Titlu Proiect :
termică prin

Rețea de Sonde de Apă Geotermală pentru exploatarea
zăcământului Borș în vederea producerii de energie
Centrala Electrică de Termoficare - CET Oradea

Sursa de finanţare :

Administraţia Fondului pentru Mediu
Programul privind creşterea producţiei de energie din surse
regenerabile

Stadiu proiect :

în evaluare tehnico-financiară

Obiectivul general
Creşterea producţiei de energie din surse regenerabile pentru încălzirea apei de
adaos a CET.
Obiective specifice
•

•
•
•
•
•

punerea în funcţiune de noi capacităţi de
producere a energiei din surse regenerabile:
echiparea a 4 sonde (3 de productie, 1 injectie)
care produc fiecare 10 l/s apa la 120 grade C,
realizarea retelelor de aductiune apa
geotermala la punctual termic geotermal
amplasat langa sonda 529 Bors, realizarea
punctului termic geotermal ce cuprinde
schimbatoarele de caldura, realizarea traseului
de conducte de la punctual termic geotermal la CET I Oradea de 6 km ce consta in
2 conducte (tur-retur) DN 200/315, respectiv construirea statiei de pompare in
incinta CET I (S=30mp).
producerea de energie verde şi atingerea standardelor de mediu prin diminuarea
poluării;
reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară (în principal
combustibili fosili) şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare;
protecţia mediului, prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor
climatice;
crearea a noi locuri de muncă (11) prin realizarea/modernizarea capacităţilor de
producere a energiei din surse neconvenţionale,
implementarea proiectelor de investiţii pentru producerea energiei din surse
regenerabile cofinanţate din Fondul pentru mediu va contribui la atingerea ţintei
strategice a României, respectiv „ponderea energiei electrice produse din aceste
surse în totalul consumului brut de energie electrică trebuie să fie la nivelul anului
2010 de 33%, la nivelul anului 2015 de 35% şi la nivelul anului 2020 de 38%”.

Valoarea totala a proiectului – 20.012.608 lei cu TVA
Valoarea asistenţei financiare nerambursabile - 7.781.522,5 lei
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