COMUNICAT DE PRESĂ
Data: 25 mai 2018

Lansarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice
a clădirii Complexului de Servicii Comunitare – Râmnicu Vâlcea”
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Județul
Vâlcea, în calitate de Beneﬁciar, au semnat Contractul de ﬁnanțare nerambursabilă nr. 1.671/22.03.2018, pentru proiectul
”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Comunitare – Râmnicu Vâlcea”, Cod SMIS 117840.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare –
Râmnicu Vâlcea, prin implementarea unor măsuri de reabilitare energetică profundă, ce vizează reducerea pierderilor și a
consumurilor energetice, precum și introducerea unor sisteme de producere a energiei necesare clădirii din surse regenerabile,
cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător și calității vieții beneficiarilor centrului, contribuind totodată la eficientizarea
cheltuielilor publice. Având în vedere ca proiectul aduce beneficii de mediu, sociale și economice, acesta va contribui la
dezvoltarea durabilă a comunității locale și promovarea coeziunii sociale.
Obiectivele specifice ale proiectului:
-Scăderea consumului anual de energie primară al clădirii reabilitate, cu 75% față de consumul clădirii existente, ca urmare a
implementării măsurilor specifice de eficientizare energetică;
-Asigurarea a 33% din consumul de energie al clădirii reabilitate din surse regenerabile de energie, prin instalarea unor
sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de curent electric, precum și panouri solare și boiler bivalent solar pentru
producerea apei calde de consum;
-Scăderea cantităților anuale estimate de gaze cu efect de seră, pentru clădirea reabilitată, cu circa 85%, față de cele
estimate pentru clădirea existentă, ca urmare a implementării măsurilor de eficientizare energetică prevăzute în proiect;
-Reducerea costurilor pentru asigurarea utilităților și întreținerea clădirii, contribuind la eficientizarea cheltuielilor publice;
-Creșterea calității vieții beneficiarilor centrului și personalului care îl deservește, prin îmbunătățirea confortului termic
interior, precum și a condițiilor de igienă, siguranță și accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități;
-Promovarea coeziunii sociale la nivelul comunității, prin îmbunătățirea infrastructurii de servicii sociale destinate
persoanelor defavorizate;
-Promovarea dezvoltării durabile a comunității locale, prin implementarea unei investiții durabile ce urmărește atingerea
unor obiective de mediu, sociale și economice.
Valoarea totală a proiectului este de 7.595.815,95 lei, din care:
7.169.186,29 lei - Valoarea finanțării nerambursabile, respectiv:
- 6.218.171,78 lei ﬁnanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională
- 951.014,51 lei ﬁnanțare nerambursabilă din bugetul național,

426.629,66 lei contribuția Consiliului Județean Vâlcea.
Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, începând cu data de 01.06.2017 până la 30.11.2019.
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