ANUNȚ DE PRESĂ

Anunț finalizare proiect “Lucrări de creștere a eficienței
energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Târgu Mureş LOT II”
Proiectul “Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădiri rezidenţiale din municipiul Târgu
Mureş - LOT II, cod MySMIS 121164, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost
implementat de către Municipiul Târgu Mureș.
Valoarea totală a proiectului a fost 6.032.737,50 lei, din care 3.584.915,20 lei reprezintă finanțare
nerambursabilă (din care 3.047.177,92 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul
European de Dezvoltare Regională și 537.737,28 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din
bugetul național) iar contribuția proprie a fost 2.447.822,30 lei. Programul Operațional Regional 2014-2020
este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în
calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al
programului care a monitorizat implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul s-a derulat în
perioada 01.09.2015 - 30.06.2021.
Obiectivul general al proiectului a fost creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din
Municipiul Târgu-Mureș, acțiune cu consecințe pozitive asupra condițiilor de viață a populației, reducerea
consumului de energie și a costurilor de întreținere pentru căldură.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
- reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocuri de locuințe izolate termic
la valori sub 100 kWh/mp/an;
- creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energiei în 302 de
apartamente;
- reabilitarea termică a 7 blocuri având următoarele locații: Str. Românu –Vivu Constantin nr. 2, Aleea
Carpaţi nr. 47, Str. Depozitelor nr. 7, Piaţa Gării nr. A 1, Piaţa Gării nr. 2 A, Str. Mimozelor nr. 2, Aleea
Cornişa nr. 32.
Prin implementarea proiectului au fost obținute următoarele rezultate:
- Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):
- Valoare la finalul implementării proiectului: 608,49.
- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării):
- Valoare la finalul implementării proiectului: 302.
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: scăderea consumului anual specific de energie pentru
încălzire, scăderea consumului anual specific de energie; creșterea numărului de gospodării cu clasificare mai
bună a consumului de energie.
Date de contact beneficiar:
Piaţa Victoriei nr. 3, 540026 – Târgu-Mureş, România,
Tel. 0040 265 268330, fax 0040 265 266963,
e-mail: primaria@tirgumures.ro, www.tirgumures.ro
www.regio-adrcentru.ro
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

