Data: Noiembrie 2020

INFORMARE PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI
“ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI REDUCEREA EMISIILOR DE CO2 ÎN SECTORUL REZIDENȚIAL, ORAȘUL CĂLAN,
JUDEȚUL HUNEDOARA”

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială ORAȘUL CĂLAN
În luna august 2020 s-a finalizat implementarea proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea
emisiilor de CO2 în sectorul rezidențial, orașul Călan, județul Hunedoara”, cod SMIS 118954 cofinanțat prin
Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea în 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.
Obiectiv/Scop general: creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Călan, județul Hunedoara.
Obiectiv specific: Îmbunătățirea eficienței energetice la 196 gospodării din orașul Călan care înregistrează consumuri
energetice mari și reducerea emisiilor de CO2 la 196 gospodării din orașul Călan, prin utilizarea energiei din surse
regenerabile, respectiv, reabilitarea termică a blocurilor:
1. Blocul de locuințe nr. 9, strada Florilor
2. Blocul de locuințe nr. 11, strada Florilor
3. Blocul de locuințe nr. 22, strada Florilor
4. Blocul de locuințe nr. 13, strada Florilor
5. Blocul de locuințe nr. 14, strada Florilor
6. Blocul de locuințe nr. 15, strada Florilor
7. Blocul de locuințe nr. 16, strada Florilor
8. Blocul de locuințe nr. 17, strada Florilor
9. Blocul de locuințe nr. 18, strada Florilor
10. Blocul de locuințe nr. 20, strada Florilor
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Data semnării Contractului de finanțare: 11.07.2017.
Data finalizare proiect: 11.08.2020
Perioada de implementare a proiectului: 20.03.2016 – 11.08.2020.
Rezultatele proiectului : au fost reabilitate termic 10 blocuri de locuinte din Orasul Calan cuprinzand 196 apartamente,
executîndu-se lucrări după cum urmează:
 Izolarea termică a fațadei – parte opacă,
 Izolare termică fațadă – parte vitrată,
 Termo-hidroizolare terasă / termoizolare placă peste ultimul nivel și termo-hidroizolare terasă casa scării,
 Montare sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile,
 Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență
energetică ridicată și durată mare de viață și montarea senzorilor de prezență,
 Înlocuirea circuitelor electrice aferente părților comune,
 Reparații elemente fațadă,
 Reparații acoperiș, inclusiv sistem colectare ape meteorice,
 Demontare și remontare instalații și a echipamente montate aparent pe fațade/terasa blocului,
 Refacerea finisajelor interioare, în zonele de intervenție inclusiv a pervazurilor interioare în apartamentele în care
se înlocuiește tâmplăria existentă din lemn cu tâmplărie PVC și se intervine pentru termoizolarea șpaleților,
 Refacerea trotuarului de protecție din jurul construcției,
 Lucrări de consolidare (unde este cazul),
 Crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități,
 Refacerea finisajelor interioare aferente spațiilor comune din bloc.
Valoarea totală a proiectului: 4.251.249,23 lei
Valoarea nerambursabilă: 2.165.356,36 lei reprezintă asistență financiară asigurată de Uniunea Europeană prin Fondul
European pentru Dezvoltare Regională și de Guvernul României, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.840.552,91 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 324.803,45 lei
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INFORMAȚII DESPRE CONTRACTORI
Denumire contractori/ nr.
contract/ data
ALPIN CONSTRUCT SRL – ctr.
3/31.03.2016
MEDIA IMAGE TRADING SRL – ctr.
13/24.08.2017
QUANTUM EXPERT SRL – ctr.
35/20.12.2017
CALORIA SRL – ctr. 4/05.02.2018
STRUCTURALL CONSULTING
NAPOCA SRL – ctr. 28/15.11.2017
PROSERV SA – ctr.
159/22/03.09.2018
ALEX-DIA CONSTRUCT SRL – ctr.
159/22/03.09.2018
ALEX-DIA CONSTRUCT SRL – ctr.
254/22/17.12.2018

Obiectul contractului
Prestarea serviciilor - Elaborare
D.A.L.I.- inclusiv expertiza tehnică,
studiul Geotehnic și auditul energetic
Prestarea serviciilor – Informare și
publicitate
Prestarea serviciilor de audit financiar

Valoarea contractului (fără TVA)
- lei
39.101,41

Prestarea serviciilor de proiectare și
asistență din partea proiectantului
Prestarea serviciilor de asistență
tehnică – dirigenție de șantier
Execuție de lucrări – blocurile nr. 16,
18, 20 str. Florilor
Execuție de lucrări – blocurile nr. 9, 11,
13, 14, 22 str. Florilor
Execuție de lucrări – blocurile nr. 15,
17 str. Florilor

12.050,00
7.000,00
120.852,00
42.000,00
1.026.988,59
1.480.461,70
723.476,08
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