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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

 

Scurtă descriere a proiectului 

Decembrie 2020 
 

Reabilitare termo-energetică a pavilionului C1 
(corpuri C1 și C2) din cadrul imobilului 49-273, 

sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad 

 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea anunță finalizarea implementării proiectului  (cod MySMIS 2014+: 

117751), intitulat „Reabilitare termo-energetică a pavilionului C1 (corpuri C1 și C2) din cadrul imobilului 49-273, sediul 

Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad”, 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 a Regiunii Vest. 

Scopul / Obiectivul general al proiectului – Creșterea eficienței energetice pentru pavilionul administrativ din cadrul 

imobilului 49-273, sediul S.T.P.F. Arad. 

Obiectivul general va fi realizat prin atingerea a două obiective specifice: 
OS 1: Reducerea consumului anual de energie primară pentru pavilionul administrativ sediul S.T.P.F. Arad cu 334.448,86 

kWh/an prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie 

regenerabilă. 

OS 2: Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră aferente funcționării pavilionului administrativ sediul S.T.P.F. Arad 

cu 93.84 echivalent tone CO2 prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea 

surselor de energie regenerabilă. 
Rezultatele proiectului sunt reducerea consumurilor de energie pentru încălzire și iluminat, folosirea surselor regenerabile de 
energie și scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră ceea ce conduce la o îmbunatățire a calității mediului 
înconjurator, cu impact asupra cetățenilor și persoanelor juridice din Jud. Arad. 

Periodada de implementare a proiectului este de 42 luni, respectiv între data de 01.07.2017 și data de 31.12.2020, iar 

contractul de finanțare a fost semnat la data de 18.07.2018. 
Proiectul are o valoare totală de 13.001.948,30 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile și valoarea din FEDR este de  

4.462.786,16 lei. 

Locul de implementare: Municipiul Arad, strada Mărășești nr. 18-20, județul Arad, România. 

Persoana de contact beneficiar: Parasca- Marc Radu- Cătălin, Asistent Manager Proiect 

 
Telefon: 0259.401.400 / Fax: 0259.418.924, E-mail: itpforadea@gmail.com 

Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro. 

http://www.fonduri-ue.ro/
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