Reabilitare Termică
Corpuri de clădire C1, C3, C4, C5 și C10
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea anunţă demararea implementării proiectului
intitulat ”Reabilitare Termică Corpuri de Clădire C1, C3, C4, C5 şi C10” (cod MySMIS 2014+: 116290),
finanţat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară „Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1.– ”Sprijinirea eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuinţelor”.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Nord - Vest Cluj - Napoca.
Obiectivul general al proiectului – Creşterea eficienţei energetice a corpurilor de clădire C1, C3, C4, C5 și
C10, prin modernizarea sistemelor aferente.
Obiectivul general va fi realizat prin atingerea a două obiective specifice:
OS 1: Reducerea consumului anual de energie primară - totală pentru întreg complexul de clădiri C1,C3, C4,
C5, C10 cu 729.162,18 kWh/an prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalaţiilor aferente
clădirilor şi utilizarea surselor de energie regenerabilă.
OS 2: Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră aferente funcţionării întregului complex de
clădiri C1, C3, C4, C5, C10 cu 163,37 echivalent tone CO2 prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea
instalaţiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.
Proiectul are o valoare totală de 10.440.257,31 lei, din care 8.074.912,06 lei finanţare nerambursabilă
acordată prin Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR), având perioada de implementare 19.09.2018 –
30.10.2020.
Locul de implementare: Municipiul Oradea, strada Calea Aradului, nr. 2, judeţul Bihor, România.
Persoană de contact beneficiar: Parasca – Marc Radu - Cătălin, Asistent manager proiect.
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Conținutul acestui anunț nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

