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

Date de contact: Municipiul Ploiești
Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, jud. Prahova

Telefon: 0244- 5116699/366, fax: 0244 591256
E–mail: tea.staicu@ploiesti.ro

Persoană de contact: Alexandra STAICU – Manager proiect

ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ Grădinița cu program
prelungit Sfântul Mucenic Mina” , MUNICIPIUL PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA (SMIS 117889)

MUNICIPIUL PLOIEŞTI derulează, începând cu data de 06.06.2019, proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICA:
-GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SFANTUL MUCENIC MINA” (cod SMIS 117889), cofinanțat prin Fon-
dul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru DezvoltareRegională Sud Muntenia.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 4.286.791,61 lei, din care finanțarea nerambursabilă
acordată este în sumă maximă de 4.150.168,57 lei. Perioada de implementare a Proiectului este de 38 de
luni, respectiv între data 01.02.2017 și data de 31.03.2020.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetică a clădirii
publice în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina.

Obiectivele specifice ale proiectului:
- O.S.1 Creşterea eficienţei energetice a clădirii aferente Grădiniţei Sfântul Mucenic Mina, din strada SLT.

Erou Moldoveanu Marin nr. 14, Ploiesti, prin reabilitarea termică şi implementarea unui iluminat eficient en-
ergetic, în termen de 11 luni de la semnarea contractului de finantare.

- O.S.2 Scăderea consumului energetic primar al clădirii aferente Grădiniţei Sfântul Mucenic Mina, din
strada SLT. Erou Moldoveanu Marin nr. 14, Ploieşti, prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă – pompa
de căldură şi panouri fotovoltaice, în termen de 11 luni de la semnarea contractului de finanţare.

Contract de finanţare nr. 4383/06.06.2019
În urma implementării proiectului:
- REZULTAT O.S.1: EMISII DE CARBON REDUSE LA NIVELUL CLĂDIRII GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT

SFÂNTUL MUCENIC MINA CU 43,594 TCO2/AN. Acest rezultat poate fi defalcat astfel (în conformitate cu
Anexa 4 a Raportului de Audit Energetic): Scăderea consumului anual de energie primară: 157249,67 kWh/an;
Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile: 269672,62 kWh/an; Scăderea con-
sumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile: 104,04 kWh/m2.an;

- REZULTAT O.S.2: EMISII DE CARBON REDUSE LA NIVELUL CLĂDIRII GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT
SFÂNTUL MUCENIC MINA CU 43,594 TCO2/AN. Acest rezultat poate fi defalcat astfel (în conformitate cu
Anexa 4 a Raportului de Audit Energetic): Scăderea consumului anual de energie primară din surse regener-
abile kWh/an: 49131,89;

Conform consumurilor prognozate - in cadrul Auditurilor Energetice - au fost estimate reduceri de cheltuieli
datorita implementării proiectului: pentru energia termică cu 85,2% şi pentru energia electrică cu 78%.
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