FIŞĂ DE PREZENTARE
Parteneriatul dintre UAT Orașul Zlatna și UAT Județul Alba
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară: 3 SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON
Prioritatea de investiții: 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
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 115375
Titlul: Reabilitare și modernizare clădire spital oraș Zlatna
Solicitant – Parteneriatul dintre UAT Orașul Zlatna și UAT Județul Alba
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Oraș Zlatna, str. Horea, nr. 1, județul Alba
Durata de implementare: 53 luni, respectiv între data 01 aprilie 2017 și 31 august 2021, aceasta
cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului:
Creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii Spitalului Zlatna. Impactul realizării proiectului se
traduce prin reducerea consumului de energie pentru încălzirea spațiilor, reducerea costurilor de
întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră, cât și ameliorarea aspectului urbanistic al comunității.
Obiectivele specifice al proiectului:
1. Reabilitarea termica a clădirii, în 36 luni de la semnarea contractului de finanțare, prin:
-Reducerea consumului anual de energie primară,
-Asigurarea unui minim de 10% din consumul total de energie primară, realizat din surse
regenerabile de energie,
-Reducerea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră,
-Efectuarea lucrărilor de protecție termică a anvelopei clădirii,
2. Reabilitarea structurală a clădirii, în 36 luni de la semnarea contractului de finanțare, prin:
-amenajarea clădirii, în suprafață de 843 mp,
-recompartimentarea clădirii,
-realizarea finisajelor interioare și exterioare,
-amenajarea infrastructurii la operarea de către persoanele cu dizabilități.
Indicatori prestabiliți de realizare:
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 Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – de la 960.741,26 Kwh/an
la 351.519,87 Kwh/an (o economie de 609,221.39 Kwh/an)
 Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată : de la 0,159 tone CO2 la
0,0417 tone CO2 (o reducere de 0.12 tone de CO2).
Descrierea investiției:
Prin prezentul proiect se propune reabilitarea și modernizarea clădirii Spitalului Orășenesc Zlatna,
precum și o reabilitare structurală a acesteia, prin următoarele măsuri:
- Se va realiza o hidroizolație orizontală la baza pereților prin refacerea zidăriei pe tronsoane.
- Se va asigura continuitatea armăturii verticale;
- Se vor înlocui grinzile de lemn ale planșeului peste parter;
- Se va realiza o nouă șarpantă și o nouă învelitoare;
- Se va monta un lift pe o structură realizată din stâlpi și grinzi de beton armat;
- Se vor realiza lucrări de izolare termică a fațadei;
- Se va reface și menținere în stare de funcționare sistemul de colectare a apelor de pe acoperiș;
- În clădirea consolidată se propune amenajarea la parter a unor spații pentru personal și
cabinete, încăperi pentru radiologie și spații tehnice.
- La etaj se vor amenaja saloane pentru 32 de pacienți.
Beneficiarii direcți ai proiectului
 UAT Oraș Zlatna, care va beneficia de o clădire proprietate publică reabilitată din punct de
vedere termic și structural. Asupra beneficiarului se poate cuantifica următorul impact al
proiectului: creșterea calității serviciilor publice prestate, sporirea gradului de încredere a
comunității în autoritatea locală.
Beneficiarii indirecți ai proiectului
 Populația orașului Zlatna, care va beneficia urmare a realizării investiției de un spațiu medical
în cadrul căruia vor putea beneficia de îngrijire de specialitate, la standarde europene,
 Populația care tranzitează/vizitează orașul Zlatna, care, în caz de nevoie, ar putea beneficia de
serviciile medicale derulate în clădirea reabilitată.
 Populația județului Alba, având în vedere faptul ca investiția va servi ca model pentru celelalte
orașe din județ, pentru a-si spori calitatea actului administrativ.
Bugetul proiectului:
Valoare totală a
proiectului
(RON)
5.734.742,74

Total eligibil
4.210.532,54

Valoare eligibilă (RON)
din care:
FEDR
Buget național
3.578.952,66
547.369,20

Contribuție beneficiar
84.210,68

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 4.126.321,86 lei (98,00% din
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 913.468,93 Euro, 1 euro = 4,5172 RON (cursul de schimb prevăzut
în Ghidul solicitantului).
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