
 
 
 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE 
„SF. CUVIOASA PARASCHEVA” 

 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creșterea 
eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” – cod SMIS 110475. 
 
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional 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 și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice.  
 
Scopul proiectului vizează creșterea eficienţei energetice a clădirii publice Pavilion B, parte componentă a Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
OS 1 - Utilizarea resurselor de energie regenerabile pentru Pavilionul B din cadrul spitalului; 
OS 2 - Asigurarea unor valori energetice optime pentru clădirea Pavilion B a spitalului. 
 
Rezultatele proiectului au în vedere: 

 Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră – valoarea la finalul implementării proiectului va 
fi de 17.20 echivalent tone de CO2; 

 Reducerea consumului anual de energie primară – valoarea la finalul implementării proiectului va fi de 
82.628,92 kWh/an; 

 Reducerea consumului anual de energie finală, din surse neregenerabile - valoarea la finalul implementării 
proiectului va fi de 6,77 tep; 

 Reducerea consumului anual total specific de energie primară, din surse neregenerabile – valoarea la finalul 
implementării proiectului va fi de 152,31kWh/m2/an. 

 
Contractul de finanţare a fost semnat în data de 03 august 2018, iar perioada de implementare a proiectului este de 
44 de luni, respectiv de la 01.12.2016 până la 31.07.2020. 
 
Bugetul total al proiectului este de 898.452,07 lei, din care contribuţia UE – 414.699,04 lei şi contribuţia naţională – 
63.424,56 lei. Contribuţia proprie a UAT Judeţul Galaţi este de 420.328,47 lei. 
 
În data de 28 august 2018, ora 11:00, va avea loc lansarea oficială a proiectului în cadrul unei conferinţe organizate la 
sediul Consiliului Judeţean Galaţi şi are drept obiectiv informarea corespunzătoare a participanţilor cu privire la 
activităţile şi rezultatele preconizate ale proiectului. Astfel, vor fi prezentate informaţii privind obiectivele proiectului, 
principalele activităţi ce urmează a fi derulate, detalii privind grupul ţintă precum şi rezultatele aşteptate. 
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,  

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. 
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Investim în viitorul tău!  
Proiect cofinanţat 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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