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 „Reabilitare și modernizare sistem termoenergetic la pavilion 
administrativ din cadrul S.P.F. Bechet” 

 
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu anunță demararea implementării proiectului (cod SMIS2014+ 123 

888), intitulat „Reabilitare și modernizare sistem termoenergetic la pavilion administrativ din cadrul S.P.F. Bechet”, finanțat prin 

Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „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 Lucrărilor Publice Dezvoltării 

și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 

Obiectivul general/Scopul proiectului – Creșterea eficienței energetice pentru clădirea pavilion administrativ de la sediul 

S.P.F. Bechet.  

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 S.P.F. Bechet cu 

255.994,49 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. Bechet cu 4,08 echivalent tone CO2 prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și 

utilizarea surselor de energie regenerabilă. 

   Rezultate așteptate: 

- scăderea nivelului anual specific al gazelor de seră; 
- scăderea consumului anual de energie primară; 
- creșterea procentului de utilizare a resurselor regenerabile din totalul de consum energie electrică. 

Proiectul are o valoare totală de 1.784.466,23 lei, din care 680.081,01 lei finanțare nerambursabilă acordată prin Fondul de 

Dezvoltare Regională (FEDR), având perioada de implementare de 52 luni, respectiv între data de 01.12.2017 și 31.03.2022, 

aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform 

regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

 

 

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi  www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro  

 
Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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