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FIŞĂ DE PREZENTARE  
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL TEIUȘ 

 
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 ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, 
INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR 
OPERAȚIUNEA: B-CLĂDIRI PUBLICE  
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 110257 

Titlul: „Reabilitare termică Liceul Teoretic Teiuş - clasele I-VIII" 

Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL TEIUȘ 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Alba ,Orasul Teius , str. Decebal , nr. 49. 
 

Durata de implementare: este de 60 luni, respectiv între data 01.05.2017 și data 30.04.2022, aceasta 
cuprinzând, daca este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor 
 

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunătătirea eficientei energetice a cladirilor de 
învătămînt din cadrul Liceului Teoretic Teius – clasele I-VIII prin măsuri de economisire a resurselor de 
energie si reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu accent pe utilizarea energiei din surse 
regenerabile în vederea asigurării dezvoltării durabile si a îmbunătățirii conditiilor de studiu pentru elevi.  
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
Corp A - Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de la 61,19, 
valoarea înregistrata la începutul implementarii proiectului la 19,66, valoarea care va fi atinsa în termen de 
maxim 38 luni de la semnarea Contractului de finanţare 
2. Corp A - Scaderea consumului anual de energie primara (kWh/an) de la 575478,18, valoarea înregistrata la 
începutul implementarii proiectului la 173321,39, valoarea care va fi atinsa în termen de maxim 38 luni de la 
semnarea Contractului de finanţare. 
3. Corp A - Scaderea consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep) de la 
49,82, valoarea înregistrata la începutul implementarii proiectului la 14,90, valoarea care va fi atinsa în termen 
de maxim 38 luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
4. Corp A - Scaderea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) 
total, de la 415,5, valoarea înregistrata la începutul implementarii proiectului la 129,46, valoarea care va fi 
atinsa în termen de maxim 38 luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
5. Corp A - Scaderea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) 
total, din care pentru încalzire/racire de la 409,61, valoarea înregistrata la începutul implementarii proiectului 
la 100,92, valoarea care va fi atinsa în termen de maxim 38 luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
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6. Corp A - Cresterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, de la 0, 
valoarea înregistrata la începutul implementarii proiectului la 46008, valoarea care va fi atinsa în termen de 
maxim 38 luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
7. Corp A - Cresterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total din care 
pentru încalzire/racire, de la 0, valoarea înregistrata la începutul implementarii proiectului la 46008, valoarea 
care va fi atinsa în termen de maxim 38 luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
8. Corp A - Producerea de energie din surse regenerabile peste 10% prin instalarea unor surse alternative de 
producere a energiei ca urmare a reabilitarii termice a cladirii destinate învaţamântului din cadrul Liceului 
Teoretic Teius-clasele I-VIII, în termen de 38 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
9. Corp A - Utilizarea tehnologiilor pasive si instalarea de sisteme de încalzire cu recuperarea caldurii ca 
urmare a reabilitarii termice a cladirii destinate învaţamântului din cadrul Liceului Teoretic Teius-clasele I-VIII 
în termen de 38 de luni de la semnarea Contractului de Finanţare. 
10. Corp B - Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de la 63,30, 
valoarea înregistrata la începutul implementarii proiectului la 26,87, valoarea care va fi atinsa în termen de 
maxim 38 luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
11. Corp B - Scaderea consumului anual de energie primara (kWh/an) de la 321501,31, valoarea înregistrata la 
începutul implementarii proiectului la 131589,63, valoarea care va fi atinsa în termen de maxim 38 luni de la 
semnarea Contractului de finanţare 
12. Corp B - Scaderea consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep) de 
la 27,64, valoarea înregistrata la începutul implementarii proiectului la 11,31, valoarea care va fi atinsa în 
termen de maxim 38 luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
13. Corp B-Scaderea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) 
total, de la 314,8,valoarea înregistrata la începutul implementarii proiectului la 130,2, valoarea care va fi atinsa 
în termen de maxim 38 luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
14. Corp B-Scaderea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) 
total, din care pentru încalzire/racire de la 308,78, valoarea înregistrata la începutul implementarii proiectului 
la 100,92, valoarea care va fi atinsa în termen de maxim 38 luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
15. Corp B-Cresterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, de la 0, 
valoarea înregistrata la începutul implementarii proiectului la 46008, valoarea care va fi atinsa în termen de 
maxim 38 luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
16. Corp B-Cresterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total din care 
pentru încalzire/racire, de la 0, valoarea înregistrata la începutul implementarii proiectului la 46008, valoarea 
care va fi atinsa în termen de maxim 38 luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
17. Corp B-Producerea de energie din surse regenerabile peste 10% prin instalarea unor surse alternative de 
producere a energiei ca urmare a reabilitarii termice a cladirii destinate învaţamântului din cadrul Liceului 
Teoretic Teius-clasele I-VIII, în termen de 38 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
18. Corp B- Utilizarea tehnologiilor pasive si instalarea de sisteme de încalzire cu recuperarea caldurii ca 
urmare a reabilitarii termice a cladirii destinate învaţamântului din cadrul Liceului Teoretic Teius-clasele I-VIII 
în termen de 38 de luni de la semnarea Contractului de Finantare. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – 152.455,51 Kwh/an. 
 Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată: 77,96 tone de CO2. 
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Beneficiarii direcți ai proiectului 
Liceul Teoretic Teius-clasele I-VIII va reprezenta unul dintre principalii beneficiari direcţi ai acestui proiect, 
datorita faptului ca, investiţiile ce se doresc a fi realizate vizeaza cele trei corpuri din cadrul unitaţii de 
învaţamânt. În cadrul Școlii Generale Teius clasele I-VIII, potrivit planului de scolarizare pe anul 2016-2017 îsi 
desfasoara activitatea un numar de 451 de elevi si un numar de 49 de persoane ce fac parte din categoria 
personalului didactic, didactic auxiliar si neauxiliar a Liceului Teoretic Teius. Prin investiţiile ce se doresc a fi 
realizate în vederea îmbunataţirii eficienţei energetice, pe lânga scaderea consumului de energie primara si 
cresterea utilizarii energiei din surse regenerabile, sunt create condiţii favorabile desfasurarii activitaţilor cu 
specific educaţional.  
Unitatea Administrativ Teritoriala Teius va reprezenta al doilea beneficiar direct al acestui proiect deoarece, 
în primul rând cele trei corpuri care se regasesc în cadrul proiectului se afla în proprietatea si administrarea 
acesteia iar în al doilea rând masurile vizate prin intermediul acestui proiect vor contribui la respectarea 
angajamentului asumat, de a reduce emisiile de CO2 cu cel puţin 20% pâna în anul 2020. 
Totodata realizarea proiectului va susţine acţiunea Primariei de a le transforma în cladiri exemplare din punct 
de vedere al eficienţei energetice si al utilizarii surselor regenerabile de energie. Un apect ce trebuie 
menţionat este faptul ca, prin realizarea proiectului, costurile suportate de catre Primarie ( curent, gaz etc.) 
vor fi diminuate în urma realizarii investiţiilor de reabilitare/modernizare, implementarea sistemelor eficiente 
pentru economisirea resurselor energetice utilizate. 

 
Beneficiarii indirecți ai proiectului 
O alta categorie de beneficiari o reprezinta comunitatea locala din orasul Teius, deoarece proiectul contribuie 
prin tehnologii performante la obţinerea necesarului de energie la nivelul localitaţii utilizând surse 
regenerabile de energie, în acest fel contribuind la o dezvoltare durabila. Scaderea consmului de energie din 
surse primare contribuie si cresterea cantitaţii de energie produsa din surse regenerabile contribuie la 
scaderea impactului negativ asupra mediului si cresterea calitaţii vieţii locuitorilor din acesta comunitate. 

 
Bugetul proiectului: 

Valoare 
totală a 

proiectului 
(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR 
Buget 

național 
Contribuție 
beneficiar 

6.783.294,11 6.455.964,78 5.487.570,07 839.275,38 129.119,33 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 6.326.845,45 lei    (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.400.612,20  Euro, 1 euro = 4,5172 RON (cursul de schimb 
prevăzut în Ghidul solicitantului). 
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