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LANSAREA PROIECTULUI
Reabilitarea, modernizarea si anveloparea termică a infrastructurii – sistem modern de
reducere eficientă a consumului energetic in Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” anunţă începerea activitaţilor proiectului “Reabilitarea,
modernizarea și anveloparea termică a infrastructurii – sistem modern de reducere eficientă a consumului
energetic în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza“, cod SMIS: 125082, în baza contractului de finanţare
nr.4866/4442621 din 08.11.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în
calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov, în calitate
de Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii Bucureşti - Ilfov.
Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 –
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1. – Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice şi în sectorul de locuințe, Operațiunea B - Clădiri Publice.
Obiectivul general este creșterea eficienței energetice şi gestionarea eficientă a energiei la imobilele
din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza“, prin reabilitare termică şi modernizarea instalațiilor
aferente obiectivului de investiții, acţiune cu consecinţe pozitive asupra condiţiilor de viaţă, reducerea
consumului de energie și a costurilor de întreţinere pentru căldură.
Rezultatele planificate pun accent pe scăderea consumului anual specific de energie, protejarea
mediului înconjurător prin sprijinirea eficienţei energetice, diminuarea consumului anual pentru încalzire și
reducerea cheltuielilor de exploatare si a consumurilor de utilități (energie electrică și termică, apă potabilă) și
a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Perioada de implementare este de 55 de luni, între 04.05.2018 și 29.11.2022.
Valoare totală este de 29.955.038,34 lei, din care 21.691.396,39 lei reprezintă finanţare
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 8.236.641,95 lei din bugetul de stat.
Pentru detalii suplimentare: Emilia Melnic, Manager de Proiect, tel 021.317.5523 interior 17112,
e-mail: emilia.melnic@academiadepolitie.ro.
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