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Lansare proiect
”Eﬁcien zarea energe că a blocurilor de locuinţe din strada Gării bl.13, bl.14, bl.15,
bl.16, bl.17, bl.18, bl.19, bl.20, bl.21 – Asociaţia 45, Municipiul Tulcea”
În data de 04 iunie 2020 a fost semnat Contractul de ﬁnanțare nr. 5553 al proiectului ”Eﬁcien zarea energe că a
blocurilor de locuinţe din strada Gării bl.13, bl.14, bl.15, bl.16, bl.17, bl.18, bl.19, bl.20, bl.21 – Asociaţia 45, Municipiul Tulcea”,
Cod SMIS 130428, în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon“, Prioritatea de inves ții 3.1: „Sprijinirea eﬁcienței energe ce, a ges onării inteligente a
energiei şi a u lizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, și în sectorul locuințelor“, Operațiunea
POR/2019/3/3.1/A/ITI/2 – Clădiri rezidenţiale.
Contractul de ﬁnanţare a fost semnat de Unitatea Administra vă Teritorială Municipiul Tulcea - în calitate de Beneﬁciar,
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - în calitate de Autoritate de Management, şi Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud - Est în calitate de Organism Intermediar.
Durata de implementare este de 50 de luni, respec v între 01.03.2018 și 30.04.2022.
Obiec vul general al proiectului este îmbunătăţirea eﬁcienţei energe ce a blocurilor de locuinţe din Municipiul Tulcea
în conformitate cu obiec vele Strategiei Europa 2020 prin diverse măsuri de reabilitate termică, contribuind as el la creşterea
calităţii vieţii cetăţenilor, consum redus de energie, limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea/menţinerea ratei de
ocupare a forţei de muncă şi dezvoltarea economiei locale.
Obiec vele speciﬁce ale proiectului:
1. Îmbunătăţirea eﬁcienţei energe ce pentru un număr de 9 blocuri din Municipiul Tulcea, în vederea obţinerii unei
economii anuale de energie de aproxima v 50% în medie, prin: lucrări de reparaţii şi lucrări conexe;
2. Îmbunătăţirea stării infrastructurii aferente blocurilor de locuinţe din Municipiul Tulcea, prin lucrări de reabilitare a
faţadelor clădirilor (parte opacă si parte vitrată), a căilor de acces, a instalaţiilor termice, sanitare, electrice şi amenajări
exterioare;
Prin realizarea obiec vului de inves ţie ”Eﬁcien zarea energe că a blocurilor de locuinţe din strada Gării bl.13, bl.14,
bl.15, bl.16, bl.17, bl.18, bl.19, bl.20, bl.21 – Asociaţia 45, Municipiul Tulcea”, se urmăreşte reducerea consumurilor de energie şi
a emisiilor de carbon.
Valoarea totală a proiectului este de 22.666.266,70 lei din care: 10.978.132,69 lei contribuția ﬁnanciară a Uniunii
Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională, 1.937.317,52 lei sunt alocați din bugetul naţional și 8.610.300,15 lei
reprezintă contribuția Beneﬁciarului.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obține de la Nicuşor Alexandru – Manager Proiect, Tel:+04.240.511.440,
int: 236, E-mail: nicusor.alexandru@primariatulcea.ro
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