FIŞĂ DE PREZENTARE - UAT Orașul Iernut
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 117597
Titlul: „Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Iernut - blocul de
locuinte nr.16 str. Mihai Eminescu, blocul de locuinte nr.17 str. Mihai Eminescu, blocul de locuinte
nr.18 str.Mihai Eminescu, blocul de locuinte nr.10 str. Gheorghe Doja"
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL IERNUT
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Mureș , Orașul Iernut
-strada Gheorghe Doja – nr.10, Orasul Iernut, judetul Mures, cod postal 545100,Romania;
- strada Mihai Eminescu – nr.16, Orasul Iernut, judetul Mures, cod postal 545100,Romania;
- strada Mihai Eminescu – nr.17, Orasul Iernut, judetul Mures, cod postal 545100,Romania;
- strada Mihai Eminescu – nr.18, Orasul Iernut, judetul Mures, cod postal 545100, Romania.
Durata de implementare: este de 75 luni, respectiv între data 01.01.2014 și data 31.03.2020, aceasta
cuprinzând, daca este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor
Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficienței
energetice in orasul Iernut, prin reabilitarea a 4 blocuri de locuinte care înregistreaza consumuri
energetice mari. Obiectivul general al proiectului este în concordanþa cu obiectivul specific al prioritaþii
de investiții 3.1. A al Programului Operațional Regional, si anume cresterea eficienței energetice în
cladirile rezidenþiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistreaza consumuri energetice mari. Prin cresterea performanței energetice a blocurilor de
locuințe, pe termen scurt si mediu, se degreveaza bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul
convențional utilizat, se reduc cheltuielile cu întreținerea blocurilor de locuințe, se asigura susținerea
agenților economici din domeniul construcțiilor si se creeaza noi locuri de munca.
Obiectivele specifice al proiectului:
 Scaderea consumului anual de energie primara (kWh/an) a 4 blocuri de locuințe din orasul Iernut,
județul Mures, de la 2.181.206,98 kWh/an, la 1.023.125,15 kWh/an;
 Diminuarea cantitatii emisiilor de CO2 , a 4 blocuri de locuințe din orasul Iernut, județul Mures, de la
369,93 tone CO2/an la 166,7 tone CO2/an , având efecte pozitiv asupra schimbarilor climatice;
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 Imbunatațirea condițiilor de locuit a 98 gospodarii, situate in cadrul a 4 blocuri de locuințe din orasul
Iernut, județul Mures, obtinand astfel o clasificare mai buna a consumului de energie;
Indicatori prestabiliți de realizare:
 Eficiența energetica: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie - - 98
 Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimata a gazelor cu efect de seră, echivalent
tone de CO2 – 203,23
Beneficiarii direcți ai proiectului
- aproximativ 136 de persoane, reprezentand actualii locatari ai celor 4 imobile. Acestia au fost
consultati de catre solicitant, Orasul Iernut cu privire la oportunitatea acestui program de finantare,
fiind nevoiti sa isi dea acordul pentru solicitarea finantarii prin intermediul proiect, respectiv sa accepte
cota-parte de co-finantare pe apartament, conform Ghidului Solicitantului la prezentul apel.
- aproximativ 30 persoane, reprezentand posibili proprietari/chiriasi ai apartamentelor (in cazul in care
unii proprietari vor decide sa isi vanda imobilul sau sa il inchirieze). Acestia au fost implicati de catre
solicitant, UAT Oras Iernut in conceperea proiectului, sub forma de principali beneficiari ai acestuia.
-administratia publica locala, si anume UAT Oras Iernut, crescand capacitatea sa manageriala. Avand
statutul de solicitant, UAT Oras Iernut a contribuit si va contribui la procesul de concepere/dezvoltare si
implementare a proiectului, prin elaborarea si cofinantarea acestuia.
Beneficiarii indirecți ai proiectului
- populatia Orasului Iernut (8 705 de locuitori - conform recensamantului din anul 2011) datorita
diseminarii aptitudinilor, informatiilor acumulate de catre beneficiarii directi. Apartinand categoriei
beneficiarilor indirecti, populatia municipiului a fost informata despre intentia acestui proiect, prin
intermediul site-ului oficial al primariei, unde se gaseste si este prezentat „Planul de actiune pentru
Energia Durabila a Orasului Iernut”, de care apartine si prezentul proiect de investitii.
Bugetul proiectului:
Valoare eligibilă (RON)
Valoare totală a
proiectului (RON)

3,276,384.94

din care:
Total eligibil

3,181,130.97

FEDR
1,622,376.76

Buget
național

Contribuție
beneficiar

286,301.82

1,272,452.39

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 1,908,678.58 lei (60,00%
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 417.252,23 Euro, 1 euro = 4,5744 RON (cursul de
schimb prevăzut în ghidul solicitantului).
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