APLICAŢIE SMART METERING PENTRU CONSUM UTILITĂŢI ŞI PRODUCŢIE REALIZATĂ
Data: 08.12.2017
Titlul proiectului: APLICAŢIE SMART METERING PENTRU CONSUM UTILITĂŢI ŞI PRODUCŢIE REALIZATĂ
Numele beneficiarului: VEL PITAR SA
Numele programului: Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 -2020
Numele Autorităţii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
Numele Organismului Intermediar: Direcţia Regională de Infrastructură (DRI) Piteşti
Valoarea totală a proiectului: 1.058.885,80 lei
Valoarea totală eligibilă: 889.820,00
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 756.347,00 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 133.473,00 lei
Data începerii implementării proiectului: 08.12.2017
Data finalizării implementării proiectului: 31.05.2019
Cod SMIS: 106965
Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor de utilităţi şi
producţie realizată la consumatorul industrial VEL PITAR SA – unitatea de producţie de la punctul de lucru Râmnicu
Vâlcea, identificarea şi implementarea de măsuri de eficienţă energetică în vederea înregistrării de economii în consumul de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăţii.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Capacitate întărită a firmei VEL PITAR SA în ceea ce priveşte identificarea şi implementarea unor măsuri adecvate
de eficienţă energetică
2. Contorizarea avansată a consumului energetic (energie electrică, gaz metan, energie termică, abur, aer comprimat
şi apă),identificarea pierderilor de energie şi a potenţialului de economisire prin implementarea unui sistem integrat
de management energetic (hardware si software), compus din 3 nivele ierarhice (instrumentaţie de câmp, RTU si staţie
Master)
3. Promovarea unui instrument de măsură online a efectelor pozitive asupra mediului şi un potenţial efect de încurajare pentru alţi actori economici din industrie
Rezultate aşteptate
1. Implementare sistem de contorizare consumuri de utilităţi
2. Diminuarea anuală a consumului de energie electrică şi gaz metan cu 5,3% ca urmare a implementării sistemului de
contorizare consumuri de utilităţi
3. Efectele pozitive ale implementării sistemului de măsurare online duc la diminuarea emisiilor de CO2 cu 169,14
tone/an
Localizarea proiectului - Proiectul se implementează în localitatea Râmnicu Vâlcea, Str. Posada, Nr. 53, Jud
Vâlcea.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Nume persoană contact: Serbănescu Nicolae
Funcţie: Administrator cu funcţia de Preşedinte în consiliul de administraţie
Tel. 0745655619 / 0214609953 Fax: 0214609953, E-mail: nicolae.serbanescu@velpitar.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României

