“Cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale in orasul Santana
judetul Arad”
Proiectul „Cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale in orasul Santana judetul Arad”,
cod SMIS 120965, 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, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, a fost implementat de către UAT Orașul Sântana,
având o valoare totală de 2.341.558,55 lei, din care 776.478,46 reprezintă valoarea
nerambursabilă din FEDR și 137.025,62 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din bugetul
național, valoarea totală eligibilă fiind 913.504,08 lei. Programul Operațional Regional 2014-2020
este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția de
Dezvoltare Regională Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea
acestui proiect în Regiunea Vest.
Scopul/Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea și modernizarea blocurilor de
locuințe în Orașul Sântana, județul Arad, fiind în concordanță cu scopul Priorității de investiție 3.1,
anume 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,
respectiv Obiectiv Specific al Priorității de investiții 3.1A Creșterea eficienței energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează
consumuri energetice mari.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Creșterea eficienței energetice pentru Blocul B1, reprezentând componenta 1 prin:
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- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră este de 35.29 tone/an CO2
- Reducerea consumului anual specific din energie este de 171.20 kWh/m2/an
- Consumul anual specific de energie pentru încălzire este de 171.20 kWh/m2/an
- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 12
2. Creșterea eficienței energetice pentru Blocul B2, reprezentând componenta 2 prin:
- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră este de 23 tone/an CO2
- Reducerea consumului anual specific din energie este de 124 kWh/m2/an
- Consumul anual specific de energie pentru încălzire este de 124 kWh/m2/an
- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 8
Indicatori prestabiliti de realizare
Eficienta energetica: Numarul de gospodarii cu clasificare mai buna a consumului de energie- 20
gosposarii
Reducerea gazelor cu efect de sera: Scadere anuala estimata a gazelor cu efect de sera - 58.29
tone de CO2
Indicatori suplimentari de realizare
Scaderea consumului anual de energie primara - 370,840.49 kWh/an
Scaderea consumului anual specific de energie pentru încalzire - 150.62 kWh/m2/an
Scaderea consumului anual specific de energie - 150.62 kWh/m2/an
Impactul investiției realizate prin implementarea proiectului a constat în creșterea calității vieții a
locuitorilor din blocul B1 și blocul B2 din Orașul Sântana, str. Mihai Viteazul, județul Arad.
Intervențiile realizate au vizat reabilitarea termică a celor două componente și creșterea eficienței
energetice a acestora.
Proiectul a fost implementat în perioada 28.02.2018 – 31.01.2021, conform contractului de
finanțare.
Data începerii proiectului fiind aceeași cu data semnării contractului de finanțare, respectiv
10.06.2019.
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Date de contact:
Răuț Sanda Lucia, Manager de proiect, Tel: 0357/100074,E-mail: contact@primariasantana.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.
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SITUATIA ACHIZITIILOR LA PROIECTUL
“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA CLADIRI REZIDENTIALE IN ORASUL SANTANA JUDETUL
ARAD” COD SMIS 120965
Nr.
Crt.
1

2

Denumire contractor

Obiectul achizitiei

S.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L.

Achizitia pentru serviciile de
proiectare pentru elaborarea
documentatiei tehnico-economice
(SF/DALI) si expertizei tehnice
Achizitia serviciilor de management
de proiect
Achizitia serviciilor de proiectare si
executie lucrari

4

S.C. REI FINANCE ADVISORS
S.R.L.
ASOCIEREA NADEMI STIL S.R.L.
– DOMVAL EXPERT BUILDINGS
S.R.L.
S.C. AEOOCREATE S.R.L.

5

P.F.A. ILINCA MARIN

6
7

S.C. BBC AUDIT COMPANY
S.R.L.
S.C. ARCOINSTAL S.R.L.

8

S.C. ARCON-CZISZTER S.R.L.
S.C. COMPLETE SALES S.R.L.

9

P.F.A. VALE ROMEL-TEODOR

10

S.C. REAL GEOTEHNIC S.R.L.

3

Valoare
(lei cu TVA)
71.400,00

136.850,00
1.773.449,13

Achizitia serviciilor de informare si
publicitate
Achizitia serviciilor de dirigentie de
santier
Achizitia serviciilor de audit financiar

6.650,00
16.779,00
9.877,00

Achizitia serviciilor de verificare
proiect tehnic

2.380,00

Achizitia serviciilor pentru organizarea
procedurilor de achizitie
Achizitia serviciilor de verificare de
calitate – Securitate la incendiu Cc
Achizitie servicii de elaborare
certificate energetice

1.725,50
4.000,00
5.531,00
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