
            

 

                                       
 
 

 
           Data: 01.02.2018 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu anunță demararea implementării proiectului (cod 

SMIS2014+ 110962), intitulat „Reabilitare termo-energetică pavilion administrativ de la sediul S.P.F. 

Calafat”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară „Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1. – ”Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”. 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sus-Vest Oltenia. 

Obiectivul general al proiectului – Creșterea eficienței energetice pentru imobilul pavilion administrativ 

de la sediul S.P.F. Calafat. 

Obiectivul general va fi realizat prin atingerea a două obiective specifice: 

OS1 – Reducerea consumului anual de energie primară pentru imobilul pavilion administrativ de la sediul 

SPF Calafat cu 410990,86 Kwh/an prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente 

clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă. 

OS2 – Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră aferente funcționării imobilului pavilion 

administrativ de la sediul S.P.F. Calafat cu 35,92 echivalent tone CO2 prin măsuri de reabilitare termică, 

modernizarea instalațiilor afedrente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă. 

Proiectul are o valoare totală de 3.397.820,02 lei, din care 2.051.757,18 lei finanțare nerambursabilă acordată 

prin Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR), având perioada de implementare de 30 luni, respectiv între data 

de 01.06.2016 și 30.11.2018, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte 

de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

Locul de implementare: Localitatea Calafat, strada Traian, nr.28, județul Dolj, România 

Date de contact beneficiar: 

Valentin Neguț, Manager proiect 

Telefon: 0246 213 640/ Fax: 0246 211 785 

E-mail: achizitii.itpfgiurgiu@igpf.ro  
  
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului Romaniei. 
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