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Administraţia publică din Hunedoara urmează să semneze contractul de finanţare pentru un proiect european, care 
are ca obiectiv anveloparea corpului principal de clădire al Spitalului „Dr. Alexandru Simionescu” din localitate, pe o 
suprafaţă de 10.800 de metri pătraţi, achiziţionarea a două centrale termice şi montarea unor geamuri termopan 
acolo unde încă mai sunt ferestre vechi. 

Valoarea totală a lucrărilor şi serviciilor necesare implementării programului este de 31 de milioane de lei, respectiv 
7,1 milioane de euro. Municipalitatea va suporta o cotă de cofinanţare de două procente, fiind entitatea care a 
accesat şi câştigat finanţarea europeană nerambursabilă. „Proiectul se află în faza de contractare, iar din estimările 
făcute de specialişti, vom economisi circa 60 la sută la facturile aferente încălzirii. Este mai mult decât bine, ţinând 
cont că în anumite luni din an suntem nevoiţi să suportăm chiar câte 300.000 de lei pentru consumul de gaz metan. 
Se vor executa lucrări de izolare termică a peretelui exterior, a pereţilor exteriori ai subsolurilor, a planşeelor 
canalelor tehnice, a teraselor şi a planşeelor sub pod, se vor înlocui conductele de distribuţie a agentului termic 
pentru instalaţia de încălzire şi izolarea acestora, tâmplăria din lemn şi de metal va fi schimbată cu una nouă, 
termoizolantă, şi vor fi montate panouri solare pentru aport la pregătirea apei calde menajere şi panouri fotovoltaice 
pentru iluminatul interior, dar şi pentru echipamentele de producere a agentului termic ”, a precizat Radu Budae 
(foto), managerul Spitalului „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara. 
Totodată, mai trebuie spus că primăria mai are întocmit încă un proiect, de data aceasta pentru continuarea 
reabilitării şi dotării Policlinicii instituţiei medicale. Conform axelor externe de finanţare, suma maximă ce poate fi 
accesată pentru astfel de investiţii este de 2,3 milioane de euro. Proiectul a trecut de partea de eligibilitate 
administrativă, aflându-se în evaluare la ADR Vest Timişoara. 

 


