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Anunț de finalizare a implementării proiectului 

 

Reabilitare termică blocuri de locuințe PC129 PB130 PB132 PB133 PB134  

 

Primăria Municipiului Oradea anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “Reabilitare termică blocuri de locuințe 
PC129 PB130 PB132 PB133 PB134” 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 Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei și Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Vest, cod SMIS-121151. 

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: PC129 PB130 PB132 PB133 PB134. 
Acest obiectiv conduce direct la îndeplinirea obiectivului Axei prioritare 3 a Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritate de 
investiții 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 Clădiri rezidențiale.  

Rezultate așteptate la finalizarea implmentării reabilitării blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134. 
- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2),  valoare la finalul implementarii proiectului 

207,25; 
- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie, valoare la finalul implementării proiectului 91; 
- Consumul anual de energie primara (kWh/an), valoare la finalul implementarii proiectului 960352,45; 
- Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an), valoare la finalul implementării proiectului 76,62; 
- Consumul anual specific de energie ((kWh/m2/an), valoare la finalul implementării proiectului 147,83. 
Impact: Reabilitarea blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de 

viață ale locatarilor. 
Valoarea totală a proiectului este de 2.826.046,96 lei, din care asistența financiară nerambursabilă din FEDR este 

1.473.014,51 lei. 
Data de început a proiectului: 01.08.2016 
Data finalizării proiectului: 28.02.2022 
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