I. TITLUL PROIECTULUI: „Reabilitare termică pavilion F din cazarma 1211 Câmpulung
Moldovenesc, cod proiect 118347”
II. DESPRE PROIECT:

- Costuri: Valoarea totală a proiectului este de 6.275.301 lei, din care suma de 4.912.277 lei
reprezintă valoarea finanțării externe nerambursabile, iar suma de 1.363.024 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 ,,Reabilitare termică pavilion F din cazarma 1211 Câmpulung
Moldovenesc” își propune reabilitarea termică a imobilului individual destinat activității de
învățământ și conexe (cămin-internat) ale Colegiului Militar Liceal Ștefan cel Mare.
Prin proiect se urmărește: îmbunătățirea performanțelor energetice a clădirii, având ca
rezultat final reducerea consumurilor energetice și schimbarea sistemului de încălzire, în
vederea obținerii unor condiții sporite de confort termic necesar unei bune desfășurări a
activității.

- Obiectiv specific:
- Îmbunătățirea infrastructurii unității de învățământ cazarma 1211 Câmpulung
Moldovenesc din regiunea Nord-Est prin reducerea consumurilor energetice și implicit,
optimizarea confortului termic;
- Execuția de lucrări în vederea conformării construcțiilor existente la normativele în
vigoare cu privire la protecția împotriva incendiilor.
- Realizarea unui sistem termic eficient pentru menținerea unei temperaturi optime
pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de cazare a elevilor, precum și diminuarea
costurilor pentru utilități.

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 B
- clădiri 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
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infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B
- 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;
Activitățile desfășurate în vederea depunerii cererii de finanțare au constat în: elaborarea
notelor conceptuale, expertizei tehnice, temei de proiectare, obținerea certificatului de
urbanism, obținerea avizării Documentului de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)
și aprobarea acestuia în consiliul tehnico-economic 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 proiectului în aplicația 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.
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