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07 martie 2014, Cluj-Napoca
Comunicat de presă
,, CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL CLUJ
- NAPOCA – GRUP VII’’
SMIS 48855

Municipiul Cluj-Napoca implementează începând cu data de 06.03.2014 proiectul ,,Creşterea
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Cluj-Napoca – Grup VII’’, finanţat prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL RAGIONAL 2007-2013 , Axa prioritară 1 ,, Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor – poli urbani de creştere’’, Domeniul de intervenţie 1.2 ,, Sprijinirea investiţiilor în eficienţă
energetică a blocurilor de locuinţe’’, sub-domeniul ,,Poli de creştere’’, program gestionat de către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management
prin Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Valoarea toatală a proiectului: 4.498.196,94 lei, din care valoarea cererii nerambursabile:
2.520.702,19 lei.
Durata de implementare: 12 luni.
Obiectivul general al proiectului:
Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe şi promovarea coeziunii sociale prin
îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe.
Obiectivul specific al proiectului:
Reabilitarea termică a următoarelor blocuri de locuinţe: Str. 13 Septembrie nr.12, Str.
Grigore Alexandrescu nr.17, bl T3, str. Grigore Alexandrescu nr.18, bl A5, Calea Mănăştur nr.76, bl E2
şi Aleea Azuga nr.9, bl. IV – 3.
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Obiectivele proiectului vor fi realizate prin :
creşterea cu 227 a numărului de apartamente reabilitate termic;
reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră contribuind astfel
la reducerea sărăciei şi la îmbunătăţirea puterii de cumpărarea a categoriilor defavorizate,
cu venituri mici;
reducerea consumului de combustibil convenţional utilizat la prepararea agentului termic
pentru încălzire, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor şi nu în ultimul rând ocuparea forţei de
muncă prin crearea de noi locuri de muncă temporare (durata de excuţie a lucrărilor).

Date de contact: Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Str. Calea Moţilor nr. 3, 400001
Tel. 0264-596030, int. 4630, 4637
e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.”
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