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PROIECT 

“Reabilitare termo-energetică pavilion administrativ la Sectorul Poliției de Frontieră Borș” 

 

 

 Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea implementează proiectul ”Thermo-energy 

rehabilitation administrative pavilion at Border Police Sector Bors” (”Reabilitare termo-energetică 

pavilion administrativ la Sectorul Poliției de Frontieră Borș”), cod 2020/515185. 

 Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin EEA 

and Norway Grants Financial Mechanisms 2014 - 2021, în cadrul apelului de proiecte 4 a) ” Eficiență 

energetică sporită ” prin „ Energy Programme in Romania ”. 

 Proiectul are o valoare totală de 968.798 Euro. Valoarea eligibilă de 417.602 Euro este acoperită după 

cum urmează : 354.900 Euro fonduri nerambursabile EEA and Norway Grants, 62.701 Euro cofinanțare 

beneficiar. Cheltuielile neeligibile în valoare de 551.196 Euro sunt suportate integral de către beneficiar. 

 Obiectivul principal al proiectului constă în reducerea gazelor cu efect de seră și / sau evitarea 

acestora prin măsuri de eficiență energetică pentru clădirea Pavilion administrativ – Sectorul Poliției de 

Frontieră Bors. 

 Obiectivul principal al proiectului va fi realizat prin atingerea următoarelor obiective specifice: 

- reducerea nivelului emisiilor anuale de CO2 cu 60,91 tone CO2/m2/an (81%); 

- reducerea consumului anual estimat de energie totală cu 201,43 MWh/an; 

- economii monetare anuale rezultate din măsurile de eficiență energetică de 15.916,96 Euro/an (80%). 

 Principalele măsuri de eficientizare energetică implementate în cadrul proiectului sunt: 

- izolarea termică a anvelopei  – parte opacă și parte vitrată; 

- reabilitarea și modernizarea sistemului de încălzire și producere a apei calde menajere; 

- modernizarea instalației de iluminat; 

- modernizarea instalației de ventilație și climatizare; 

- utilizarea surselor de energie regenerabilă; 

- montarea unui sistem de management energetic. 

Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni, respectiv între data de 20.01.2021 - 30.09.2022. 

Locul de implementare: Sectorul Poliției de Frontieră Borș, Județul Bihor. 

Persoană de contact beneficiar: Parasca - Marc Radu - Cătălin, Asistent manager proiect 

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

 

Proiect cofinanțat cu sprijinul granturilor acordate prin EEA and Norway Grants  

Financial Mechanisms 2014-2021 în cadrul Energy Programme in Romania 
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