I. TITLUL PROIECTULUI: „Reabilitarea termică a
cazarma 329-Boboc, cod proiect 118344”.

pavilionului 31 – Învățământ din

II. DESPRE PROIECT:

1. - Costuri: Valoare totală a proiectului este de 18.524.541 lei, din care suma de 8.935.965 lei
reprezintă valoarea finanțării externe nerambursabile, iar suma de 9.588.576 lei reprezintă
valoarea cofinanțării cheltuielilor eligibile și neeligibile asigurată de Ministerul Apărării
Naționale.

- Sursă de finanțare: 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.
- Obiectiv general: Proiectul ,,Reabilitarea termică a pavilionului 31 – Învățământ din
cazarma 329-Boboc” își propune reabilitarea termică în vederea creșterii eficientei energetice
a clădirii, gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile.
Prin proiect se urmărește: reabilitarea termică a sistemului de încălzire şi a sistemului de
furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei
electrice și/sau termice pentru consum propriu, instalare, reabilitare şi modernizare a
sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior,
lucrări de reabilitare și modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri.
- Obiectiv specific:
- Reducerea consumurilor energetice din surse convenționale şi diminuarea emisiilor
de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru
încălzire să scadă sub 100 kW/m2 arie utilă;
- Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie a
clădirii prin asigurarea unui nivel de peste 10% din consumul total de energie primară realizat
din surse regenerabile de energie regenerabilă.
III. STADIU PROIECT:
1. Identificarea de către Secretariatul general a oportunității de finanțare prin 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 Bclădiri publice;
2. Informarea structurilor MApN privind eligibilitatea proiectelor finanțate prin 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 B1 din 2
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clădiri publice, elaborarea, redactarea și aprobarea de către directorul de program major a
notelor conceptuale și introducerea obiectivelor de investiții (clădiri) în planul de investiții
pentru anii 2017-2020, astfel încât să fie finanțate de la bugetul de stat;
Elaborarea documentațiilor necesare în vederea depunerii cererii de finanțare, care au constat
în: întocmirea și aprobarea notelor conceptuale, realizarea expertizei tehnice și a temei de
proiectare, obținerea certificatului de urbanism, obținerea avizului pe Documentația de
Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și aprobarea acestuia în consiliul tehnicoeconomic al Ministerului Apărării Naționale și elaborarea raportului de audit energetic;
Crearea contului de utilizator Ministerul Apărării Naționale și împuternicirea secretarului
general al MApN pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare și pentru
crearea proiectelor în aplicația electronică MySMIS2014+;
Depunerea electronică, în data de 04.10.2017, a cererii de finanțare, în aplicația electronică
MySMIS2014+, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și
POR/2016/3/3.1/B/1/BI, 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 în
cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;
Proiectul a parcurs etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității și a fost
admis în următoarea etapă a procesului de evaluare și selecție;
În prezent proiectul se află în etapa de evaluare tehnică și financiară.

