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               Lansarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice                   
ale UAT Măcin, respectiv Spitalul Orășenesc Măcin” 

de 14,972,873.24 lei. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalul Orășenesc Măcin
prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de
energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând, totodată, îmbunătățirea confortului, sănătății și
siguranței angajaților și cetățenilor. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
     1. - îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planseu  peste ultimul 
nivel, planseu peste subsol), a sarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;  
     2.  - introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea 
agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de răcire pasivă, precum și achiziționarea și 
instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
     3. - utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
     4. - implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea eficienței energetice și 
monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente 
pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);
     5. - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică 
ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;
     6. - orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 
(înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a 
instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.).

Durata de implementare a proiectului este de 54 luni:  respectiv de la data 01.08.2017 până la data 31.01.2022. 

                         Informaţii suplimentare se pot obţine la: UAT Oraș Măcin, Strada Florilor nr. 1, cod postal 825300,
                         Oraș MĂCIN, județ Tulcea, Tel. 0240571354, Fax. 0240573950, E-mail: primaria_macin@yahoo.com 
 

                                            Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
                                        de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

                                                     www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 
               Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Valoarea totală a proiectului este de 15,278,442.08 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 

UAT Oraș Macin, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor 
publice ale UAT Măcin, respectiv Spitalul Orășenesc Măcin”, cod MySMIS 120178, finanțat prin Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea 
de investiţii 3.1: “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea B: Clădiri 
publice”. 
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