J. Alba) cu 40,60 (echivalent tone de CO2) prin masuri 
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de reabilitare termica, modernizarea instalatiilor aferente cladirii si utilizarea surselor de 

energie regenerabila. 

 Trecerea clădirii într-o clasă energetică superioară în urma implementării măsurilor de 

reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie 

regenerabilă. 

 

 Indicatori prestabiliți de realizare:  

 

 Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – 247.728,09 Kwh/an. 

 Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată : 40,60 tone de CO2. 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului 

 

 Grupul țintă îl reprezintă MAI, prin U.M. 0338 Alba Iulia (Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Alba), astfel beneficiarii finali ai proiectului sunt angajații U.M. 0338 Alba Iulia (Inspectoratul 

de Jandarmi Județean Alba) care își desfășoară activitatea în locația ce face obiectul finanțării 

proiectului, precum și cetățenii și persoanele juridice care sunt beneficiari ai serviciilor 

asigurate de U.M. 0338 Alba Iulia (Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba). 

Beneficiarii indirecți ai proiectului 

 Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt reprezentați de toți factorii implicați în procesul de 
asigurare a agentului termic și energetic precum și toți cetățenii din localitatea Alba Iulia.  
Astfel, prin îmbunătățirea calității aerului prin folosirea de surse regenerabile de energie și 
mai puțin poluante vor conduce la înregistrarea unor valori normale pentru protecția sănătății 
umane. 

 
Bugetul proiectului: 
 

Valoare totală a 
proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

2.869.774,00 2.614.021,58 2.221.918,34    0,00 392.103,24 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE  - AM POR: 2.221.918,34 lei    
(85,00% din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 491.879,56  Euro, 1 euro = 4,5172 RON 
(cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului). 
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