Titlu Proiect :
termic de
consumatorii
Sursa de finanţare :

Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de
căldură şi gaze naturale, pentru producerea agentului
încălzire şi preparare a apei calde de consum la
cartierului Nufărul I - Oradea
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice
Axa Prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii
furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice
Domeniul de Intervenţie 4.2 Valorificarea resurselor
regenerabile de energie pentru producerea energiei

verzi
Operaţiunea - Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi
realizarea de noi capacităţi de producere a energiei
electrice şi
termice, prin valorificarea resurselor energetice
regenerabile: a
biomasei, a resurselor hidroenergetice ( în
unităţi cu putere
instalată mai mică sau egală cu 10 MW),
solare, eoliene, a
biocombustibilului, a resurselor
geotermale şi a altor resurse
regenerabile de energie
Stadiu proiect :

în evaluare tehnico-financiară

Obiectivul general
Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de
producţie a energiei termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile
geotermale din zona Nufărul, municipiul Oradea, în asociaţie cu pompe de căldură
şi gaze naturale.
Obiective specifice
Obiectivul nr. 1 - Valorificarea resurselor
energetice nepoluante in vederea creşterii
confortului termic şi a capacităţii de producţie a
energiei termice din apă geotermală pentru
locuitorii cartierului Nufărul I, atât pentru cei care
sunt în prezent racordaţi la reţeau alimentată cu apă
geotermală, cât şi pe cei alimentaţi din circuitul
primar de termoficare.
In final se estimeaza asigurarea energiei termice
necesara zonei Nufarul I, astfel:
1. 86% energie geotermala + pompe de caldura;
2. 14% gaze naturale;

Obiectivul nr. 2 – Crearea de noi locuri de muncă atât pentru realizarea
investiţiei, cât şi pe perioada de operare, prin realizarea/modernizarea capacităţilor de
producere a energiei termice din apă geotermală. Numarul de locuri de munca nou create
in faza de implementare vor fi in numar de peste 250 , iar in faza de operare 15 din care
6 ingineri, 2 contabili, 6 muncitori si 1 personal administrativ.
Obiectivul nr. 3 - Protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante si
combaterea schimbărilor climatice.
Valoarea totala a proiectului – 62.309.768,62 lei cu TVA
Valoarea asistenţei financiare nerambursabile - 51.469.928,27 lei
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