
 
 

 
 

,,REABILITARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CLĂDIRE PALAT ADMINISTRATIV PIAȚA INDEPENDENȚEI NR.1, BRĂILA” 
 
            Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila implementeaza proiectul ,,Reabilitare și 
refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr.1, Brăila”, cod MySMIS 121090, finanţat 
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 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, Apelul de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 (Cod 
apel POR/274/3/1). 
           Contractul de finanțare nr. 5565/29.05.2020 a fost încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației, în calitate de Autoritate de Management prentru Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru - Organismul Intermediar 1 responsabil cu obligațiile ce rezultă din 
procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est - 
Organismul Intermediar 2 responsabil cu obligațiile aferente procesului de monitorizare/implementare a 
proiectului și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila, în calitate de Beneficiar al finanțării. 
            Valoarea totală a contractului de finanțare este de 18.938.961,47 lei, din care 16.548.462,75 lei ( 98%) 
finanțare nerambursabilă și 2.390.498,72 lei contribuție proprie, astfel: 337.723,73 lei (2%) contribuția 
solicitantului la cheltuielile eligibile și 2.052.774,99 lei contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile. 
Valoarea eligibilă  nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 14.353.258,52 lei. 
            Obiectivul general al proiectului este modernizarea și eficientizarea energetică a clădirii Palatului 
Administrativ al județului Braila.  
            Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
-Creșterea eficienței energetice a clădirii Palatului Administrativ; 
-Modernizarea și refuncționalizarea spațiilor din clădirea Palatului Administrativ .  

Pentru îndeplinirea acestor obiective se propun lucrări ce vizează creșterea performanței energetice a 
clădirii, ceea ce are ca efect reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor utilizate, în condițiile 
asigurării și menținerii climatului termic interior, respectiv, reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, proiectul prevede activități de modernizare și 
refuncționalizare a spațiilor în care își desfășoară activitatea atât aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Brăila, cât și celelalte entități publice ce dețin dreptul de folosință gratuită.  

Principalul rezultat așteptat al proiectului este clădirea Palatului Administrativ al Județului Brăila 
eficientizată din punct de vedere energetic, reabilitată și refuncționalizată. 
               Perioada de implementare a proiectului este de 93  de luni, respectiv între data de 09.07.2015 și data 
de 31.03.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,  

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 
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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 
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