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Descrierea proiectului ”Lucrări de reabilitare în vederea creșterii performanței
energetice a Primăriei din Orașul Borsec”

Proiectul  ”Lucrări  de  reabilitare  în  vederea  creșterii  performanței  energetice  a  Primăriei  din  Orașul
Borsec” cod MySMIS 118079, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat
de către UAT Orașul Borsec și are o valoare totală de 1.093.069,68 lei, din care 893.666,03 lei reprezintă
finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de
către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar
la  nivel  regional  de  către  ADR  Centru,  organism  intermediar  al  programului  ce  monitorizează
implementarea  acestui  proiect  în  Regiunea  Centru.  Proiectul  este  prevăzut  a  se  derula  în  perioada
24.07.2017 – 31.09.2021. Valoarea totală a proiectului este 1.093.069,68 lei, din care suma nerambursabilă
solicitată: 775.118,49 lei din FEDR și 118.547,54 lei din bugetul național. 
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Reducerea consumului de energie in clădirea Primăriei pana la finalul implementării proiectului.
2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, pana la sfârșitul implementării proiectului.
3. Asigurarea unui procent de minim 10% din consumul total de energie realizat din surse regenerabile,
până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.
Proiectul de reabilitare termica a clădirii Primăriei din orașul Borsec, ce are in vedere măsuri de eficientizare
energetica,  propune următoarele lucrări  de intervenție:  izolarea termica a fațadei,  creșterea rezistentei
termice a tâmplăriei exterioare existente din lemn / geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire,
pentru  îmbunătățirea  performantei  energetice  a  părții  vitrate,  izolarea  termica  a  pereților  către  pod,
sporirea rezistentei termice a plăcii  peste subsol, sporirea rezistentei termice a planșeului peste ultimul
nivel, izolarea termica a soclului clădirii,  înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si  incandescent cu
corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viață, montarea panourilor solare
pentru prepararea apei calde menajere și  montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei
electrice.
Rezultatele proiectului:
1 clădire reabilitată
Nivelul  anual  al  gazelor  cu efect  de sera în  clădirea Primăriei  pana la  finalul  implementării  proiectului
(echivalent tone de CO2): 3,20
Consumul  anual  de  energie  primara  în  clădirea Primăriei  la  finalul  implementării  proiectului  (kWh/an):
102.625,67
Procent de energie din surse regenerabile, din consumul total de energie primara la finalul implementării
proiectului: 56,66%
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