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Municipiul Focsani demareaza proiectul „Cresterea eficien?ei energetice a blocurilor de locu
Municipiul Focsani, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul "Cresterea eficien?ei energetice a
Municipiul Focsani", cod MySMIS 120028, finan?at prin Programul Opera?ional Regional 2014-2020, Ax
catre o economie cu emisii scazute de carbon", Prioritatea de Investi?ie 3.1: "Sprijinirea eficien?ei energe
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice
Opera?iunea A "Cladiri reziden?iale". Municipiul Focsani a incheiat in data de 11.03.2019 un contract de
Regionale si Administra?iei Publice, in calitate de Autoritate de Management si cu Agen?ia pentru Dezvo
calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totala a proiectului este de 4.932.338,18 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2
bugetul de stat).
Obiectivul general al proiectului este cresterea eficien?ei energetice a blocurilor de locuin?e din Municipi
masuri de crestere a eficien?ei energetice in vederea reducerii consumului de energie primara si a emisi
imbunata?irea confortului, sanata?ii si siguran?ei locatarilor acestor blocuri, beneficiari direc?i ai investi?
componente:
• Str. Unirea Principatelor, Nr. 15 , Bl. 15(Componenta nr. 1)
• Bd. Bucuresti, Nr. 9, Bl. A1, Sc.1,2,3 (Componenta nr. 2 )
• Bd. Unirii, Nr.37, Bl. 37 (Componenta nr. 4)
• Bd. Unirii, Nr.4, Bl. B3, Sc. 3 (Componenta nr. 5)
• Str. Revolu?iei, Nr.11, Bl. C3 (Componenta nr.6)
• Bd. Unirii, Nr. 46, Bl. 46, Sc. 1 (Componenta nr. 7)
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
? OS 1: reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone /an CO2 cu un pro
investi?iilor realizate prin proiectul de fa?a, la blocurile de locuin?e din Municipiul Focsani;
? OS 2: cresterea numarului gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie in Municipiu
energetice a blocurilor de locuin?e, la finalul implementarii proiectului;
? OS 3: reducerea consumului anual de energie primara (kWh/an) pentru blocurile de locuin?e din Munic
46,94%;
? OS 4: reducerea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an) in blocurile de locu
implementarea masurilor de crestere a eficien?ei energetice cu un procent de 61,59%;
? OS 5: reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) in blocurile de locuin?e din Munici
investi?iei propuse in proiect, cu un procent de 50,13%.
Obiectivele specifice proiectului sunt in stransa corelare cu obiectivul specific al Axei prioritare 3, Priorita
eficien?ei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in in
cladirile publice, si in sectorul locuin?elor.
Durata de implementare a proiectului este de 50 luni (01.12.2016 - 31.01.2021).
Pentru detalii suplimentare: Costin Cristina -Manager proiect. Tel.: 0237/236000, int: 201, email: costin@

