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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 Operațional Regional 2014-2020. 

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiţie 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei 

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

publice, și în sectorul locuinţelor. 

 

PROIECT:  EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE SITUATE 

PE STRADA 1 MAI, STRADA REVOLUȚIEI ȘI STRADA STERMINOS, ORAȘUL URICANI, 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

Cod SMIS: 118907 

 

 Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): 

http://www.fonduri-ue.ro), precum și către site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, 

www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro), către care se va 

face link . Detalii privind elementele obligatorii de identitate vizuală se regăsesc în Manualul de 

Identitate  Vizuală a Regio 2014-2020, în vigoare. 

 

Contractorii implicați în implementarea contractului de finanțare sunt: 

 

1.  S.C. PETRA PAM S.R.L. – în calitate de executant al lucrărilor de reabilitare termică a imobilelor 

din cadrul proiectului, în baza contractului de lucrări numărul 78/71 din data de 19.11.2018 în 

valoare finală de 3.353.681,95 lei cu TVA. 

2. S.C. TEHNO-CONSULTING SOLUTION S.R.L. – în calitate de prestator a serviciilor de 

Proiectare, verificare tehnică a proiectării și asistență din partea proiectantului, în baza 

contractului de servicii numărul 98/76 din 23.10.2017, în valoare de 90.135,35 lei TVA inclus. 

3. Asocierea S.C. TEHNO-CONSULTING SOLUTION S.R.L.- S.C. SMART MIND SOLUTION 

S.R.L. – în calitate de prestator a serviciilor de Consultanță pentru managementul proiectului, în 

baza contractului de servicii numărul 98/64 din 01.09.2017, în valoare de 33.320 lei TVA inclus. 

4. S.C. AXAVEST ENGINEERING S.R.L. - în calitate de prestator a serviciilor de Dirigenție de 

șantier, în baza contractului de servicii numărul 98/57 din 27.07.2017, în valoare de 24.990 lei TVA 

inclus. 

5. S.C. SIOMAX S.R.L. - în calitate de prestator a serviciilor de Audit financiar, în baza contractului 

de servicii numărul 98/45 din 17.07.2017, în valoare de 58.548 lei TVA inclus. 

6. S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. - în calitate de prestator a serviciilor de Audit energetic la 

finalizarea lucrărilor, în baza contractului de servicii numărul 98/59 din 11.08.2017, în valoare de 

12.376 lei TVA inclus. 

7. S.C. ALDO DETAIL DIRECT S.R.L.- D - în calitate de prestator a serviciilor de Publicitate, în 

baza contractului de servicii numărul 98/43 din 13.07.2017, în valoare de 23.562 lei TVA inclus. 
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