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SITUAȚIA PROIECTELOR INIȚIATE

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Codul
proiectului

1.

Sistem
centralizat de
furnizare a
energiei
termice
utilizand
energie
geotermala a
Orasului
Santana

SMIS
130169

Programul de
finanțare

Axa/Linia de
finanțare

Principalele obiective

Valoarea
proiectului
(cu TVA)
Axa Prioritară Prin intermediul proiectului 32,672,333.40
Program
lei
Operațional 6: Promovarea se doreste constructia unei
Infrastructură energiei curate centrale noi si dotarea cu
şi eficienţei
Mare
instalatii si echipamente noi
energetice
în
2014-2020
si performante, realizarea
vederea
susţinerii unei unor foraje de extractie a apei
economii cu geotermale si de injectie a
emisii scăzute apei geotermale uzate termic,
de carbon
realizarea conductelor de
Obiectivul
transport a apei geotermale și
specific 6.1realizarea unei rețele de
Creşterea
producţiei de distribuție a energiei termice.
Beneficiarii directi sunt:
energie din
Primăria Orașului Sântana,
resurse
regenerabile Școala Generală ”Sfânta
mai puţin
Ana” și
exploatate
Liceul Tehnologic ”Ștefan
(biomasă,
Hell”.
biogaz,

Stadiul
proiectului
Momentan
proiectul se află
în etapa de
evaluare

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Codul
proiectului

Programul de
finanțare

Axa/Linia de
finanțare

Principalele obiective

Valoarea
proiectului
(cu TVA)

Stadiul
proiectului

Proiectul
presupune
modernizarea
și
eficientizarea sistemului de
iluminat public stradal –
rutier și stradal – pietonal,
prin înlocuirea și completarea
corpurilor
de
iluminat
existente pe stâlpii existenți
(aferenți sistemului/rețelelor
de distribuție a energiei
electrice),
cu
corpuri
(aparate) de iluminat bazate
pe tehnologie LED, echipate
cu sistem de dimare, precum
și instalarea unui sistem de
management
prin
telegestiune în punctele de
aprindere ale sistemului de
iluminat public.

1,292,169.91
lei

Momentan
proiectul se află
în etapa de
evaluare.

geotermal),
producție
2.

Reabilitarea,
modernizarea
și eficientizarea
sistemului de
iluminat public
în Orașul
Sântana – lot 1

-

Programul
privind
sprijinirea
eficienței
energetice și
a gestionării
inteligente a
energiei în
infrastructura
de iluminat
public –
Program
lansat de
Agenția
Fondului
pentru Mediu

Întocmit:
Inspector asistent Programe Europene - Farcașiu Adela Anca

-

Avizare:
Director executiv
Răuț Sanda Lucia

