FIŞĂ DE PREZENTARE
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL GHEORGHENI
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, inclusiv 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 119525
Titlul: „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni – LOT 1"
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL GHEORGHENI
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Harghita , Municipiul Gheorgheni
1.
Blocul de locuințe – Cartierul Florilor 46
2.
Blocul de locuințe – Cartierul Florilor 51
3.
Blocul de locuințe – Cartierul Florilor 45 Scara E
4.
Blocul de locuințe – Cartierul Florilor 49
5.
Blocul de locuințe – Cartierul Bucin 18
6.
Blocul de locuințe – Cartierul Bucin 23
7.
Blocul de locuințe – Cartierul Bucin 24
8.
Blocul de locuințe – Str. Miron Cristea nr. 9-11
9.
Blocul de locuințe – Str. Dr. Fejer David nr.7
10.
Blocul de locuințe – Str. Miron Cristea nr.8
Durata de implementare: este de 65 luni, respectiv între data 01.02.2016 și data 30.06.2021, 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: Creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie
finală în blocurile de locuințe din municipiul Gheorgheni, Cartierul Florilor nr. 46, Cartierul Florilor nr.
51, Cartierul Florilor nr. 45, scara E, Cartierul Florilor nr. 49, Cartierul Bucin nr. 18, Cartierul Bucin nr.23,
Cartierul Bucin nr. 24, Strada Miron Cristea nr. 9-11, Str. Dr. Fejér Dávid nr. 7, Strada Miron Cristea nr. 8.
Obiectivele specifice al proiectului:

Reabilitarea termică a părții opace a 10 blocuri de locuințe prin termoizolarea acestora.

Reabilitarea termică a părților vitrate prin schimbarea tâmplăriei vechi cu tâmplărie
termoizolantă, performantă energetic în 10 blocuri de locuit.

Reabilitarea acoperișurilor și a hidroizolațiilor blocurilor de locuințe (10 blocuri).

Montarea unor sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile (panouri
solare) și înlocuirea becurilor clasice cu becuri cu consum redus de energie.
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Călătoria continuă!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Indicatori prestabiliți de realizare:

Eficiența energetica: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie nr gospodarii - 559

Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimata a gazelor cu efect de seră,
echivalent tone de CO2 - 120,57
Beneficiarii direcți ai proiectului
Acest grup țintă este format din locuitorii / familiile celor 10 blocuri de locuințe. Astfel numărul
beneficiarilor direcți este de 559 de familii.
Dacă estimăm că în medie aceste familii sunt compuse din 4 persoane, numărul beneficiarilor direcți
este de 2.236 de persoane. Aceste familii vor beneficia de rezultatele proiectului prin 2 elemente,
îmbunătățirea condițiilor de viață prin îmbunătățirea condițiilor de locuit și a confortului termic în locuințe
precum și prin reducerea consumului de căldură necesar și implicit prin reducerea sumelor achitate
pentru energia termică.
Beneficiarii indirecți ai proiectului
Populația municipiului Gheorgheni: 20.048 de persoane vor beneficia de proiect prin:
- Reducerea necesarului de căldură (în medie cu circa 70% față de nivelul actual) va avea ca efect
reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. Astfel toată populația municipiului va
beneficia de aer mai curat. Aceasta este un element foarte important și datorită faptului că datorită
amplasării municipiului (depresiune) numărul zilelor cu ceață este mare, iar în aceste zile circulația
aerului este blocată si gazele de ardere nu se dispersează.
- Reducerea necesarului de căldură va determina implicit și reducerea subvenției acordate de
municipalitate pentru subvenționarea prețului agentului termic. Reducerea cu circa 70% a cantității de
energie în blocurile reabilitate se va regăsi în reducerea valorii subvenției, astfel sumele economisite pot
fi folosite pentru investiții în municipiu – în acest fel populația municipiului (20.048 de persoane) vor
beneficia în mod indirect de efectele proiectului. Elaborarea proiectului a fost precedată de mai multe
consultări, atât cu conducerile reprezentanților Asociațiilor de proprietari cât și cu proprietarii
apartamentelor în cauza.
Bugetul proiectului:
Valoare
totală a
proiectului
(RON)
14,601,050.85

Valoare eligibilă (RON)
Total eligibil

13,469,906.40

din care:
FEDR

Buget național

Contribuție beneficiar

6.869.652,26

1.212.291,58

5.387.962,56

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 8.081.943,84 lei (60,00%
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.766.776,81 Euro, 1 euro = 4,5744 RON (cursul de
schimb prevăzut în Ghidul solicitantului).
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