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Scurtă descriere a proiectului 

„EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI 
REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA IV” 

 
Numele beneficiarului : UAT Oraşul Petrila COD SMIS 117129 

Scopul/Obiectivul general al priorităţii de investiţii: sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a 

energiei şi a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, în 

sectorul locuinţelor. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Cresterea eficientei energetice in cele trei cladiri rezidentiale din orasul Petrila; 

Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii celor trei cladiri rezidentiale din orasul Petrila;  

Imbunatatirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila prin reabilitarea celor 3 cladiri rezidentiale 

Cresterea gradului de colaborare dintre autoritatea publica locala si Asociatia de proprietariRezultatele 

proiectului 

Rezultatele proiectului 

BL.28 , str Minei, orasul Petrila  

1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) - Val. la începutul implementării 

proiectului 129,53 to /an, Val. la  finalul implementării proiectului 77,46 to/an,rezulta o scadere de 52,07 to /an.  

2. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) - Val. la începutul 

implementării proiectului 0 gospodării, val. la finalul implementării proiectului 20 gospodării. 

3. Consumul anual de energie primară (kWh/an) - Val. la începutul implementării proiectului 756.040,58 kWh/an, 

Val. la finalul implementării proiectului 458.894,12 kWh/an, rezulta o scadere 297.146,46 kWh/an. 

4. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) - Val. la începutul implementării proiectului 

256,10 kWh/m2/an, Val. la finalul implementării proiectului 95,32 kWh/m2/an, rezulta o scadere de 160,78 

kWh/m2/an. 

5. Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) - Val. la începutul implementării proiectului 394,64 

kWh/m2/an, Val. la finalul implementării proiectului 233,87 kWh/m2/an,rezulta o scadere de 160,77 

kWh/m2/an. 

 

BL.22A , str Minei, orasul Petrila  

1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) de la 201,46  tone/an la 110,47 tone/an, 

rezulta o scadere de 90,99 tone/an. 

2.Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) la inceput 0,la sfarsitul 

proiectului 38. 

3.Consumul anual de energie primară (kWh/an) de la 1.174.410,55 kwh/an la 651.555,20 kwh/an, rezulta o 

scadere de 522.855,35 KWh/an.  

4.Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) de la 256,74 la 79.73, rezulta o scadere de 

177.01 (kWh/m2/an). 
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Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) de la 391,93 la 213,37 rezulta o scadere de 178,56 

(kWh/m2/an). 

 

 BL.30 , str Minei, orasul Petrila  

1.Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) de la 257,70  

tone/an(77,37kgCO2/mpan x3330.54 mp s utila/1000) la 151,44 tone/an, rezulta o scadere de 106,26 tone de 

CO2/an. 

2.Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)- la inceput 0 la final 

52. 

3.Consumul anual de energie primară (kWh/an) de la 1.504.780,11 la 898.310,55 rezulta o scadere de 606.469,56 

kWh/an . 

4.Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)  de la 237,08 la 81,44 rezulta o scadere de 

155,64 kWh/mp/an .  

5.Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) de la 372,31 la 216,67 rezulta o scadere de 156,04 

kWh/mp/an 

 

Data semnării contractului de finanțare: 28.05.2019 

Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 29.09.2015 - 31.10.2021 

 

Valoarea totală a contractului de finanțare: 3.415.111,35 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.258.019,74 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 222.003,48 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 1.480.023,22 lei 

 

 

 
 

 

              Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea 
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web 
(URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către site-ul web al Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului 
(facebook.com/inforegio.ro), către care se va face link. Detalii privind elementele obligatorii de 
identitate vizuală se regăsesc în Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020, în vigoare.  

 
ORASUL PETRILA 

 
DATE DE CONTACT 


