FIŞĂ DE PREZENTARE
Alba Iulia, 30.05.2018

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 114211
Titlul: REABILITARE ENERGETICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA
Solicitant: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială județul Alba și Spitalul Județean de
Urgență Alba Iulia
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Alba, localitatea Alba Iulia, Bld. Revoluției, nr.23.
Durata de implementare: 76 luni, respectiv între 18.11.2014 și 28.02.2021, aceasta cuprinzând și perioada
de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor
de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice a cladirilor administrate de Spitalului
Judetean de Urgenta Alba Iulia, avand in vedere respectarea cerintelor specifice principiilor dezvoltarii
durabile si egalitatii de sanse.
Obiectivele specifice al proiectului:
1. Obiectiv 1 - Diminuarea cu cel putin 75% a emisiilor in atmosfera a gazelor cu efect de sera.
Izolarea termica a anvelopei cladirii va diminua pierderile de caldura si implicit consumul de resurse
necesare incalzirii spitalului, astfel incat se va diminua cantitatea emisa in atmosfera de CO2 cu 78,22% de
la 1900,53 tone CO2 in prezent la 414,02 tone CO2 dupa implementarea proiectului.
2. Obiectiv 2 - Reducerea consumului anual de energie primara cu cel putin 40% fata de consumul
actual, in termen de 3 ani de la semnarea contractului de finantare.
Prin implementarea proiectului se va realiza îmbunatațirea izolației termice a anvelopei cladirii prin
utilizarea unor solutii prietenoase cu mediul. Se are in vedere utilizarea de termoizolații din clasa de reacție
la foc A, precum si instalarea de sisteme de incalzire cu recuperarea caldurii. Se urmareste reducerea
consumului de energie primara cifrata in prezent la 9377082,5 kWh/an la 1881870 kWh/an dupa
implementare, economia obtinuta fiind de 79,93%.
3. Obiectiv 3 - Implementare unui sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile.
Prin proiect vor fi instalate panouri solare de producere apa calda de consum. Pentru eficientizare din punct
de vedere al normelor de poluare se propune producerea apei calde de consum cu energie solara, energie
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nepoluanta, printr-un sistem de captatori solari, preparare in module si inmagazinare in vase de acumulare,
cat si automatizari ale sistemului.
4. Obiectiv 4 - Adaptarea infrastructurii Spitalului pentru nevoile persoanelor cu dizabilitati.
Datorita faptului ca solicitantul aloca o atentie deosebita tuturor membrilor societatii, in etapa de proiect
tehnic se vor dezvolta detalii de proiectare care sa permita o mai buna accesibilizare, suplimentara, fata de
minimul legal care este deja implementat. In etapa de detalii de executie se vor dezvolta masuri cu caracter
nefinanciar (de exemplu elemente de paviment), in special la nivelul finisajelor, care sa conduca la o
acesibilizarea suplimentara.
Indicatori de realizare:
- Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – valoare țintă: 1.881.869,96 Kwh/an.
- Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată 414,02 echivalent tone de CO2.
Beneficiarii direcți ai proiectului:
- Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, fiind administratorul si ocupantul cladirilor reabilitate
- Pacientii SJU Alba Iulia, in numar mediu de 39.153 anual
- Angajatii SJU Alba Iulia, in numar mediu de 1234 angajati
- Cel putin 4 furnizori (1 antreprenor si 3 furnizori), care vor fi desemnati pentru executia lucrarilor de reabilitare
Beneficiarii indirecți ai proiectului:
- Bugetul de stat si bugetele locale, prin diminuarea costurilor aferente consumurilor de resurse; Din punct
de vedere financiar, impactul implementarii proiectului reprezinta o economie la costurile de utilitati
estimata la 596.867 lei/an.
- comunitatea locala reprezentata de populatia judetului Alba avand o populatie stabila de 342.376
persoane conform ultimului recesamant.
- unitatile medicale specializate , de stat si private, amplasate la nivelul judetului Alba, care solicita serviciile
specializate ale Spitalului Judetean de Urgenta Alba.
Bugetul proiectului:
Valoare eligibilă (RON)

Valoare totală a
proiectului
(RON)

Total eligibil

15.350.482,84

14.082.056,11

FEDR

din care:
Buget național

Contribuție beneficiar

11.969.747,69

1.830.667,30

281.641,12

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 13.800.414,99 lei (98,00 %
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 3.055.081,69 euro. (1 euro = 4,5172 lei la cursul de schimb
prevăzut în Ghidul solicitantului).
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