
 

 

 

Anunț de presă 
                       Octombrie 2018 

Reabilitarea energetică a Liceului Teologic Baptist  
din municipiul Reșița 

 
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Reșița. 
Obiectivul proiectului este creşterea eficienţei energetice a clădirii aferente Liceului Teologic Baptist din Municipiul Reşiţa, 
judeţul Caraş-Severin, prin reabilitarea şi modernizarea acesteia, realizarea de investitii asupra corpului de clădire C1 în condiţiile 
asigurării confortului interior şi implicit economisirea de resurse financiare, avându-se în vedere un set de actiuni specifice, in 
urma stabilirii stării tehnice a construcţiei şi instalaţiilor existente în care îşi desfăşoară activitatea educaţională unitatea de 
învăţământ. 

Obiectivul specific al Prioritatii de Investitie 3.1 B este cresterea eficientei energetice in cladirile rezidențiale, clădirile 
publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari și se regaseste ca obiectiv 
al proiectului.  
 Atingerea obiectivelor specificate va fi realizata prin:  

1. Lucrări de reabilitarea termică care duc la scăderea emisiilor echivalent CO2 (toCO2/an),  la reducerea consumului anual 
specific de energie primară (obţinută din surse neregenerabile fosile) (Kwh/an) şi la reducerea consumului anual specific 
de energie (kwh/an): termoizolarea construcțiilor, înlocuirea instalațiilor existente; 

2. Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi:  realizarea 
unor rampe exterioare de acces în clădire pentru persoane cu dizabilităţi şi adaptarea podestelor existente la acestea, 
amplasarea la fiecare nivel al clădirii a cel puţin un grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi, prevederea scărilor 
exterioare și interioare și a rampelor de acces cu mâini curente, folosirea unor culori contrastante (faţă de elementele 
adiacente) pentru toate uşile de evacuare, amplasarea unor suprafeţe de avertizare tactilo - vizuală pe toate circulaţiile 
vericale şi a unor benzi de atenţionare (şi cu rol antiderapant) pe marginea fiecărei muchii de treaptă (în vederea 
asigurării unui contrast vizual între treaptă şi contratreaptă); 

3. Execuţia de lucrări în vederea conformării construcţiilor existente la normativele în vigoare cu privire la protecţia 
împotriva incendiilor. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.365.836,05 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă totală de 2.706.435,12 lei. 
Locul de desfășurare al proiectului : Liceul Teologic Baptist Resița, Aleea Tineretului nr. 9,  județul Caras-Severin, România. 
Data începerii proiectului: 03.10.2018 
Data finalizării proiectului: 31.05.2021 
Cod MySMIS:  111940 
Persoana de contact: Dobre Grațian, Tel./Fax: 0255211692 / 0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro,  sediu Str. Piața 1 
Decembrie 1918 nr. 1A, cod poştal 320084, Reșița,  judeţul  Caraş-Severin 
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
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