
 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 

Titlul proiectului și beneficiarul 

UAT Oraş Slănic, în calitate de beneficiar, cu sediul în oraşul Slănic, str. Alexandru Odobescu nr. 2, judeţul 

Prahova, cod poştal 106200, România, derulează proiectul „Creşterea eficienţei energetice în cadrul 

Liceului Teoretic "Şerban Vodă", oraş Slănic, judeţ Prahova” cod SMIS 140572, co-finanţat prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 7674 din 07.04.2022, încheiat cu 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în 

calitate de Organism Intermediar. 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 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, Operaţiunea B-Clădiri Publice 

 

Locația implementării 

România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, judeţul Prahova, Oraşul Slănic, strada Slanicului nr. 13 

 

Perioada de implementare 

Perioada de implementare a Proiectului este de 42 de luni, respectiv între data de 01.07.2020 și data de 

31.12.2023. 

 

Valoare proiect 

Valoarea totală a proiectului este de 5.117.392,49 lei, asistenţa financiară nerambursabilă de 

4.710.345,14 lei (din care 4.085.503,44 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul 

European de Dezvoltare Regională şi 624.841,70 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din 

bugetul de stat) 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor aflate în administrarea publică şi reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră însoţite de reducerea cheltuielilor administrative. 
 

Pentru îndeplinirea Obiectivului General au fost stabilite următoarele Obiective Specifice: 

• Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 122,65 to CO2 /an în urma implementării proiectului; 

• Realizarea unei economii de consum de energie de 533.599,65 KWh/an în urma implementării 

proiectului. 

 



 

Rezultate 

 

Indicator 

Clădire Liceu Sală de sport 
Înainte de 

implementare 
proiect 

După 
implementare 

proiect 

Înainte de 
implementare 

proiect 

După 
implementare 

proiect 

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de 
seră (echivalent tone de CO2) 

118,67 13,73 20,19 2,48 

Consumul anual de energie primară 
(kWh/an) 

580.153,12 117.807,48 117.807,48 20.310,80 

Consumul anual de energie finală în 
clădirea publică (utilizând surse 
neregenerabile) (tep) 

36,099 3,50 6,172 0,46 

Consumul anual specific de energie primară 
(din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) 
total, din care: 

448,15 91,00 279,72 62,05 

pentru încălzire/răcire 290,49 10,82 213,25 2,05 

Consumul anual de energie primară din 
surse regenerabile (kWh/an) total, din care: 

0 68.580,30 0 22.653,37 

pentru încălzire/răcire 0 32.304,01 0 22.653,37 

pentru preparare apă caldă de consum 0 21.152,36 0 0 

electric 0 15.123,93 0 0 

Procentul de utilizare surse regenerabile 
din total consum energie primară după 
implementarea măsurilor 

- 36,80% - 47,77% 

 
 

 
 
 
 
 

 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: 

www.fonduri-ue.ro 

 

Investim în viitorul tău!  
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 

2014-2020  
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

www.inforegio.ro  facebook.com/inforegio.ro 
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