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Comunicat de presă   
                                                       Data   

                                                            Octombrie 2019                                                                                                                   

”Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială Avram Iancu” 
         Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad 

        Obiectivele proiectului: Prin proiect s-a urmărit creșterea eficienței energetice a clădiri școlii, îmbunătățirea condițiilor 

de confort termic interior, reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, reducerea costurilor pentru încălzire 

și apă caldă de consum, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.  

         Rezultatele proiectului : 

- lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii și finisaje aferente, izolare termică planșeu peste subsol; 

- lucrări de înlocuire a tâmplăriei exterioare a clădirii la parter, etaj 1, etaj 2, cu tâmplărie din profile  pentacamerale de 

culoare albă,  sticlă tip Low-e; 

- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, prin înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord și 

planșeul peste subsol, înlocuirea corpurilor de încălzire; 

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; 

- a fost montat un sistem de producere a energiei termice prin montarea unui sistem de producerea a apei calde menajere 

cu ajutorul panourilor solare, alcătuit din 36 de panouri solare, schimbător de căldură în plăci, vană, pentru asigurarea unui 

procent de energie de până la 10% din surse regenerabile; 

- au fost executate lucrări pentru încadrare în normativele de securitate la incendiu, montarea unei instalații de detecție și 

avertizare în caz de incendiu; 

- au fost montate trei ferestre tip velux cu deschidere manuală și automată legată la ECS; 

- refacerea trotuarului de protecție a clădirii; 

- amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități la parter; 

- reamenajarea rampelor  pentru persoane cu dizabilități. 
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Impactul proiectului: 
       Prin implementarea acestui proiect  elevii beneficiază de îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, în vedea asigurării 
unui proces educațional la standarde europene, care conduce la creșterea participării elevilor la procesul educațional. 
 

Valoarea totală a proiectului este de 3.099.127,92 lei. Finanțarea nerambursabilă  este de 3.035.396,06 lei,  din care 

valoarea finanțării nerambursabile din FEDR este de 2.632.741,50 lei și Valoarea eligibilă din bugetul național este de 

402.654,56 lei. 

Perioada de implementare este de 14 luni, respectiv între 21.08.2018 și data de 31.10.2019. 

Cod SMIS 118303 
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