Informații proiect:
„Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Liceul teoretic Emil Racoviță,
Oraș Techirghiol, Județul Constanța“ Cod SMIS 118170
Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului teoretic Emil Racoviță, Oraș Techirghiol,
Județul Constanța, SMIS 118170.
Denumirea beneficiarului: Orașul Techirghiol.
Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este "Îmbuntățirea dezvoltării infrastructurii educaționale
liceale și implicit imbunătățirea performanței energetice a construcțiilor existente". Proiectul implementează măsuri de
îmbunătățire a calității mediului înconjurator și de creștere a eficienței energetice, prin infrastructura realizată și
echipamentele achiziționate.
Obiective specifice: Implementarea măsurilor de eficiență energetică la o clădire va duce la îmbunătățirea
condițiilor de viață prin:
• reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la
utilizarea resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020;
• îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior;
• reducerea pierderilor de caldură și a consumurilor energetice;
• reducerea costurilor de întreținere pentru încalzire și apă caldă de consum.
Rezultate:
1. Confort sporit pentru ocupanții Liceului Emil Racoviță (elevi, profesori, personal auxiliar) - clădirile C7 și C8,
atât prin igienizarea sălilor de clasă, cât și prin confortul termic interior. Proiectul are în vedere creșterea eficienței termice a
clădirilor C7 și C8 care adăpostesc sălile de curs ale elevilor din cadrul Liceului teoretic Emil Racoviță din Orașul Techirghiol și
implicit igienizarea acestor clădiri (reabilitare/înlocuire instalații termice, electrice, apă, anvelopare termică clădiri, etc);
2. Scăderea pierderilor de căldură și consumuri energetice;
3. Costuri reduse de întreținere cu energia electrică, încălzire și apă caldă de consum;
4. Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la
utilizarea resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020;
Data de începere: 01.08.2017.
Perioada de implementare: 43 de luni, respectiv între data 01.08.2017 și 28.02.2021, cuprinzând și perioada de
desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.
Valoarea totală: 2.911.732,62 lei.
Contribuția UE: 2.474.972,73 lei.
Contribuția națională: 64.640,23 lei.
Cofinanțare beneficiar: 372.119,66 lei.
Orașul Techirghiol
Adresă: Str. Dr. Victor Climescu, nr. 24, oraș Techirghiol, jud. Constanța,
Telefon: 0241-735622; Fax: 0241-735314,
E-mail: apl@primariatechirghiol.ro
Web: www.primariatechirghiol.ro
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
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