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FISA DE PREZENTARE UAT MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
  

 
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 139908 
Titlul: „LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE – STRADA LIBERTĂȚII BL.7 SC. A, B” 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Covasna , Municipiul Sfântu Gheorghe 
Imobilul identificat în cererea de finanțare este situat pe strada Libertății BL.7 SC. A,B 
 
Durata de implementare: este de 39 luni, respectiv între data 01.08.2019 și data 31.10.2022, 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 constă în reabilitarea blocului de locuințe situat pe 
strada Libertății Bl.7 Sc. A,B, care înregistrează consumuri energetice mari, în scopul creșterii eficienței energetice a 
acestuia precum și a reducerii costurilor de întreținere și îmbunătățirii condițiilor de locuit. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  

1. Reducerea consumului anual de energie primară la nivelul blocului de locuințe situat pe strada Libertății Bl.7 Sc. 
A,B, din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, de la un total de 507.811,11 kwh/an, la un total de 
163.638,42 kWh/an. 

2. Reducerea cantității emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuințe situat pe strada Libertății Bl.7 Sc. A, B, din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, de la un total de 100.92kg/m2/an la un total de 32.79 kg/m2/an și 
generarea unui impact pozitiv asupra mediului și schimbărilor climatice. 

3. Îmbunătățirea condițiilor de locuit a 18 de gospodării, situate în cadrul blocului situat pe strada Libertății Bl.7 Sc. 
A,B, din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna și obținerea unei clasificări mai bune a consumului de 
energie 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului 
- Ocupanții celor 18 de gospodarii ale proiectului; 
- Potențialii ocupanți, având în vedere creșterea atractivității și calității gospodăriilor în urma reabilitării termice; 
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- UAT Municipiul Sfântu Gheorghe; 
 
Bugetul proiectului: 
 

 Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

 
 Valoare totala  
contributie publica  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 
 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

Total 1.227.801,34 1.174.463,19 1.174.463,19 598.976,23 51% 105.701,68 9% 469.785,28 40% 53.338,15 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 704.677,91 lei (60,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 147.514,74 Euro, 1 euro = 4,777 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 
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