Spitalul Orășenesc Corabia reabilitat termic cu ﬁnanțare
prin Programul Operațional Regional
Primăria Corabia derulează proiectul cu titlul ”Cresterea Eficientei Energetice A Pavilioanelor Centrale Ale Spitalului Orasenesc
Corabia” (cod SMIS 111866), care are ca scop cresterea eficientei energetice in cladirea publica a Spitalului Orasenesc din Corabia
(pavilioanele C1 si C2) prin derularea de lucrari de interventie cu scopul termoizolarii si reabilitarii celor 2 corpuri, modernizarii instalatilor
de preparare si distribuire a agentului termic si a apei menajere calde, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea
necesarului de energie, precum si alte lucrari conexe. Proiectul are o valoarea totala de 8,282,348.46 lei din care contribuția UE - valoarea
totală nerambursabilă din FEDER ESTE DE 6.594.445,17 lei și contribuția națională - valoarea nerambursabilă din bugetul național este de
1.008.562,20 lei. Proiectul se derulează în perioada 01.03.2017 -28.02.2020.
Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor
publice, respectiv: lucrari de reabilitare termica a anvelopei (fatada, partea opaca si vitrata, planseu peste ultimul nivel, planseu peste
subsol), lucrari de reabilitare termica a sistemului de încalzire (înlocuirea corpurilor de încalzire cu ventiloconvectoare si radiatoare;
înlocuirea instalaþiei de distribuție a agentului termic pentru încalzire si pentru apa calda de consum), instalarea unor sisteme alternative
de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu (sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse
regen-erabile, instalaþii cu captatoare solare termice, pompe de caldura sol-apa), lucrari de reabilitare/ modernizare a instalaþiei de
iluminat în cladiri (reabilitarea instalatiei de iluminat si înlocuirea corpurilor de iluminat) și măsuri conexe.
Obiectivul specific al proiectului consta in reducerea cu peste 75% a consumului anual de energie primara pana la valori de sub 155 kWh/
mp/an si a consumului de gaze cu efect de sera pana la valori de sub 27 Kg/mp/an pentru pavilioanele C1 si C2 ale Spitalului Orasenesc
Corabia.
Prin aplicarea pachetului de masuri din cadrul Raportului de audit energetic si a Expertizei tehnice, pachetul 2 de solutii, respective solutia
2 de interventie, se urmareste scaderea consumului de energie primara si diminuarea energiei termice pentru incalzirea spatiilor cu peste
75%. Astfel, valorile inregistrate pentru consumul anual specific de energie primara si nivelul anual
specific al emisiile echivalent CO2 se vor situa, in urma interventiei, sub valorile impuse prin ghid pentru anul de referinta 2015/2018: 155
KWh/mp/an pentru energie primara si 27 Kg/mp/an pentru emisii CO2.
Prin cresterea performantei energetice a cladirii publice, pe termen scurt si mediu, se degreveaza autoritatea publica locala de cheltuieli-le
cu combustibilul conventional utilizat, se reduc cheltuielile cu intretinerea imobilului, se asigura sustinerea agentilor economici din
domeniul constructiilor si se creeaza noi locuri de munca pe perioada de derulare a interventiei. Prin producerea partiala a energiei
utilizand resurse regenerabile se va diminua emisia de CO2.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă învităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
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