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Comunicat de presă     

                                                                                                             

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE EXECUTIE LA BLOCURILE NR. A DIN STRADA MIHAI EMINESCU ȘI NR.  1 ȘI 3 

DIN STRADA MUNCII ÎN CADRUL PROIECTULUI: „EFICIENTIZARE TERMICă CLĂDIRI REZIDENȚIALE ORAȘ 

PETRILA ETAPA I” COD SMIS 117773 

 
REGIO - PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020  
AXA PRIORITARA 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon 
PRIORITATEA INVIESTITIEI 3.1- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii 
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor 
OPERATIUNEA A- Cladiri rezidentiale 
Beneficiarul: UAT Oraşul Petrila 
Valoarea totala a proiectului: 3.261.812,49 lei 
Valoarea contributiei FEDR:  994.890,06 lei 
Valoarea contributiei de la bugetul de stat: 175.568,84 lei 
Contributia proprie a orasului Petrila: 2.091.353,59 lei 
Valorea finantarii nerambursabile: 1.170.458,90 lei 
Data inceperii proiectului: 06.03.2019 
Data finalizării proiectului: 30.09.2021 
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 in 3 cladiri rezidentiale din orasul Petrila; 
Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii celor 3 cladiri rezidentiale din orasul Petrila; 
Cresterea gradului de colaborare dintre autoritatea publica locala si Asociatiile de proprietari 
Imbunatatirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila. 
 S-a emis ordinul de începere a lucrărilor de execuţie la blocurile nr. A din strada Mihai Eminescu și nr. 1 și 3 
din strada Muncii prevăzute în proiectul „EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA I” 
COD SMIS 117773. 
 Valoarea contractului de lucrări este de 2.381.360,76 lei (fară TVA), iar durata lucrărilor este de 563 zile de 

la data inscrierii pe ordinul de începere a lucrărilor. Contractul a fost incheiat cu ASOCIEREA MERIDIAN 

TRANSCONSTRUCT & TIKVA SERVIS CONSTRUCT SRL, desemnat în urma derulării procedurii simplificate de achiziție 

publică. 

  Contractul de lucrări vizează reabilitarea termică a blocurilor nr. A din strada Mihai Eminescu și nr. 1 și 3 din 

strada Muncii, oraşul Petrila şi creşterea eficienţei energetice a acestora. 

 Impactul acestei investiţii va consta în creşterea calităţii vieţii a locuitorilor din blocurile nr. A din strada 

Mihai Eminescu și nr. 1 și 3 din strada Muncii, oraşul Petrila. 

 

Persoana de contact: Horațiu Robert Moga, Manager proiect 
Date de contact: Tel/fax: 0254/550760, 0254/550977 
E-mail: achizitii.petrila@yahoo.com 

 

    
       
 

 Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala 
 prin Programul Operational Regional 2014-2020 
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