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“Studiu de prefezabilitate asupra sistemului
geotermal de încălzire din Beiuş”
Programul RO 06 Energie regenerabila (RONDINE),
Granturile SEE 2009-2014

“Pre-Feasibility Study of Geothermal District
Heating in Beius”
RO 06 Renewable Energy (Rondine)
EEA Grants 2009-2014

Operator de program: Administratia Fondului pentru Operator program: Environment Fund Administration
from Romania
Mediu
Programul de finanțare: RO 06 Energie Regenerabilă Funding Program: RO 06 Renewable Energy
(Rondine) developed by the EEA Grants 2009-2014.
(RONDINE), derulat prin Granturile SEE 2009-2014.
Promotor de proiect: Primăria Municipiului Beiuș

Project promoter: Municipality of Beiuș

Parteneri: Autoritatea Națională de Energie Islanda

Partners: Orkustofnun – National Energy Authority

Finantare: 892.000 Lei, reprezentând 200.000 Euro

Financing: 892,000 lei, representing 200,000 Euro

Perioada de derulare: 02.09.2015-30.11.2016

Implementing Period: 02.09.2015-30.11.2016

Grup țintă: Municipiul Beiuș și cetățenii Municipiului Target group: The municipality of Beius and its
citizens
Beius
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Scopul proiectului:
• promovarea timpurie a strategiei de planificare și
dezvoltare a rețelei de apă geotermală,
conștientizarea beneficiilor utilizării resurselor
geotermale pentru a asigura securitatea energiei,
economisirea acesteia și creșterea calității vieții
cetățenilor din Municipiul Beiuș

Purpose:
• promoting early planning strategy and network
development of geothermal water, awareness of the
benefits of using geothermal resources for the security
of energy savings and increased quality of life of its
citizens in the city of Beiuș

Project objectives:
• reassessment and updating the production potential of
Obiectivele proiectului:
• reevaluarea și actualizarea potențialului de geothermal resources of the City Beiuș and update
producție
a
resurselor
geotermale
ale previous assessment
Municipiului Beiuș și actualizarea evaluării
• increasing awareness of local authorities and the public
anterioare
• creșterea gradului de conștientizare a autorităților about the potential and benefits of sustainable
locale și publice cu privire la potențialul și geothermal utilization in the city and surrounding
beneficiile utilizării sustenabile geotermale în communities
orașul Beiuș și în comunitățile din împrejurimi
• evaluation of the potential increase of geothermal
• evaluarea potențialului de creștere a utilizării
utilization in the city and surrounding communities
geotermale în orașul Beiuș și în localitățile
periferice
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Activități propuse în cadrul proiectului:
• pregătirea și managementul proiectului;
• revizuirea documentelor și vizite în sit,
întâlniri cu părțile interesate și analiza
documentelor;
• evaluarea și pregătirea rapoartelor;
• diseminarea rezultatelor prin întocmirea unui
raport privind studiul de prefezabilitate

Activities proposed in the project:
• preparation and project management;
• document review and site visits, meetings with
stakeholders and document analysis;
• evaluation and preparation of reports;
• dissemination of results by drawing up a report on the
pre-feasibility study

Expected results:
• increase geothermal education, knowledge and
Rezultate așteptate:
awareness of
possible utilization of geothermal
• creșterea gradului de conștientizare în ceea ce
resources in Beiuș;
privește conceptul geotermal și posibilitățile
de utilizare a resurselor geotermale din Beiuș;
__________________________________________________________________________________________
Proiect finanţat prin programul RO 06 Energie Regenerabilă RONDINE, derulat prin Granturile SEE 2009-2014
Project funded through the RO06 Renewable Energy Programme (Rondine), developed by EEA Grants 2009-2014
www.eeagrants.org
www.eeagrants.ro

www.afm.ro
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