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Anunț de începere a implementării proiectului 
“Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4” 

 

Primăria Municipiului Oradea anunță începerea implementării proiectului cu titlul “Reabilitare termica blocuri 

locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa 
prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, proiect co-finanțat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS-119665 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din municipiul Oradea, 
creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Oradea prin reabilitarea blocurilor: Brancoveanu 

nr.5A, P63, Q1/II și C4. Acest obiectiv conduce direct la îndeplinirea obiectivului Axei prioritare 3 a Programului 
Operational Regional 2014-2020, Prioritate de investitii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor; Operatiunea A Cladiri rezidențiale. Totodată clădirile ce vor fi supuse investițiilor de reabilitare termică în 
vederea creșterii eficienței energetice, vor contribui la îndeplinirea țintelor naționale și respectarea prevederilor 
Directivei 91/2002/CE privind performanța energetică a clădirilor, precum si prevederile Strategiei Energetice a 
României pentru perioada 2007-2020, actualizată. 

 
Valoarea totală a proiectului este de 3.826.564,53 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este 2.269.758,11 lei. 
 
Proiectul se implementează în Municipiul Oradea la locațiile blocurilor: 5A din strada Constantin Brancoveanu nr. 5A; 
P63 din str. Cazaban nr.3; Q1/II din str. Sovata nr.48; C4 din str. Sovata nr.56 pe o durată de 44 de luni 
 
Data de început a proiectului este: 03.08.2016 
Data finalizării proiectului este: 31.03.2020 
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