This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256
hash value to your admin for the original file.
4431fb3a6f8def9b1eb95b355d78c34bfc7e0ae5960f05737c924f4129a501d9

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

Anunț de presă
Octombrie 2018

Reabilitare energetică a Liceului Teoretic „Traian Vuia” , Resita
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Reșița.
Obiectivul proiectului este cresterea eficientei energetice in cladirile unitatii scolare "Liceul Teoretic Traian Vuia" Resita
prin realizarea de investitii asupra corpurilor de cladire C1, C2, C3 in conditiile asigurarii confortului interior si implicit
economisirea de resurse financiare, avandu-se in vedere un set de actiuni specifice, in urma stabilirii starii tehnice a constructiilor
si instalatiilor existente in care isi desfasoara activitatea educationala Liceul Teoretic Traian Vuia" Resita.
Obiectivul specific al Prioritatii de Investitie 3.1 B este cresterea eficientei energetice in cladirile rezidențiale, clădirile
publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari și se regasește ca obiectiv
al proiectului.
Atingerea obiectivelor specificate va fi realizată prin:
▪ Reabilitarea izolației termice a anvelopei clădirii;
▪ Reabilitare fațadă; fatada parte vitrata si fatada parte opaca;
▪ Acoperiș: a. (tip terasa hidrobituminoasa) Corp C2; b. (tip sarpanta);
▪ Termoizolarea pardoselilor la nivelul parterului;
▪ Modernizarea instalațiilor interioare de confort ambiental;
▪ Reabilitarea instalațiilor interioare și exterioare, cu accent pe sistemele de încalzire;
▪ Montarea unui sistem de preparare a apei calde de consum cu panouri solare termodinamice și boilere pentru
acumulare;
▪ Montare sistem de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice;
▪ Refacerea instalatiilor sanitare de alimentare cu apă caldă de consum;
▪ Refacerea instalațiilor interioare de încălzire cu radiatoare;
▪ Realizarea unui sistem de iluminat modern cu corpuri de iluminat de tip led;
▪ Implementarea unui sistem de management integrat a consumurilor de energie.
Valoarea totală a proiectului este de 7.999.389,45 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă totală de 6.908.709,48 lei.
Locul de desfășurare al proiectului : Liceul Teoretic “Traian Vuia”, Calea Caransebesului, Nr. 2, județul Caras-Severin, România.
Data începerii proiectului: 03.08.2018
Data finalizării proiectului: 31.08.2021
Cod MySMIS: 116732
Persoana de contact: Dobre Grațian, Tel./Fax: 0255211692 / 0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro, sediu Str. Piața
1 Decembrie 1918 nr. 1A, cod poştal 320084, Reșița, judeţul Caraş-Severin.
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
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