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Lansare proiect: “Reabilitare termica a Spitalului Orasenesc
Turceni, judetul Gorj”

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Turceni, Județul Gorj, în parteneriat cu Spitalul Orășenesc Turceni, este
beneficiarul proiectului cu titlul „Reabilitare termica a Spitalului Orasenesc Turceni, judetul Gorj, cod SMIS 123243, proiect finanțat
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
PI 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.
Contractul de finanțare a fost semnat la data de 23.10.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în
calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Turceni, prin
reabilitarea termică, gestionarea inteligentă e energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile, creând astfel condițiile
necesare și optime pacienților și personalului medical ce își desfășoară activitatea în unitatea sanitară.
Obiectivele specifice vizează:
-reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
-implementarea unui sistem inteligent pentru gestionarea și monitorizarea energiei;
-utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii.
Valoarea totală a proiectului este de 5.219.548.82 lei (1.099.442.845 euro).
Valoarea totală eligibilă este de 5.219.548.82 lei, din care:
-4436616,5 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
-678541,34 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13%)
-104390,98 lei cofinanțare eligibilă din bugetul local Turceni (2%)
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt aproximativ 32.800 persoane, numarul estimat de pacienți care beneficiază anual de
serviciile medicale ale Spitalului Orășenesc Turceni.

Perioada de implementare a proiectului este de 54 luni, respectiv între data 02.03.2017 și data 31.08.2021.
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