TITLUL PROIECTULUI:
Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Orașul Azuga - Spitalul de Ortopedie și
Traumatologie Azuga

ORAŞUL AZUGA, în calitate de beneficiar, cu sediul in Oraşul Azuga, Str. Independenţei, nr. 10A, Judeţul Prahova,
Cod poştal 105100, România, derulează proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Orașul
Azuga - Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga”, cod SMIS 118617, co-finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, in baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.
Scopul proiectului constă în eficientizarea energetică a clădirilor publice din Orașul Azuga - Spitalul de Ortopedie
și Traumatologie Azuga, acţiune cu consecinţe pozitive asupra calităţii activităţii oraşului Azuga şi a judeţului
Prahova. Pe lângă angajamentul tării luat în cadrul Planului Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice
de reducere a consumului de energie primară cu 19%, eficientizarea energetică a clădirilor instituțiilor publice ar
duce și la o scădere a cheltuielilor cu utilitățile, economisire ce ar putea fi utilizată pentru finanțarea altor
investiții care să îmbunătățească actul medical. Investiția este necesară atât pentru obținerea unei economii
pentru spital, cât și pentru creșterea gradului termic al pacienților. Spitalul Orașului Azuga are preocuparea
continuă de a îmbunătăți actul medical de care beneficiază pacienții săi, precum și de a eficientiza activitatea
Spitalului, din care face parte si Pavilionul Ortopedie și cladirire anexe ale acesteia (centrală termică și spălătorie).
În acest scop, Primaria Azuga împreună cu conducerea spitalului intenționează prin implementarea prezentului
proiect să aducă îmbunătățiri considerabile cu privire la consumul de energie pe care spitalul îl are în prezent.
Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020;
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1:
Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor; Operaţiunea B: Clădiri publice.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor aflate în
administrarea publică şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră însoţite de reducerea cheltuielilor
administrative.
Obiectivele specifice al proiectului sunt:
1. Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 262,03 to CO2 /an în urma implementării proiectului;
2. Realizarea unei economii de consum de energie de 1.623.324 KWh/an în urma implementării proiectului;
3. Scăderea facturii energetice cu mai mult de 80%.
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Rezultatele așteptate sunt:
1. Numărul de cladiri reabilitate din punct de vedere energetic: 2;
2. Instalații termice, sanitare, electrice și de ventilație reabilitate;
3. Economie la factura energetică 80%
4. Procentul de utilizare surse regenerabile din total consum energie primară după implementarea măsurilor:
40,38% (C13).
Locul de implementare: România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Strada Victoriei, nr. 2, Oraș Azuga,
Judeţul Prahova
Valoarea totală a proiectului este de 5.738.191,30 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 5.369.172,84 lei (din
care 4.656.935,63 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare
Regională si 712.237,21 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat)
Perioada de implementare: 39 luni.
Data începere proiect: 1 iulie 2017.
Data finalizare proiect: 30 septembrie 2020.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionaţi
www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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