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Scurtă descriere a proiectului 

 

„Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad” (cererea nr.1)- Cod SMIS 120975 

Beneficiar: - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad  

Proiectul prevede reabilitarea termică a noua blocuri de locuințe din Municipiul Arad. 

Scopul proiectului: ,,Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, îndeosebi a celor care înregistrează 

consumuri energetice mari”. 

Obiective specifice vizate în cadrul proiectului: 
1. Creșterea performanțelor energetice ale celor 9 blocuri, prin realizarea unor lucrări de intervenție care să 

determine scăderea consumului anual de energie primară(kWh/an) cu 46,76% după implementarea 
proiectului; 

2. Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) cu până la 47,92% față de emisiile 
actuale ale celor 9 blocuri. 

Rezultatele proiectului: Implementarea proiectului contribuie la îmbunătățirea confortului termic interior, 
reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice, reducerea emisiilor poluante generate de 
producerea, transportul şi consumul de energie, reducerea cheltuielilor de întreținere pentru încălzire . 
Valoarea totală a proiectului este de 12.173.250,48 lei, din care 6.003.425,72 lei reprezintă contribuția Uniunii 
Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 1.059.428,07 lei contribuția națională. 
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul 

Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 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 şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, şi în sectorul locuințelor. Operațiunea -A- Clădiri rezidențiale. 

Data începerii proiectului: 04.04.2019 
Data finalizării proiectului: 31.07.2021 
Perioada de implementare: 01.12.2016 - 31.07.2021 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 
www.fonduri-ue.ro. 
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