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Eficientizarea energetica a blocurilor de
locuinte situate pe strada 1 Decembrie si
strada Aleea Trandafirilor, orasul Uricani,
judetul Hunedoara
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORAS URICANI / Cod SMIS: 118692
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului il Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale,
in scopul reducerii pierderilor energetice si implicit scaderea costurilor cu energia termica prin reducerea
pierderilor de caldura.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe nr. 1, 7, 9, 11 de pe strada 1 Decembrie, blocurilor
de locuinţe nr. 2, 3, 4 de pe strada Aleea Trandafirilor prin lucrări de reabilitare termică ce determină consumuri
mai mici de 100 KWH/mp/an pentru incalzirea locuintelor,
2. 170 de gospodării vor beneficia de lucrari de interventie la anvelopa blocului de locuinte care vor avea ca scop
cresterea performantei energetice.
3. scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera, respectiv o reducere cu 101,87 tone CO2.
4. reducerea consumului anual de energie pentru incalzire cu 2.199,65 kwh/an, reducerea consumului anual de
energie primara cu 2.828.343,42 kwh/an si reducerea consumului anual specific de energie cu 2.200,08 kwh/an.
Rezultatele proiectului:
1. Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte nr. 1, 7, 9, 11 de pe strada 1 Decembrie, blocurilor
de locuinte nr. 2, 3, 4 de pe strada Aleea Trandafirilor prin lucrari de reabilitare termica ce determina consumuri
mai mici de 100 KWH/mp/an pentru incalzirea locuintelor.
2. 170 de gospodarii vor beneficia de lucrari de interventie la anvelopa blocului de locuinte care vor avea ca scop
cresterea performantei energetice.
3. scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera, respectiv o reducere cu 101,87 tone CO2
4. reducerea consumului anual de energie pentru incalzire cu 2.199,65 kwh/an, reducerea consumului anual de
energie primara cu 2.828.343,42 kwh/an si reducerea consumului anual specific de energie cu 2.200,08 kwh/an.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Data semnării contractului de finanțare: 19.06.2017
Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 20 Iunie 2017 - 30 Aprilie 2022
Valoarea totală a contractului de finanțare: 4.507.285,04 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.204.568,67 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 389.041,53 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 2.593.610,20 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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