Descrierea pe scurt a proiectului:

„Reabilitarea termică şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului de
Obstetrică Ginecologie Ploieşti”

UAT Judeţul Prahova derulează, începând cu data de 11.03.2019, proiectul cu titlul „Reabilitarea termică şi creşterea
eficienţei energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti”, Cod SMIS 117667, cofinanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în baza Contractului de Finanţare nr.4077/
11.03.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de
Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului: Creşterea performanţei energetice a clădirii Spitalului de Obstetrică Ginecologie
Ploieşti.
Obiective specifice ale proiectului:
• îmbunătăţirea capacităţii de izolare termică a pereţilor exteriori ai clădirii;
• eliminarea problemelor legate de gradul de degradare al terasei şi a tâmplăriei exterioare;
• îmbunătăţirea confortului termic în interiorul clădirii;
• economisirea de energie electrică prin înlocuirea lămpilor standard cu leduri;
• folosirea surselor nepoluante de producere a apei calde menajere.
Rezultate aşteptate:
Indicatori prestabiliți
Indicatori prestabiliți de realizare
Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie
primară al clădirilor publice (KWh/an)
Reducerea gazelor cu efect de seră: Scăderea anuală estimată
a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
Indicatori suplimentari proiect
Indicatori suplimentari de rezultat
Scăderea consumului anual de energie finală în clădirea publică
(din surse neregenerabile) (tep) valoare țintă
Indicatori suplimentari de realizare

1.931.547,27
393,17

163,94

2
Scăderea consumului anual specific de energie primară în clădirea
publică (din surse neregenerabile) pentru încălzire/răcire (KWh/mp/an)
124,36
Consumul anual specific de energie primară în clădirea publică
(din surse regenerabile) preparare apă caldă de consum (KWh/mp/an)
511.103,88
Consumul anual specific de energie primară în clădirea publică (din surse
regenerabile) energie electrică (KWh/mp/an)
0,00
Număr clădiri care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice (nr)
1,00
Scăderea consumului anual specific de enjergie primară din
surse neregenerabile total (KWh/mp/an)
208,33
Consumul anual de energie primară din surse regenerabile total (KWh/an)
511.103,88
Proiectul se implementează în Municipiul Ploiești.
Valoarea totală a proiectului: 7.035.215,47 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) –
5.979.933,15 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (13%) – 914.578,01 lei, valoarea cofinanţării eligibile
(2%)– 140.704,31 lei.
Data de începere a proiectului: 01.10.2015
Data finalizării proiectului: 31.03.2021
Perioada de implementare: 66 luni
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoane contact:
MARIUS CONSTANTIN NICOLAE- Director Executiv Direcţia Proiecte cu finanţare Externă – Consiliul Judeţean
Prahova
Cristina Chircu – Manager proiect - Consiliul Județean Prahova

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 Europeană 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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