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Anunț începere proiect „Reabilitare termică la Liceul de Artă
Plugor Sándor din Municipiul Sfântu Gheorghe”
Proiectul „Reabilitare termică la Liceul de Artă Plugor Sándor din Municipiul Sfântu Gheorghe”, cod MySMIS 117735, finanțat
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către UAT Municipiul Sfântu Gheorghe și are o valoare
totală de 2.153.202,64 lei din care 2.044.105,26 reprezintă finanțare nerambursabilă.
Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism
intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se
derula în perioada 01.06.2014 - 30.09.2020.
Obiectivul general al proiectului de faţă este creşterea standardului de viaţă a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe,
prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraş, şi prin îmbunătăţirea
calităţii infrastructurii educaţionale cu gestionarea inteligentă a energiei, şi utilizarea acesteia din surse regenerabile, prin
creşterea eficienţei energetice la Liceul de Artă ”Plugor Sándor”.
Proiectul urmărește: Îmbunătăţirea calităţii sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară
la Liceul de Artă „Plugor Sándor” cu cel puţin 30% faţă de consumul iniţial; Reducerea emisiilor poluante şi combaterea
schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO² generate de transportul şi consumul de energie cu cel puţin 30% pe an,
determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie şi diversificarea surselor de producere a energiei; Asigurarea
condiţiilor de confort interior prin îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi a confortului termic printr-o clădire reabilitată termic
şi arhitectural. Eficientizarea generării, livrării şi consumului energiei prin introducerea a două surse noi de energie
regenerabilă.
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