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Încă 7,7 milioane de euro, aproape de 
Hunedoara. Proiectele pentru eficientizarea 
energetică a spitalului şi a unui colegiu din oraş 
au intrat în fază de precontractare 
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Primăria Hunedoarei pare a fi la un pas distanţă de a semna contractele de finanţare pentru 
eficientizarea energetică a Spitalului „Dr. Alexandru Simionescu” şi a Colegiului Tehnic „Matei 
Corvin”. Consilierii locali sunt convocaţi în şedinţă extraordinară pentru a dezbate şi vota o serie 
de hotărâri necesare în întreaga procedură. 
  

Conform unor adrese relativ recente transmise de ADR Vest, cele două proiecte au obţinut punctaje 
destul de bune (81 de puncte spitalul, 80,75 colegiul), iar acum e nevoie de o serie de aprobări date de 
Consiliul Local pentru ca procedurile să avanseze. 

Proiectul pentru spital prevede, în mare, anveloparea corpului principal de clădire cu vată bazaltică pe o 
suprafaţă de 10.800 de metri pătraţi, cumpărarea şi montarea a două centrale termice noi, dar şi 
montarea de geamuri termopan acolo unde încă mai sunt ferestre vechi. Acesta are o valoare de 
aproximativ 5 milioane de euro. 

  

Economii serioase 

  

„Consultanţii spun că vom face o economie de 60 la sută la costurile de încălzire. Eu aş fi mulţumit să fie 
şi 50 la sută, pentru că sunt luni în care plătim şi 250.000 – 300.000 de lei pentru gazul metan. Din 
economiile făcute am avea bani să îmbunătăţim condiţiile hoteliere din saloane şi să achiziţionăm 
aparatură medicală performantă. Aşteptăm momentul semnării contractului de finanţare şi, mai ales, cel 



al începerii lucrărilor. Nu pot estima un termen, în ce priveşte lucrările, pentru că va fi vorba de o licitaţie 
pentru desemnarea firmei care se va ocupa de acest lucru”, spune Radu Budae, managerul spitalului. 

  

Un liceu în haine noi 
  

Proiectul care vizează Colegiul Tehnic „Matei Corvin” cuprinde eficientizarea energetică a corpurilor de 
clădire 1,2 şi 4 din componenţa unităţii de învăţământ, dar şi a cantinei. Aici este vorba despre 
aproximativ 2,5 milioane de euro care ar fi necesari. 

Din valorile totale ale ambelor proiecte amintite, Primăria ar urma să suporte doar 2 la sută. 

  

Încă unul, pentru spital, în stand by 
  

Primăria Hunedoarei mai lucrează la un proiect pentru continuarea reabilitării şi dotării Policlinicii 
spitalului. Aici mai are timp aproximativ o lună să rezolve o problemă care vine din timpul în care 
primar era Viorel Arion. „Pentru policlinică s-a făcut un studiu de fezabilitate pe vremea în care nu 
erau publicate nici măcar ghidurile de finanţare. A rezultat o sumă de 11 milioane de euro. Apoi au 
apărut ghidurile şi s-a stabilit limită maximă pentru astfel de investiţii suma de 2,3 milioane de 
euro. Trebuie refăcută documentaţia, acum. Suntem în discuţii finale pentru a rezolva problema. 
Nu concepem să nu găsim o soluţie pentru că ar fi mare păcat să pierdem 2,3 milioane de euro”, 
explică Budae. 
 


