PROGRAMUL OPE RAȚIONAL REGIONAL 2 0 1 4 - 2 0 2 0
Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;
Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor
de educație și formare;
Obiectiv specific 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața
forței de muncă și sectoarele economice competitive;
Beneficiar – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”;
Titlul proiectului - „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale din Academia de
Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” – condiție esențială în specializarea academică a viitorilor polițiști”
Cod SMIS 2014+: 125167

ANUNȚ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de Beneficiar, anunță implementarea
proiectului cu titlul „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale din Academia de Poliție
,,Alexandru Ioan Cuza” – condiție esențială în specializarea academică a viitorilor polițiști”, cod
SMIS: 125167, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 –
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.3. – Creșterea relevanței
învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de munca și sectoarele economice
competitive, conform Contractului de Finanțare nr. 5445 / 2020, cu un buget în valoare totală de
29.956.846,19 lei, din care 23.965.476,95 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R.
iar 5.991.369,24 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.
Contractul de finanțare aprobat va asigura o investiție totală de aproximativ 30.000.000 lei,
echivalentul a 6 milioane euro, sumă ce va crea premisele ca, până la data de 29.11.2023, să fie
dezvoltată și modernizată infrastructura educațională din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
Proiectul „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale din Academia de Poliție
,,Alexandru Ioan Cuza” – condiție esențială în specializarea academică a viitorilor polițiști” are ca
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obiectiv general creșterea nivelului de educație al studenților Academiei prin dezvoltarea condițiilor
pentru o pregătire profesională de calitate, adaptată nivelului de dezvoltare tehnologică si cerințelor
specifice mediului economic și are ca obiective specifice: Dezvoltarea infrastructurii educaționale a
Academiei prin reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire C2, C3 și C8 și mansardarea
corpului de clădire C8 și Creșterea relevanței actului educațional desfășurat de studenții Academiei
prin dotarea spațiilor de învățământ aferente celor 3 clădiri ce fac obiectul proiectului.
Imobilele ce fac obiectul investiției sunt amplasate în Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1,
București și sunt: imobilul C2 – Pavilion clase sud ce are o suprafață construită de 2.055 mp și o
suprafață desfășurată de 4.033 mp, imobilul C3 – Pavilion clase nord ce are o suprafață construită de
2.114 mp și o suprafață desfășurată de 3.968 mp și C8 – Dormitoare Corp gardă (Facultatea de
Arhivistică) ce are o suprafață construită de 696 mp și o suprafață desfășurată de 2.092 mp.
Matricea de soluții integrate propuse prin DALI pentru corpurile de clădire C2, C3 și C8 este
următoarea:
• Instalații electrice eficiente;
• Soluții HVAC eficiente energetic cu impact în nivelul de confort;
• Sisteme de iluminat eficiente și adaptative;
• Soluții de energie regenerabilă solară pentru încălzirea apei și producția de energie electrică;
• Soluții pentru managementul deșeurilor;
• Soluții pentru Building Management System – rețele, accese, securitate;
• Refacerea integrala a instalațiilor sanitare, înlocuirea obiectelor sanitare existente și
completarea acestora la grupurile nou create prin mansardare (Corp C8);
• Reproiectarea și refacerea instalațiilor de împământare și de paratrăsnet cu dispozitiv de
amorsare PDA, având în vedere că parte din ele sunt necorespunzătoare sau nefuncționale precum și
amenajările la nivelul mansardei;
• Înlocuirea prin retrofit a sistemelor de iluminat existente cu sisteme și aparate de iluminat cu
tehnologie eficientă energetic, de tip LED, CFL sau alte surse, inclusiv tuburi de lumina în zona
mansardei, prevăzute cu control automat local și/sau centralizat al nivelului de iluminare, astfel încât
prioritar să se asigure parametrii luminotehnici (nivel de iluminare, indice de redare a culorilor,
temperatura de culoare, uniformitate a iluminării, etc.) și nivelul de confort luminos impus de
normativele în vigoare pentru categoria de spații analizate. Cele din spațiile comune (holuri, scări, GS)
vor fi prevăzute și cu senzori de prezență și de lumină;
• Executarea instalației interioare de hidranți și a instalației de semnalizare și alarmare a
incendiilor, respectiv reabilitare instalații interioare de hidranți și montaj instalație de semnalizare și
alarmare a incendiilor conformitate PSI – inclusiv dotări;
• Prevederea unor soluții de economisire a consumului de apă, atât la nivelul robineților, cât și al
sistemelor de utilizare a apei de closet;
2/4

• Alte lucrări fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică și/sau raportul de audit
energetic;
•Echiparea și dotarea spațiilor.
Ansamblul măsurilor luate vor duce la creșterea eficienței energetice în cladirile (C2, C3 și C8)
care fac parte din proiect, reducerea consumului energetic și a emisiilor de gaze de seră și creșterea
calității mediului de lucru pentru personalul instituției.
Activitățile principale ale proiectului sunt:
1. Realizare servicii integrate de expertizare tehnică a clădirilor, de auditare energetică, de
elaborare a documentației D.A.L.I. și de consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare;
2. Activitatea de management a proiectului;
3. Elaborare documentație tehnico-economică – faza PT, execuție lucrări conform proiectului
tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului;
4. Dirigenție de șantier;
5. Activitatea de informare și publicitate;
6. Furnizare dotări și active necorporale;
7. Activitatea audit financiar.




















Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:
Contract cu operatorul economic câștigător pentru elaborarea DALI, expertizei tehnice și audit
energetic a clădirilor incluse în proiect, precum și servicii de consultanță în vederea elaborării
cererii de finanțare și a anexelor aferente;
Raport de expertiză tehnică a clădirilor incluse în proiect;
Raport de audit energetic al clădirilor incluse în proiect;
Certificat de urbanism și avize obținute;
Memoriu, DALI și anexe desenate și scrise;
Cerere de finanțare completată și depusă spre evaluare;
Adrese elaborate cu clarificări administrative și privind eligibilitatea;
Adrese elaborate cu clarificări tehnico-economice;
Echipa de proiect constituită;
Contract de finanțare semnat cu Autoritatea de Management POR;
Contract cu operatorul economic câștigător pentru realizare de servicii de management de
proiect;
Echipa externă de consultanță de management constituită;
Contract cu operatorul economic câștigător pentru realizarea serviciilor de proiectare și inginerie,
servicii verificare proiect tehnic, elaborare documentații pentru avize, execuție lucrări aferente
proiectului;
Proiectul tehnic aprobat;
Raport de Verificare Proiect tehnic;
Proiectul de organizare de șantier (piese desenate, grafice, diagrame, piese scrise și tabele privind
executarea construcțiilor de bază și a instalațiilor aferente organizării de șantier);
Construcții aferente organizării de șantier edificate;
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 Construcții și instalații aferente investiției de bază, montaj, dotări, utilaje, echipamente
tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj;
 Documente privind realizarea racordării la utilitățile necesare funcționarii obiectivului de
investiții;
 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 refăcut după terminarea lucrărilor;
 Procese verbale de recepție lucrări și procese verbale de punere în funcțiune;
 Echipamente livrate și montate;
 Documente întocmite ca urmare a realizării serviciilor de asistență tehnică;
 Contract încheiat pentru servicii dirigenție de șantier cu operatorul economic câștigător;
 Documente întocmite ca urmare a realizării serviciilor de dirigenție de șantier;
 Contract cu operatorul economic câștigător pentru realizare materiale de informare și publicitate;
 Materiale de informare și publicitate realizate (panouri de informare, plăci permanente, anunțuri
de presă de început și final);
 Materiale de informare elaborate și postate pe site-ul instituției;
 Contract încheiat pentru servicii de audit financiar extern cu operatorul economic câștigător;
 Documente întocmite ca urmare a realizării serviciilor de audit financiar;
 Rambursarea fondurilor utilizate pentru implementarea proiectului.
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:
R1 – Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al
proiectului – acest rezultat va fi atins prin îndeplinirea obiectivului de dezvoltare a infrastructurii
educaționale a Academiei prin reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire C2, C3 și C8 și
mansardarea corpului de clădire C8. Totodată, la atingerea acestui rezultat va contribui și îndeplinirea
obiectivului „Creșterea relevanței actului educațional desfășurat de studenții Academiei prin dotarea
spațiilor de învațământ aferente celor 3 clădiri ce fac obiectul proiectului”. Numărul total de participanți
la procesul educațional apartinând unor persoane subiect al proiectului : valoare la începutul proiectului
1520; valoarea după implementarea proiectului 1771;
R2 – Categoria infrastructurii subiect al proiectului: tertiar universitar - în cadrul acestui proiect
se va interveni pe 3 clădiri parte a infrastructurii educaționale tertiare universitare. Valoarea la începutul
proiectului 0; valoarea la finalul proiectului 1.
Pentru informaţii detaliate despre Programul Operațional Regional 2014 – 2021, vă rugăm să
vizitați www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro) cât și
celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană accesând web site-ul www.fonduri-ue.ro.
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României”
„Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020”
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