
 

 

 

      

 

Comunicat de presă 
 

                             Iulie 2020 

Lansarea proiectului „Cresterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, 

respectiv Spitalul  Orășenesc Măcin ” 

 

UAT Oraș Măcin, 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 eficientei 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”. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 15,278,442.08   lei, din care valoarea sumei nerambursabile 
este 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, îmbunatățirea 
confortului, sănătății și siguranței angajaților și cetățenilor. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră [echivalent to CO2/an] cu un procent de 
83.86%.   
2. Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an] cu un procent de 86.18%. 
3. Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile 
[kWh/m2/an] cu un procent de 86.18%. 
4. Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep] cu un procent de 
88.63%. 
 
Data de incepere implementare  proiect este  22.08.2017 , data semnării contractului de finanțare 
18.03.2019  iar data de încheiere implementare proiect  30.08.2020 . 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine la: 
UAT Oraș Măcin 
Adresa / sediu : 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. 


