FIŞĂ DE PREZENTARE
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL BĂLAN
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice , a gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice și în
sectorul locuințelor / Operațiunea A – Clădiri rezidențiale
Apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 119270
Titlul: Creșterea eficienței energetice a unui număr de șase blocuri de locuințe din Orașul Bălan,
județul Harghita
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL ORAȘUL BĂLAN
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Harghita, Oraș Bălan
1. Romania, județul Harghita, Orașul Bălan, str. Noua, nr. 13, cod poștal: 535200
2. Romania, județul Harghita, Orașul Bălan, Str. 1 Decembrie, nr. 32A, cod poștal: 535200
3. Romania, județul Harghita, Orașul Bălan, Str. Florilor, nr. 47, cod poștal: 535200
4. Romania, județul Harghita, Orașul Bălan, Str. 1 Decembrie, nr. 62, cod poștal: 535200
5. Romania, județul Harghita, Orașul Bălan, Str. Florilor, nr. 65, cod poștal: 535200
6. Romania, județul Harghita, Orașul Bălan, Str. 1 Decembrie, nr. 69, cod poștal: 535200
Durata de implementare: este de 75 luni, respectiv între data 01.03.2016 și data 31.05.2022, aceasta
cuprinzând, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului „Creșterea eficienței energetice a unui număr de șase blocuri de locuințe din
Orașul Bălan, județul Harghita” consta in reabilitarea a 6 blocuri de locuințe care înregistrează consumuri
energetice mari in scopul creșterii eficientei energetice a acestora precum si a reducerii costurilor de întreținere a
acestora si îmbunătățirii condițiilor de locuit.
Obiectivele specifice al proiectului:
1. Reducerea consumului anual de energie primara la nivelul a 6 blocuri de locuințe din Orașul Bălan, județul
Harghita, de la un total de 4.597.371,38 kwh/an, la 2.514.644,71 kWh/an
- bloc locuințe Strada Noua bloc 13: de la 355.541,19 kWh/an la 197.299,75 kWh/an
- bloc locuințe Strada 1 Decembrie bloc 32A: de la 611.495,23 kWh/an la 357.908,68 kWh/an
- bloc locuințe Strada Florilor bloc 47: de la 942.930,13 kWh/an la 552.724,25 kWh/an
- bloc locuințe Strada 1 Decembrie bloc 62: de la 789.588,60 kWh/an la 411.794,93 kWh/an
- bloc locuințe Strada Florilor bloc 65: de la 907.715,94 kWh/an la 425.585,48 kWh/an
- bloc locuințe Strada 1 Decembrie bloc 69: de la 990.100,29 kWh/an la 569.331,62 kWh/an
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2. Reducerea cantității emisiilor de CO2 de la nivelul a 6 blocuri de locuințe din Orașul Bălan, județul Harghita, de
la 452 kg/m2/an la 228 kg/m2/an si generarea unui impact pozitiv asupra mediului si schimbărilor climatice
- bloc locuințe Strada Noua bloc 13: de la 80 kg/m2/an la 39 kg/m2/an
- bloc locuințe Strada 1 Decembrie bloc 32A: de la 69 kg/m2/an la 35 kg/m2/an
- bloc locuințe Strada Florilor bloc 47: de la 70 kg/m2/an la 39 kg/m2/an
- bloc locuințe Strada 1 Decembrie bloc 62: de la 73 kg/m2/an la 37 kg/m2/an
- bloc locuințe Strada Florilor bloc 65: de la 93 kg/m2/an la 41 kg/m2/an
- bloc locuințe Strada 1 Decembrie bloc 69: de la 67 kg/m2/an la 37 kg/m2/an
3. Îmbunătățirea condițiilor de locuit a 271 de gospodarii, situate in cadrul a 6 blocuri de locuințe din Orașul
Bălan, jud. Harghita si obținerea unei clasificări mai bune a consumului de energie
Indicatori prestabiliți de realizare:
 Eficiența energetica: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie -nr gospodarii - 271
 Reducerea gazelor poluante: Scădere anuală estimata a gazelor cu efect de seră, echivalent 498,75 tone de CO2
Beneficiarii direcți ai proiectului:
- aproximativ 600 persoane, reprezentant actualii locatari ai celor 6 imobile. Anterior depunerii cererii de
finanțare, solicitantul s-a consultat cu acești locatari cu privire la oportunitatea implementării proiectului prin
intermediul acestui program de finanțare, fiind nevoiți sa își exprime acordul pentru solicitarea finanțării prin
prezentul proiect si sa accepte cota-parte de cofinanțare pentru apartament, conform Ghidului solicitantului.
- aproximativ 200 de persoane reprezentând potențiali proprietari/chiriași ai apartamentelor (in situația in
care unii proprietari vor decide sa își vândă apartamentul sau sa îl închirieze).
- UAT Orașul Bălan, datorita majorării capacitații manageriale privind implementarea proiectelor ca urmare a
contribuției in procesul de elaborare si implementare a proiectului. De asemenea un alt beneficiu generat la
nivelul UAT Orașul Bălan consta in creșterea gradului de atractivitate a acestuia.
Beneficiarii indirecți ai proiectului
-populația Orașului Bălan (aprox. 7811 persoane) a urmare a diseminării rezultatelor proiectului respectiv
aptitudinilor si experiențelor acumulate de către beneficiarii direcți. In calitate de beneficiari indirecți, populația
Orașului Bălan a fost informata asupra intenției implementării acestui proiect, utilizând site-ul oficial al primăriei,
unde este publicat „Planul e Acțiune pentru Energia Durabila a Orașului Bălan" de care aparține prezentul proiect,

- alte UAT-uri de la nivel zonal, județean si regional care conștientizând asupra rezultatelor
prezentului proiect care va servi un exemplu de bune practici vor fi determinat sa întreprindă astfel de
masuri prin inițierea acestui tip de proiecte.
Bugetul proiectului:
Valoare eligibilă (RON)
din care:
Total eligibil
FEDR
Buget național Contribuție beneficiar
6,404,259.19
5,820,324.53
2.968.365,47
523.829,25
2,328,129.81
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 3,492,194.72 lei (60,00% din valoarea
eligibilă a proiectului) aproximativ: 763,421.37 Euro, 1 euro=4,5744 RON (cursul de schimb prevăzut în Ghidul
solicitantului).
Valoare totală a
proiectului (RON)
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