
„Creșterea eficienței energe ce pentru blocurile de locuințe -
Bulevardul Republicii Reșița, Etapa 1, Componenta Bloc nr. 20

B-dul Republicii”

Beneficiar: Unitatea Administra v-Teritorială Municipiul Reșița.
Obiec vul general al proiectului îl cons tuie creșterea eficienței energe ce în clădirile rezidențiale prin reabilitarea energe că a
blocului de locuințe nr. 20 compus din scările A,B,C,D cu acces dinspre Bulevardul Republicii, respec v scara 1 cu acces dinspre
Aleea Domogled (cca.160 familii), Municipiul Reșița.
Obiec vul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiec ve proiect:
Cresterea eficientei energe ce in cladirile reziden ale prin reabilitarea energe ca a blocului nr. 20 (compus din scarile A,B,C,D,-
cu acces dinspre Bd Republicii, respec v scara 1 cu acces dinspre Aleea Domogled), Municipiul Resita.
Obiec vele specificate se vor realiza prin: 
1. Creșterea eficienței energe ce pentru blocurile de locuințe as el încât consumul anual specific de energie calculat pentru
încalzire să scadă sub 90 KWh/mp/an arie u lă pentru fiecare bloc de locuințe.
2. Scăderea consumului specific de energie pentru încalzirea locuințelor trebuie să fie de minim 40% din consumul evidențiat în
cer ficatul de performanță energe că corespunzator stării inițiale a blocului.
3. Scăderea emisiilor echivalent CO2 cu mai mult de 40% față de emisiile inițiale.
 Principalele lucrări vizate de proiect sunt lucrările de reabilitare termică a anvelopei care cuprind:
-Fațada  parte  opacă  –  8025,58mp  din  care:  sc.  A-1731,90  mp,  sc.  B-1484,11mp,  sc.  C-1584,21  mp,  sc.  D-1513,78  mp,  sc.
Domogled - 1711,59 mp. -Acoperișul ( p terasa hidrobituminoasa) - 1489,15 mp din care: sc. A și sc. Domogled 1-351,23mp și sc.
B, C, D – 262,23mp. 
-Lucrări conexe comune - valabil pentru toate scările 
• inlocuirea șarpantei  false și  invelitoarea din țiglă din fațada principală cu invelitoare din tablă plană faltuita p Lindab de
culoare roșie; 
• desfacerea placajelor de caramidă aparenta de la parape  balcoane si logii si rec ficarea supra telor; 
• tencuieli extreioare(reparații pe suprafețele unde se desfac placajele din caramidă aparentă; 
• completări de glafuri la ferestre; 
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• zugrăveli la casa scării la sc. A, B, C, și D 
• protejarea ferestrelor cu folii de polie lena; 
• protejarea cu plasa de sigurantă pe schele la executarea fațadelor; 
• instala i electrice de iluminat - scara B 
• înlocuire instalații de protecție –paratrăsnet și priza de pămănt.
 -Lucrări conexe individuale 
• montare accesorii gargui(gura de scurgere) la balcoane; 
• vopsitorii manuale la balustrade; 
• demontarea/remontarea echipamentelor montate aparent pe fațade: sc. A-4 buc., sc. B-4 buc., sc. C - 6 buc, sc. D - 4 buc, sc.
Domogled - 5 buc, 
• înlocuirea ascensorului pentru 4 persoane la sc. A, B, C, D și scara cu acces de pe aleea Domogled (1A); 
Rezultate asteptate
Indicator de realizare (de output) Valoare la începutul impl. : Valoare la finalul implementarii: Reducere:
aferent componentei bloc 20:
Nivel anual specific al gazelor cu 897,83 319,22 578,61
efect de sera (echivalent tone de CO2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare
mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) 0 160 N/A
Consumul anual de energie primara (kWh/an) 5239407,35 1937140,21 3302267,14
Consumul anual specific de energie pentru încalzire 295,70 58,26 237,44
(kWh/m2/an)
Consumul anual specific de energie 363,57 126,13 237,44
Valoarea totală a proiectului este de 4.194.727,19 lei din care: valoare eligibilă nerambursabilă FEDR  2.006.515,83 lei, valoare
eligibilă nerambursabilă din bugetul național 354.091,02 lei.
Locul de desfășurare al proiectului : Bulevardul Republicii, bloc nr. 20 scările A,B,C,D respec v scara 1 Aleea Domogled.
Data începerii implementarii  proiectului: 21.05.2019
Perioada de implementare: 10.09.2016 – 30.06.2020.
Cod MySMIS:  121445
Persoana de contact: Dobre Grațian, Tel./Fax: 0255211692/0355080288, E-mail: proiecte@primariaresita.ro,  sediu: Piața       1
Decembrie 1918 nr. 1A, cod poștal 320084, Reșița,  județul  Caraș-Severin.
Proiect implementat în conformitate cu cerințele POR 2014 – 2020.
Locul de implementare al proiectului: Oraș Reșița, Județul Caraș-Severin.
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