I. TITLUL PROIECTULUI:
„REABILITAREA TERMICĂ A PAVILIONULUI 31 – ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CAZARMA
329-BOBOC, COD PROIECT 118344”.
II. DESPRE PROIECT:

1. - Costuri: Valoarea totală a proiectului este de 18.524.541,14 lei, din care suma de
8.935.963,53 lei reprezintă valoarea finanţării externe nerambursabile, iar suma de
9.588.577,61 lei reprezintă valoarea cofinanţării cheltuielilor eligibile şi neeligibile asigurată de
Ministerul Apărării Naţionale.
- Sursă de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 –
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţii 3.1sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul
locuinţelor, Operaţiunea B - clădiri publice.
- Obiectiv general: Proiectul ,,Reabilitarea termică a pavilionului 31 – Învăţământ din cazarma
329-Boboc” îşi propune reabilitarea termică în vederea creşterii eficientei energetice a clădirii,
gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei din surse regenerabile.
Prin proiect se urmăreşte: 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 şi/sau termice pentru consum propriu, instalare, reabilitare şi modernizare a sistemelor
de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, lucrări de
reabilitare şi modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri.
- Obiectiv specific:
- Reducerea consumurilor energetice din surse convenţionale 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. STADIUL PROIECTULUI:
1. Secretariatul general a identificat şi a informat structurile din Ministerul Apărării
Naţionale privind oportunitatea de reabilitare termică a unor clădiri din minister cu finanţare
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către
o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţii 3.1- sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea Bclădiri publice;
2. Au fost elaborate documentaţiile necesare în vederea depunerii cererii de finanţare,
care au constat în: întocmirea şi aprobarea notelor conceptuale, realizarea expertizei tehnice
şi a temei de proiectare, obţinerea certificatului de urbanism, obţinerea avizului pe
Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi aprobarea acestuia în
consiliul tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale şi elaborarea raportului de
audit energetic;

3. Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110/2017, secretarul general a fost
împuternicit să semneze olograf sau electronic, după caz, toate documentele necesare și
contractul de finanțare a proiectului, în calitate de reprezentant legal al Ministerului Apărării
Naţionale;
4. Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 121/2018 a fost aprobată contribuţia
Ministerului Apărării Naţionale la proiect.
5. Prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 22/2019 a fost numită echipa de
implementare a proiectului;
6. La data de 04.10.2017 a fost depusă cererea de finanţare pentru reabilitarea termică a
pavilionului 31 – Învăţământ din cazarma 329-Boboc;
7. Proiectul a parcurs etapa de verificare a conformităţii administrative şi a
eligibilităţii,etapa evaluării tehnico-financiară şi de precontractare;
8. La data de 01.02.2019, Ministerul Apărării Naţionale a semnat contractul de finanţare
nr. 3703 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de
Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Est în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii Sud-Est;
9. La data de 27.2.2018 a fost depusă prima cerere de rambursare în valoare de
50.247,75 lei.
10. La data de 11.07.2019 a fost depusă a doua cerere de rambursare în valoare de
12.748,55 lei.

