Au fost semnate contractele de finan?are avand ca obiect c
re?terea eficien?ei energetice la ?coala Gimnaziala Dacia ?i
la Gradini?a nr. 20 Joi , 7 Iunie 2018, 15:39

Joi, 7 iunie 2018, au fost semnate contractele de finan?are avand ca obiect cre?terea ef
icien?ei energetice la ?coala Gimnaziala Dacia din Oradea ?i la Gradini?a cu program prel
ungit nr. 20.
Contractele de finan?are a fost semnate de primarul Ilie Bolojan ?i de reprezentantul Ag
en?iei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, Marcel Bolo?.
Valoarea contractului de finan?are la ?coala Gimnaziala Dacia este de 1.960.718,87 eu
ro, din care valoarea eligibila nerambursabila este de 1.920.353,84 euro, adica 98%.
Valoarea contractului de finan?are la Gradini?a cu program prelungit nr. 20 este de 74
6.666,08 euro, din care valoarea eligibila nerambursabila este de 633.645,76 euro, adica
85%.
Conform fi?elor de proiect, cererile de finan?are pentru reabilitarea acestor doua unita?i de
inva?amant au fost depuse in cadrul Programului Opera?ional Regional 2014 - 2020, pe Ax
a prioritara 3: "Sprijinirea tranzi?iei catre o economie cu emisii scazute de carbon".
Obiectivul general al acestor proiecte de reabilitare energetica este cre?terea eficien?ei en
ergetice, a gestionarii inteligente a energiei ?i a utilizarii energiei din surse regenerabile i
n infrastructurile publice de inva?amant din Municipiul Oradea, in vederea reducerii c
onsumurilor energetice mari.
Durata de implementare a proiectului pentru ?coala Gimnaziala Dacia este de 32 de luni d
e la data semnarii contractului de finan?are, iar investi?ia vizeaza urmatoarele tipuri de lu
crari: lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii; lucrari de
reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice/termice
pentru consum propriu; lucrari de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de
climatizare ?i/sau ventilare mecanica pentru asigurarea calita?ii aerului interior; lucrari de
reabilitare/modernizare a instala?iilor de iluminat in cladiri.
Durata de reabilitare a proiectului pentru Gradini?a cu program prelungit nr. 20 este de 2
4 de luni de la data semnarii contractului de finan?are, iar investi?ia vizeaza acelea?i tip
uri de lucrari ca cele men?ionate mai sus la obiectivul ?coala Gimnaziala Dacia.
Urmeaza organizarea procedurii de licita?ie, iar dupa desemnarea firmei ca?tigatoare ?i sem
narea contractului se va trece la inceperea efectiva a lucrarilor. Se estimeaza ca
semnarea contractului ?i inceperea lucrarilor vor avea loc undeva spre finalul anului 2
018.

