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                             Comunicat de presa aferent inceperii proiectului: 

"Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila etapa VI" 

Cod SMIS 119996 

 

Numele programului: Regio-Programul Operational Regional 2014-2020 

Titlul proiectului: " Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila etapa VI " 

Beneficiarul: UAT Orasul Petrila 

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice  

Organismul intermediar pentru Programul Operational Regional: Agentia pentru Dezvoltare  Regionala Vest 

Data inceperii proiectului: 06.03.2019 

Data finalizarii proiectului: 31.01.2020 

Obiectivele si rezultatele proiectului:  

Obiective 

Obiectivul general al priorităţii de investiţii: sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei şi a 

utilizarii energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, în sectorul locuinţelor. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Cresterea eficientei energetice intr-o cladire rezidentiala din orasul Petrila - blocul 3 str. 8 Martie 

Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii cladirii rezidentiale din orasul Petrila - blocul 3 str. 8 Martie 

Cresterea gradului de colaborare dintre autoritatea publica locala si Asociatia de proprietari 

Imbunatatirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila 

Rezultatele proiectului: 

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) 

Val. la începutul implementării proiectului 150.66 to/an (96.45 kg/an/m2*1562.1m2/1000) 

Val. la finalul implementării proiectului 70.44 to/an (45.09 kg/an/m2*1562.1m2/1000) adica o scadere de 80.22 

to/an 
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2. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) 

Val. la începutul implementării proiectului 0 gospodării, 

Val. la finalul implementării proiectului 26 gospodării 

3. Consumul anual de energie primară (kWh/an) 

Val. la începutul implementării proiectului 729128.62 kWh/an 

Val. la finalul implementării proiectului 367727.44 kWh/an adica o scadere de 361401.18 kWh/an 

4. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) 

Val. la începutul implementării proiectului 316.35 kWh/m2/an 

Val. la finalul implementării proiectului 84.99 kWh/m2/an adica o scadere de 231.36 kWh/m2/an 

5. Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) 

Val. la începutul implementării proiectului 466.76 kWh/m2/an 

Val. la finalul implementării proiectului 235.40 kWh/m2/an adica o scadere de 231.36 kWh/m2/an 

Valoarea totala a proiectului: 1.255.54,30 lei 

Valoarea contributiei FEDR :  372.080,65 lei 

Valoarea contributiei de la bugetul de stat: 65.661,31 lei 

Contributia proprie a orasului Petrila: 817.612,34 lei 

     Impactul acestei investii va îmbunătăți aspectul clădirii si implicit estetica acesteia, va contribui la reducerea 

costurilor cu încălzirea, crează o economie la buget, care poate fi direcționată către altă nevoie a comunității, 

contribuind astfel la îmbunătățirea nivelului de trai. 

 

Persoana de contact: Lang Mihaela, Manager proiect 

Date de contact: Tel/fax: 0254/550760, 0254/550977 

E-mail: achizitii.petrila@yahoo.com 
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