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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 -2020                 

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; 

Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei 

şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, şi în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice; 

Beneficiar -  Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"; 

Cod SMIS: 125082 

 

ANUNȚ 

 

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” are deosebita plăcere să anunțe că a primit, 

prin intermediul Programului Operațional Regional 2014 -2020 ,  Axa Prioritară 3 – 

Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor, 

Operațiunea B – Clădiri Publice, o finanțare nerambursabilă din F.E.D.R. în valoare de 

21.691.396,39 lei,  pentru reabilitarea căminelor studențești și a pavilionului administrativ 

central.  

Contractul de finanțare semnat în data de 08.11.2019 va asigura o investiție totală de  

aproximativ 30.000.000 lei, echivalentul a 6 milioane de euro, sumă ce va crea premisele ca, până 

la 29.11.2022, să fie creat un sistem modern de reducere eficientă a consumului energetic în 

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza". 

Proiectul intitulat "Reabilitarea, modernizarea si anveloparea termică a infrastructurii  - 

sistem modern de reducere eficiență a consumului energetic în Academia de Poliție "Alexandru 

Ioan Cuza" are ca obiectiv general creșterea eficienței energetice şi gestionarea eficientă a energiei 

la imobilele din cadrul Academiei de Politie prin reabilitare termică şi modernizarea instalațiilor 

aferente obiectivului de investiții și are ca obiective specifice: creșterea eficientei energetice a celor 

două clădiri  prin aducerea în parametrii de confort specificați în normativele în vigoare a 

instalațiilor HVAC (de încălzire, ventilație mecanică, climatizare) şi de iluminat si prin 

introducerea unor surse locale regenerabile de energie electrică şi termică și reducerea 
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cheltuielilor de exploatare şi a consumurilor de utilități (energie electrică şi termică, apă potabilă) 

si a emisiilor de gaze cu efect de sera  la clădirile menționate prin aplicarea unor măsuri de 

construire sustenabilă utilizând materiale performante, fără emisii de carbon nocive. 

Imobilele ce fac obiectul investiției sunt amplasate in Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 

1, București și sunt: imobilul C1 - Pavilion Central  ce are o suprafață construită de 7187 mp si o 

suprafață desfășurată de 16.636 mp și imobilul C5 - Pavilion Dormitoare Nord are o suprafață 

construita de 2343 mp si suprafață desfășurată de 10.610 mp.  

Matricea de soluții integrate propuse prin DALI pentru cele două corpuri de clădire C1, C5 

este următoarea:  

• Termoizolarea fațadei parte opacă, cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime şi se va 

proteja izolația termica cu tencuială  armata de 0,5-1,0 cm grosime;  

• Termoizolarea planșeului din pod  cu vată minerală bazaltică de 25 cm, protejat cu sapa 

de ciment de 7 cm si izolație cu membrana bituminoasa.  

• Eliminare punte termică soclu pe adâncimea de 1,20 m cu polistiren extrudat de 10 cm;  

• Înlocuire completă parte vitrată existentă cu tâmplărie nouă din aluminiu;  

• Echiparea clădirii cu pompe de căldura aer-aer; 

• Introducerea unor armături cu consum redus de apă la punctele de utilizare apă rece si 

apa caldă menajeră;  

• Climatizarea clădirii in vederea asigurării calității aerului in limitele definite de 

standardele in vigoare, utilizând un sistem de energie regenerabila şi recuperatoare de frig;  

• Utilizarea lămpilor cu LED pentru iluminat si a celulelor foto cu senzor de lumina naturala 

si mișcare;  

• Introducere sistem BMS management energetic;  

•  Reparați locale la bordajul golurilor, pardoseli, pereți şi tavane; 

• Acoperișul tip șarpantă va avea înlocuită complet învelitoarea.  

• Echiparea şi dotarea spatiilor.  
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Ansamblul măsurilor luate vor duce la creșterea eficienței energetice în clădirile (C1, C5) 

care fac parte din proiect, la reducerea consumului energetic şi a emisiilor de gaze de seră şi 

creșterea calității mediului de lucru. 

Activitățile principale ale proiectului sunt:  

 Realizare servicii integrate de expertizare tehnica a clădirilor, de auditare energetica , de 

elaborare a documentației D.A.L.I. si de consultanta in vederea elaborării cererii de 

finanțare; 

 Management de proiect; 

 Elaborare documentație tehnică -economica - faza PT, execuție lucrări conform proiectului 

tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului; 

 Dirigenție de șantier; 

 Activitate de informare si publicitate; 

 Activitate de audit financiar. 

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt: 

 Contract cu operatorul economic castigator pentru elaborarea DALI, expertizei tehnice si  

 audit energetic a cladirilor incluse in proiect, precum si servicii de consultanta in vederea 

elaborarii cererii de finantare si a anexelor aferente; 

 Raport de expertiza tehnică a cladirilor incluse în proiect; 

 Raport de audit energetic a cladirilor incluse in proiect; 

 Certificat de urbanism si avize obtinute; 

 Memoriu, DALI si anexe desenate si scrise; 

 Cerere de finantare completata și depusă spre evaluare; 

 Adrese elaborate cu clarificari administrative si privind eligibilitatea; 

 Adrese elaborate cu clarificari tehnico-economice; 

 Echipa de proiect constituită; 

 Contract de finantare semnat cu Autoritatea de Management POR; 

 Contract cu operatorul economic castigator pentru realizare de servicii de management de  

 proiect; 

 Echipa externa consultanta de management constituită; 
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 Contract cu operatorul economic castigator pentru realizare servicii de proiectare si 

inginerie, servicii verificare proiect tehnic, elaborare documentatii pentru avize, executie 

lucrări aferente proiectului; 

 Proiectul tehnic aprobat; 

 Raport de Verificare Proiect tehnic; 

 Proiectul de organizare de santier (piese desenate, grafice, diagrame, piese scrise si tabele  

 privind executarea constructiilor de baza si a instalatiilor aferente organizarii de santier) ; 

 Construcții aferente organizarii de santier edificate; 

 Constructii si instalatii aferente investitiei de baza, montaj, dotari, utilaje, echipamente  

 tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj; 

 Documente privind realizarea racordarii la utilitatile necesare functionarii obiectivului de 

investitii; 

 Demolări, demontări, dezafectări, defrişări, colectare, sortare şi transport la depozitele 

autorizate a deşeurilor, sistematizări pe verticală, 

accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, 

epuizmente , descărcări de sarcină arheologică, lucrări pentru pregătirea 

amplasamentului, relocarea/protecţia utilităţilor; 

 Cadru natural refacut dupa terminarea lucrarilor; 

 Procese verbale de receptie lucrari si procese verbale de punere in functiune; 

 Echipamente livrate si montate; 

 Documente întocmite ca urmare a realizarii serviciilor de asistenta tehnica; 

 Contract incheiat pentru serviciu dirigentie de santier cu operatorul economic castigator; 

 Documente întocmite ca urmare a realizarii serviciilor de dirigentie de santier; 

 Contract cu operatorul economic castigator pentru realizare materiale de informare; 

 Materiale de informare si publicitate realizate (panouri de informare, placi permanente,  

 anunturi de presa de inceput si final) ; 

 Materiale de informare elaborate si postate pe site-ul institutiei; 

 Contract incheiat pentru servicii de audit financiar extern cu operatorul economic 

castigator: 

 Documente intocmite ca urmare a realizarii serviciilor de audit financiar; 
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 Rambursarea fondurilor de la bughetul de stat pentru implementarea proiectului. 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, 

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.  

 

 

 

Managerul de proiect 
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