Comunicat de presă
Reșița, 19 septembrie 2018
Spitalul Județean de Urgență Reșița primește fonduri nerambursabile prin Regio-Programul
Operațional Regional pentru reabilitare termică

Miercuri, 19 septembrie 2018, Consiliul Județean Caraș-Severin și Agenția pentru
Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) au semnat două contracte pentru proiectele:
•
•

Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru
Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin - Staționar
2, beneficiar UAT Județul Caraș-Severin
Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru
Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin - Staționar 3,
beneficiar UAT Județul Caraș-Severin

Semnatarii contractelor au fost domnii Silviu HURDUZEU – președintele Consiliului
Județean Caraș-Severin, beneficiarul finanțării acordate pentru aceste proiecte și Sorin
MAXIM – directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest),
Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Vest.
Primul dintre cele două proiecte ale Consiliului Județean Caraș-Severin ,,Creșterea
eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de
Urgență Reșița, județul Caraș-Severin - Staționar 2, beneficiar UAT Județul Caraș-Severin” va
fi implementat pe parcursul a 22 de luni și vizează reducerea emisiilor de CO2 și creșterea
eficienței energetice prin reabilitarea energetică a clădirii Spitalului Județean de Urgența Staționar 2.
Pe parcursul implementării proiectului vor avea loc următoarele tipuri de intervenții:
• Izolarea termică a pereților exteriori, a soclului, a pardoselii, a planșeului peste ultimul
nivel;
• Schimbarea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic din
lemn stratificat cu geam termopan;
• Montarea pompelor de căldură de tip aer-apa și integrarea acestora în sistemul
existent de încălzire;
• Montare instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care să asigure apa caldă
menajeră de consum;
• Înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viață și consum
redus;
• Montarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțială a consumului
electric din acestea.
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De asemenea, prin realizarea investiției se estimează următoarele rezultate: scăderea
consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) pentru
încălzire/răcire – de la 491,82 la 96,08, Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră
(echivalent tone de CO2) – de la 719,85 la 135,33, scăderea consumului anual specific de
energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total – de la 635,45 la 101,23.
Valoarea totală a acestuia ajunge la aproximativ 22 milioane lei, iar valoarea finanțării
nerambursabile a proiectului este de aproximativ 14 milioane lei reprezentând 98% din
valoarea eligibilă a proiectului.
***
Cel de-al doilea proiect, ,,Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse
regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin - Staționar 3,
beneficiar UAT Județul Caraș-Severin” va fi implementat parcursul a 22 de luni și are ca
scop reducerea emisiilor de CO2 și creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean
de Urgența - Staționar 3.
Pe parcursul implementării acestui proiect vor avea loc următoarele tipuri de intervenții:
• Izolarea termică a pereților exteriori, a soclului, a pardoselii și a planșeului peste ultimul
nivel;
• Schimbarea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic din
lemn stratificat cu geam termopan;
• Montarea instalației de panouri solare termice cu tuburi vidate care să asigure apa
caldă menajeră de consum;
• Montarea pompelor de căldură de tip aer-apă și integrarea acestora în sistemul
existent de încălzire;
• Înlocuirea tuturor obiectelor sanitare;
• Sistem de supraveghere video la interior, montat pe holuri.
De asemenea, prin realizarea investiției se estimează rezultatele următoare: scăderea
consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total –
de la 635,45 la 101,23, scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone
de CO2) – de la 719,85 la 135,33, scăderea consumului anual specific de energie primară (din
surse neregenerabile) (kWh/m2/an) pentru încălzire/răcire – de la 491,82 la 96,08;
Valoarea totală a acestuia ajunge la aproximativ 12,5 milioane lei, iar valoarea finanțării
nerambursabile a proiectului este de aproximativ 8 milioane lei reprezentând 98% din valoarea
eligibilă a proiectului.
***
Până în prezent, în cadrul priorității de investiții 3.1B, în Regiunea Vest au fost contractate 22
de proiecte având o valoare a finanțării nerambursabile de 34,40 milioane euro.
***
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. Persoana de contact
este domnul Ciprian Stan – telefon/fax: 0256-491.981/0256-491.923; e-mail:
ciprian.stan@adrvest.ro.
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