„REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA
SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. MARIA IAȘI”

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii în care
funcționează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași prin măsuri de izolație
termică a anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalațiilor termoenergetice, instalarea
și utilizarea unor surse de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie al
clădirii, implementarea unor sisteme de management energetic în scopul îmbunătățirii eficienței
energetice și monitorizării consumurilor de energie, înlocuirea corpurilor de iluminat.
Obiective specifice
1. Creșterea eficienței energetice și reducerea punților termice la nivelul clădirii prin realizarea
de lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii.
2. Creșterea eficienței energetice și reducerea punților termice la nivelul clădirii prin realizarea
de lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și de furnizare a apei calde de consum.
3. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile prin
instalarea unui sistem de panouri solare ca formă alternativă de producere a agentului termic
primar necesar obținerii apei calde de consum.
4. Reducerea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire/răcire/ventilare și
asigurarea unei calități ridicate a aerului interior la nivelul clădirii prin lucrări de instalare și
modernizare a sistemelor de climatizare și ventilare mecanică.
5. Monitorizarea eficientă a consumurilor de energie la nivelul clădirii.
6. Scăderea consumurilor de energie electrică la nivelul clădirii.
7. Modernizarea unui număr de 5 ascensoare la nivelul clădirii.

8. Realizarea de activități conexe necesare la implementarea în parametrii optimi a proiectului
pentru care se solicita finanțare.
9. Realizarea de lucrări de intervenție neeligibile în cadrul proiectului, constând în realizarea
unei instalații de distribuție a gazelor medicale, realizarea unei instalații electrice de paratrăsnet
și priză de pământ, pregătirea personalului de exploatare a noilor echipamente.
Indicatori proiect
Denumire indicator
Reducerea gazelor cu efect de seră. Scădere
anuală estimată a gazelor cu efect de seră
Eficiența energetică. Scădere a consumului anual
de energie primară al clădirilor publice

Unitate de măsură
Echivalent tone de CO2

Valoare țintă
1.577,41

KWh/an

10.540.905,82

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020
Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției spre o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritate 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
Valoarea proiectului:
 Valoarea totala - 121.476.128,04 lei
 Contributia Consiliului Judetean Iasi - 33.250.668,77 lei, reprezentand valoarea tuturor
cheltuielilor neeligibile și cofinantarea de 2% din costurile eligibile ale proiectului
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est
Adresa: Piatra Neamţ, Str. Lt. Draghescu, nr. 9
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
Telefon: +40 233 218071
Web: http://www.adrnordest.ro

