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Investiții derulate în cadrul proiectului

lucrările propuse se vor realiza în sursa de 
producere a energiei termice și în reţelele de 
transport.

pentru implementarea proiectului se vor realiza 6 
contracte, după cum urmează:

Contract 1:  asistență tehnică pentru 
managementul proiectului, inclusiv 
implementarea măsurilor specifice de  promovare 
a beneficiilor acestuia;
Contract 2: asistență tehnică pentru 
supervizarea lucrărilor, pentru implementarea 
proiectului  la  sursa  cet govora;
Contract 3: servicii de audit financiar;
Contract 4: implementare proiect instalație de 
desulfurare gaze de ardere la cazan nr.7 din cet 
govora;
Contract 5: implementare proiect arzătoare cu 
nox și reparații cazan nr. 7 din cet govora;
Contract 6: implementare proiect reabilitare 
epa + pompe și circuit primar de termoficare din 
cet govora.

Publicul țintă al proiectului

beneficiarii direcți ai proiectului sunt consumatorii 
conectați la sistemul de încălzire urbană din 
râmnicu vâlcea (populația locală, agenții 
economici, instituții publice, etc). aproximativ 
70.000 de locuitori sunt conectați la sistemul 
central de încălzire, reprezentând peste 60% din 
populația orașului.

beneficiarii indirecți ai proiectului sunt toți 
locuitorii orașului râmnicu vâlcea, care, prin 
reducerea fenomenului poluării, se vor bucura de 
un mediu de viață mai sănătos.
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Contextul general al proiectului

poluarea este o certitudine a existenței noastre care 
afectează mediul în care trăim și implicit sănătatea 
fiecăruia dintre noi.

emisiile de substanțe poluante provenite din arderea 
combustibilului pentru producerea de energie termică 
reprezintă  o sursă majoră de poluare a aerului în 
zonele urbane, cu impact negativ asupra sănătății 
oamenilor și mediului înconjurător.
lipsa unor instalații performante pentru reducerea 
poluării face ca emisiile de noxe să depășească valorile 
maxime acceptate la nivel european.

uniunea europeană, prin programul operațional 
sectorial „mediu” - axa prioritară 3 („reducerea 
poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice 
prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de 
încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă 
energetică în localităţile cele mai afectate de 
poluare”), sprijină autoritățile locale din românia 
în derularea de investiții pentru retehnologizarea 
sistemelor centralizate de încălzire urbană, cu 
scopul reducerii emisiilor de gaze, creșterii eficienței 
energetice și reducerii pierderilor de apă caldă din 
rețea. 

astfel, investițiile derulate  trebuie să se concretizeze 
în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare 
a principiului dezvoltării durabile şi a principiului 
“poluatorul plăteşte”.

fondurile nerambursabile alocate româniei în cadrul 
axei prioritare 3 a pos mediu pentru perioada 2007-
2013 se ridică la 229 milioane euro.

Date generale despre proiect

Titlul proiectului:
”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 
nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 
2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu 
și creșterii eficienței energetice”

Contract de finanțare nr. 3986 din  17.08.2011.

Surse de finanțare a proiectului: 
       • fondul de coeziune – 50%
       • bugetul de stat – 45%
       • bugetul local – 5%

Beneficiarul proiectului este consiliul Judeţean vâlcea 
- autoritate a administraţiei publice locale responsabilă 
cu serviciul public de furnizare a energiei termice. 
conform contractului de finanțare, consiliul Judeţean 
vâlcea are responsabilitatea managementului general 
al proiectului, îndeplinind toate responsabilităţile care 
îi revin conform contractului de finanțare.
sc cet govora sa este responsabil direct pentru 
implementarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de  244.657.564 
lei fără tva (59,332,500 euro), din care contribuția 
nerambursabilă a uniunii europene: 122.328.782 lei 
(29,666,250 euro).

Perioada de implementare a Proiectului: 2011- 2015.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă 
îmbunătățirea calității vieții în municipiul râmnicu 
vâlcea, reflectată în calitatea factorilor de mediu 
și starea de sănătate a populației, ca urmare a 
investițiilor în infrastructură impuse de politica de 
coeziune economico-socială a uniunii europene pentru 
atingerea obiectivului „convergență”. 

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt: 

1. îndeplinirea angajamentelor impuse româniei 
prin tratatul de aderare și implementarea acquis-ului 
comunitar aferent sectorului de mediu;

2. retehnologizarea sistemului centralizat de 
termoficare din municipiul râmnicu vâlcea prin 
conformarea la normele de protecția mediului privind 
emisiile poluante în aer și creșterea eficienței în 
alimentarea cu caldură urbană.

Beneficiile proiectului

       • îmbunătățirea sănătății populației ca urmare a 
reducerii de noxe din atmosferă; 
       • reducerea poluării mediului prin creșterea 
calității factorilor de mediu (îmbunătățirea calității 
aerului, protecția surselor de apă, a florei și faunei);
       • îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul 
municipiului râmnicu vâlcea. 


