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Comunicat de presă 
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

Demarare proiect „Reabilitare și eficientizare energetică Cinematograf Dacia” 

Decembrie 2022 

 

Beneficiar: UAT Municipiul Reșița  

Titlul proiectului: Reabilitare și eficientizare energetică Cinematograf Dacia 

Codul proiectului: B2.2.a - Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice - Autorități locale 

Proiectul este finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

Titlu apel proiect: COMPONENTA C5, PNRR/2022/ COMPONENTA C5 - Valul Renovării, Operațiunea 
B2.2.a - Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice - Autorități locale, pentru proiect ”Reabilitare 
și eficientizare energetică Cinematograf Dacia” 

Obiectivele proiectului:  

-Refacerea terasa acoperiș împreună cu hidroizolația; 
-Refacere trotuare; 
-Reabilitare și eficientizare termică inclusiv instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu - schimbator de caldura; 
-Recompartimentări ușoare cu gips carton; 
-Refuncționalizări locale fără schimbarea funcțiunii principale a clădirii; 
-Demolare pergola perimetrală;  
-Remodelare gradene si scena; 
-Instalarea/reabilitarea/ modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturala si ventilare 

mecanica, instalatie de iluminat. 
Implementarea proiectului va contribui la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul comunității, prin 

creșterea atractivității in randul populatiei Municipiului Resita, diversificarea activitatilor socio-culturale. 
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Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:  

• Crește atractivitatea in randul populatiei Municipiului Resita; 
• Diversifica activitațile socio-culturale în Municipiul Resita; 
• Crește calitatea serviciilor publice livrate/prestate cetățenilor, turiștilor și vizitatorilor 

Municipiului Reșița;  
• Se îmbunătățește atractivitatea zonei turistice a Zonei Metropolitane Reșița;  
 
Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 7.991.645,68 lei (valoare fara TVA), din care 

valoarea maximă a finanțării nerambursabile de 4.012.738,91 lei (valoare cu TVA), valoarea eligibilă din 
PNRR 3.372.049,50 (valoare fără TVA) lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 640.689,41 
lei 

Data începerii proiectului: 19.12.2022 

Data finalizării proiectului: 19.12.2024 

 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din 
fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale 

 

Contact: 

Tel./Fax: 0255211692 / 0355080288,  

E-mail: proiecte@primariaresita.ro 

 

Municipiul Reșița 


