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Comunicat de presă  

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”  

  

Proiect: „REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE SI BIBLIOTECA DIN LOCALITATEA 

ZERIND, COMUNA ZERIND,JUDETUL ARAD” 

Beneficiar: Comuna Zerind  

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
Componeta 10- Fondul Local I.3 – Reabiliarea moderată a cladirilor publice pentru a 
îmbunatăți serviciile publice prestate la nivelul unitaților administrativ-teritoriale Titlul 
apel: apel PNRR/2022/c10/I3, Runda 2 

Obiectivul general al prezentei investitii este cresterea eficientei energetice in cladirea 
sediul primarie si biblioteca din localitatea Zerind, comuna Zerind, judetul Arad, prin 
reducerea nivelului anual al gazelor cu efect de sera si diminuarea consumului anual de 
energie. 

  Obiectivul specific al I.3 din Componenta C10 PNRR este: Reabilitarea moderata a 
cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor 
administrativ-teritoriale. 
Cresterea eficientei energetice ca deziderat general in vederea scaderii consumului de 
energie si al emisiilor de gaze cu efect de sera se afla pe agenda organizatiilor 
mondiale de cateva decenii, din momentul in care rapoartele stiintifice au demonstrat 
amploarea schimbarilor ireversibile din punct de vedere climatic si consecintele 
acestora pe plan global. Ca urmare, au fost stabilite tinte ambitioase si actiuni ce 
vizeaza nu doar marile puteri economice ale lumii ci si tarile in curs de dezvoltare . 
Astfel, „Conventia-cadru” a Natiunilor Unite privind schimbarile climatice elaborata in 
1992 a stabilit masuri a caror rezultat este scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera 
de cel putin 50% la nivelul anului 2050 comparativ cu nivelul de emisii din anul 1990. Pe 
aceste considerente si luand in calcul faptul ca sectorul constructiilor este unul dintre 
cei mai mari consumatori de energie si generatori de gaze cu efect de sera se deduce 
importanta masurilor de eficienta energetica a caror destinatare sunt cladirile de orice 
tip. 
In cazul de fata, atingerea scopului final al Conventiei-cadru amintita anterior este 
sustinuta prin implementarea unor proiecte care stabilesc interventii din punct de 
vedere termic asupra cladirilor publice, asa cum este si cladirea sediul primariei si 
biblioteca (cladire obiect al proiectului). Factorii decizionali si-au asumat 
responsabilitatea implementarii unor investitii in vederea reducerii consumului de 
energie primara in sectorul public si privat si pentru diminuarea efectelor schimbarilor 
climatice. Acestea se doresc a fi parte componenta a obiectivelor de dezvoltare 
economica si crestere sustenabila, tinte asumate la nivel national in conformitate cu 
strategiile pe termen mediu si lung ale Uniunii Europene. Eforturile in aceasta directie 
vin atat pe fondul necesitatii alinierii la standardele de trai si competitivitate 
economica din statele vestice cat si pentru a contracara tendintele negative de factura 
economica, sociala si demografica care afecteaza comunitatea din zona. Unul dintre 
obiectivele stabilite are drept scop, imbunatatirea permanenta a situatiei energetice a 
cladirilor aflate in proprietate publica. Necesitatea si oportunitatea unor actiuni in  
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acest sens vine si pe fondul factorilor climatici si de amplasament care influenteaza 
viata oamenilor din sat. Clima in aceasta regiune este caracterizata de perioade cu 
temperaturi foarte joase iarna si ridicate pe perioada verii, in timp ce radiatia solara 
are valori foarte bune. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea acestui proiect este 
cresterea eficientei energetice a cladirii prin aplicarea completa a posibilitatilor de 
imbunatatire energetica, scaderea cheltuielilor pentru utilitati, asigurarea unui climat 
corespunzator pentru desfasurarea activitatilor administrative. In situatia neaccesarii 
fondurilor nerambursabile, comuna Zerind nu dispune de alte surse de finantare, ceea 
ce conduce la imposibilitatea realizarii acestor lucrari. 
Prin urmare, se pot afirma urmatoarele: sumele alocate din bugetul local pentru 
intretinerea din punct de vedere energetic a constructiilor publice – aici intra si 
cladirea sediul primariei si biblioteca sunt destul de mari. La aceasta se adauga faptul 
ca nu sunt valorificate resursele regenerabile de energie.  
Necesitatea reabilitarii si modernizarii sediului primariei si biblioteca deriva in primul 
rand din necesitarea scaderii consumului energetic primar al cladirii cu minim 30% fapt 
ce va conduce la economii bugetare cu care se pot realiza alte investitii, precum si la 
cresterea calitatii serviciilor publice oferite prin punerea la dispozitia cetatenilor a 
unor spatii confortabile si primitoare. 
Luand in considerare situatiile problematice prezentate anterior, rezultatele 
activitatilor prevazute prin proiectul care face obiectul acestei cereri de finantare vor 
avea un impact semnificativ asupra starii de fapt actuale. 
Oportunitatea acestei investitii este data de finantarea prin PNRR Componenta C10 -I.3 
– Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice 
prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. 
 

Indicatorii specifici ai proiectului sunt: 

 Îmbunătățirea condițiilor de confort interior; 

 Reducerea consumului de energie; 

 Reducerea costurilor de întreținere; 

 Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de 
energie;      
   

Locul de implementare al proiectului: Terenul se găsește în intravilanul satului Zerind, nr. 
1, com. Zerind, jud. Arad, identificat prin nr. cadastral 300192. 300192-C1-U1, proprietar 
tabular COMUNA ZERIND. 

 

Informații proiect: 

 Valoarea totală a proiectului: 1.455.679,34 RON  

 Valoarea maximă  a finanțării nerambursabile: 1.455.679,34 RON  

 Data începerii proiectului: 05.10.2022  

 Data finalizării proiectului: 22.02.2025  

 Codul proiectului de finanțare: C10-I3-2837 
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Date de contact beneficiar: 

Adresa: cod poștal 317420, str. -  , nr. 1 , loc. Zerind, jud. Arad 
Telefon: 0257355566  
E-mail: primariazerind@yahoo.com  
 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
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