Anunț de presă
Finalizare proiect
Noiembrie 2021
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reșița, cu sediul in P-ța 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, anunță finalizarea proiectului cu
titlul „Reabilitare energetică şi instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiar: Colegiul Economic al Banatului Montan Resita”, Cod SMIS: 111938,
Aleea Dacia, nr.1, Municipiul Resita, judetul Caras-Severin din cadrul REGIO- Programul Operaţional Regional 2014-2020,
3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de
iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari
Valoarea totală a proiectului: a fost de 3.110.476,21 lei, din care 2.386.161,61 lei finanțare nerambursabilă, respectiv
2.028.237,35 lei valoare nerambursabilă din FEDR.
Obiectivele proiectului:
Obiectivul general: Reducerea emisiilor de CO2 și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, prin reabilitarea energetică a
clădirii căminului Colegiului Economic al Banatului Montan, Reșița.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Reducerea consumului anual specific de energie primară până la un nivel care nu va depăși 115 KWh/m2/an;
2. Reducerea emisiilor de CO2 până la un nivel care nu va depăsi 28 Kg/m2/an.
Atingerea obiectivelor specifice au fost realizate prin:
 Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii (pereți exteriori, ferestre, tămplărie,
planșeu peste ultimul nivel, șarpantelor si invelitoarelor);
 Instalarea unui sistem altemativ de producere a energiei electrice (panouri fotovoltaice);
 Lucrări de reabilitare si modernizare a instalației electrice, instalației sanitare, instalației termice, canalizare;
Rezultatele proiectului
1.Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent to CO2/an) cu 64,19%
2. Scaderea consumului anual de energie primară (kw/h/an) cu 60,22 %
3. Scaderea consumului anual specific de energie primară pentru incalzire din surse neregenerabile (kw/h/mp/an) cu 71,71%
4. Scaderea consumului anual de energie finala neregenerabila (tep) cu 62%
Impact proiect la nivel de regiune:
Consum total anual de energie finala/primară utilizand surse regenerabile de energie (PV) (kw/h/mp,an): 19.526,00
Procentul de utilizare surse regenerabile din total consum energie primară după implementarea măsurilor este de 10,02%
Data semnării contractului de finanțare: 24.10.2018
Perioada de implementare a proiectului: 01.05.2017-30.11.2021
Numele Autorității de Management: Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.
Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

Municipiul Reșița
Tel./Fax: 0255211692 / 0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

