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Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe str. 
Horea, bl. A2, A3, A4 si str. G. A. Petculescu, bl. 15 

 
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Reșița. 
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale prin reabilitarea energetică a 
blocurilor de locuințe A2, A3, A4  de pe strada. Horea, respectiv blocul numărul 15 de pe strada G.A. Petculescu din Municipiul 
Reșița. 
Obiectivul specific al Prioritatii de Investitie 3.1 A este creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și 
sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari, regăsindu-se și ca obiectiv al 
proiectului. 

Atingerea obiectivelor specificate se va realiza prin:  
1. Creşterea eficienţei energetice pentru blocurile de locuinţe astfel încât consumul anual specific de energie 

calculat pentru încalzire să scadă sub 90 KWh/mp/an arie utilă pentru fiecare bloc de locuințe. 
2. Scăderea consumului specific de energie pentru încalzirea locuințelor trebuie să fie de minim 40% din 

consumul evidențiat în certificatul de performanță energetică corespunzator stării inițiale a blocului. 
3. Scăderea emisiilor echivalent CO2 cu mai mult de 40% față de emisiile inițiale. 

Valoarea totală a proiectului este de 4.329.129,38 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă totală de 2.306.393,84 lei. 
Locul de desfășurare al proiectului : strada Horea, blocurile A2, A3, A4 si strada G. A. Petculescu, blocul 15 
Data începerii implementarii  proiectului: 12.03.2019 
Data finalizării proiectului: 29.02.2020 
Cod MySMIS:  119304 
Persoana de contact: Dobre Grațian, Tel./Fax: 0255211692/0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro,  sediu: Str. Piața       
1 Decembrie 1918 nr. 1A, cod poştal 320084, Reșița,  judeţul  Caraş-Severin. 
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 
 

 

 

 

 
               Municipiul Reșița 

       Tel./Fax: 0255211692 / 0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro 

 

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