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“ EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII DERMATO VENERICE - COMPARTIMENT AL 

SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU” 

 

Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău este beneficiar al finanţării pentru proiectul 

“Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice - Compartiment al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Buzău”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, cod SMIS 110704.  

Proiectul este finanţat 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. 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020: Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice. 

Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.957.725,66 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă 

din FEDR (85%) 1.000.441,55 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (13%) 153.008,71 

lei, valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului (2%) 23.539,80 lei, valoarea neeligibilă 780.735,60 lei – 

inclusiv TVA. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie  creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, 

clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 

mari. 

Obiectivul specific al proiectului îl constituie eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice, 

compartiment al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, în perioada 01.05.2018 - 30.04.2020. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Buzău, doamna Pătrățanu 

Valerica – manager proiect, telefon  0238/414.112, int.206. 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

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

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

http://www.cjbuzau.ro/
mailto:cjbuzau@cjbuzau.ro

