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Inves�m în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Comunicat de presă
Data: 22.11.2018

        UAT Județul Sibiu anunță lansarea proiectului „Eficien�zarea termică a Pavilionului IV al Spitalului de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda din Sibiu”  
proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Inves�ție 3.1 B – Sprijinirea eficienței energe�ce, a ges�onării inteligente a energiei și a u�lizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Obiec�vul general al proiectului constă în sprijinirea eficienței energe�ce, a ges�onării inteligente a energiei și a u�lizării energiei din surse regenerabile
 în infrastructurile publice din municipiul Sibiu.

Obiec�vul specific al proiectului constă în creșterea eficienței energe�ce în clădirile publice din cadrul Spitalului de Psihiatrie Dr.Gheorghe Preda Sibiu 
prin reabilitarea termică a Pavilionului IV având o suprafață construită la sol de 568 mp. 

Inves�ția propusă va conduce la o reducere semnifica�vă de energie în cadrul Pavilionului IV  reducere care rezultă si din faptul că starea fizică a 
Pavilionului IV și vechimea acestuia, circuitele funcționale deficitare din structura pavilionară, instalații auxiliare vechi presupun o pierdere mare de energie, 
ducând as�el la o creștere mare a cheltuielilor de funcționare.   

Autoritatea contractantă și de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

Beneficiar: Unitatea Administra�v Teritorială Județul Sibiu

Valoarea totală a proiectului este de 4.130.026,88 lei UAT Județul Sibiu trebuie să asigure o contribuție proprie totală de 2% din valoarea totală eligibilă 
a proiectului și anume suma de 82.600,54 lei.

Codul SMIS proiect este 114911

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni.

Data început proiect: 31.07.2018

Dată finalizare proiect: 31.07.2020

Privind lansarea proiectului 
„Eficien�zarea termică a Pavilionului IV al Spitalului de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda din Sibiu” 
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