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Scurtă descriere a proiectului 

Eficienta energetica cladiri publice, orasul 
Uricani, judet Hunedoara 

 
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORAS URICANI  /  Cod SMIS: 118539 
 
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului il reprezinta Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor 
publice, in scopul reducerii pierderilor energetice si implicit scaderea costurilor cu energia termica prin reducerea 
pierderilor de caldura. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor publice ale administratiei publice locale, de pe strada 1 Mai, nr. 
6- pentru cladirea C1 si strada 1 Mai, nr.10 - pentru cladirea C2, prin lucrari de reabilitare termica ce determina 
consumuri mai mici de 110 KWH/mp/an pentru incalzirea cladirilor primariei. 
2. Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera, respectiv o reducere cu 53,26 tone CO2 pentru cladire 
administrativa corp A 
3. Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera, respectiv o reducere cu 29,72 tone CO2 pentru cladire 
administrativa corp B. 
4. Cele 2 cladiri ale primariei, corp A si corp B vor beneficia de lucrari de interventie la anvelopa acestora si a 
instalatiilor de incalzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat, care vor avea ca scop cresterea 
performantei energetice. 
5. Reducerea consumului anual de energie cu 285,072.60 kWh/an, consumul total de energie scazand de la 
356,728.28 kWh/an la 71,655.67 kWh/an, ceea ce aduce o economie de 15.11 KgCO2/mp/an, pentru cladire corp 
A. 
6. Reducerea consumului anual de energie cu 134,784.62 kWh/an, consumul total de energie scazand de la 
208,281.72 kWh/an la 73,497.10 kWh/an, ceea ce aduce o economie de 14.61 tone CO2/an, pentru cladire corp 
B. 
Rezultatele proiectului: 
1. Eficientizarea energetica a celor doua cladiri publice (Cladire Primarie Corp A si Cladire Primarie Corp B). 
2. Procentul (%) din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea 
surselor regenerabile de energie ( la nivel de proiect): 30.42 %. 
 
Data semnării contractului de finanțare: 22.08.2018 
Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 22 August 2018 - 28 Februarie 2022 
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Valoarea totală a contractului de finanțare: 4.623.062,96 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.456.989,47 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 528.716,03 lei 
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 3.985.705,50 lei 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:  
www.fonduri-ue.ro 
www.inforegio.ro  
facebook.com/inforegio.ro 
 
Denumirea completă a programului este: Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020  
Denumirea scurtă este: Regio 2014-2020 
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