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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘUL LUDUȘ 
 

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 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 120333 
Titlul: „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș" 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL LUDUȘ 
 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Mureș , Orașul Luduș 
1. Blocul de locuințe – Str. Lăcrămioarei nr.2 
2. Blocul de locuințe – Str. Bradului nr.8 
3. Blocul de locuințe – Str. Independenței nr.8 
4. Blocul de locuințe – Str. Garofiței nr.3 
5. Blocul de locuințe – Str. Garofiței nr.8 
6. Blocul de locuințe – B-dul 1 Decembrie 1918 
 
Durata de implementare: este de 39 luni, respectiv între data 01.11.2017 și data 31.01.2021, 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 a 6 imobile rezidențiale din orașul 
Ludus, prin implementarea unui set de măsuri de reabilitare și modernizare a blocurilor de locuințe. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
 Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) în cele 6 
imobile rezidențiale cu peste 40%, în termen de 24 luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
 Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie cu un număr de 
151 de apartamente, în termen de 24 luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
 Reducerea consumului anual de energie primara (kWh/an) în cele 6 imobile rezidențiale obiect al 
proiectului cu peste 42%, în termen de 24 luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
 Reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) în cele 6 imobile rezidențiale obiect al 
proiectului cu peste 46%, în termen de 24 luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
 Creșterea gradului de confort a populației, locatari ai celor 6 imobile rezidențiale obiect al 
proiectului, în termen de 24 luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

http://www.adrcentru.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. 
 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  
Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  
Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 
 

 Creșterea gradului de sănătate a populației, prin reducerea emisiilor a gazelor cu efect de seră, în 
termen de 24 luni de la semnarea contractului de finanțare. 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului 
 Ocupanții celor 151 de gospodarii din cele 6 componente ale proiectului; 
 Potențialii ocupanți, având în vedere creșterea atractivității și calității gospodăriilor în urma 
reabilitării termice; 
 Cele 7 Asociații de proprietari aferente celor 6 componente obiect al proiectului. 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului 
 Orașul Ludus, în calitate de solicitant si autoritate responsabila de proiect; 
 Populația județului Mureș, prin faptul că investiția va servi ca exemplu pentru celelalte orașe din 
județ, pentru a-și ridica standardele de civilizație și protecție a mediului. 
 
Bugetul proiectului: 
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din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 3.108.205,60 lei (60,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 679.478,31 Euro, 1 euro=4,5744 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 
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