Comunicat de presă
Timișoara, 20 septembrie 2018

O nouă semnare a unui contract de finanțare prin Regio-Programul Operațional
Regional pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Timișoara
Astăzi, 20 septembrie 2018, a avut loc în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului
Timişoara semnarea contractului de finanţare pentru reabilitarea a 6 blocuri de
locuințe din municipiul Timișoara - „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul
rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea
F.C.Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, Str. Măgura, Str.
Mareşal Averescu, Str. Învăţătorului”.
Finanțarea nerambursabilă se acordă în cadrul axei prioritare 3, 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.
Evenimentul a avut loc în prezența domnului Nicolae ROBU – Primarul Municipiului
Timișoara și reprezentant al beneficiarului de finanțare nerambursabilă, Municipiul
Timișoara - şi a domnului Sorin MAXIM – Directorul general al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest, Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional în Regiunea Vest.
Contractul de finanțare semnat astăzi vizează reabilitarea a 6 blocuri de locuințe
cu 324 de apartamente, în decursul a 16 luni de implementare. Blocurile de locuințe
incluse în cadrul acestui proiect se află pe Aleea F.C.Ripensia, Bd. Corneliu
Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, Str. Măgura, Str. Mareşal Averescu, Str.
Învăţătorului.
Valoarea totală a proiectului este de 5.723.962,63, iar valoarea finanțării
nerambursabile a proiectului este de 3.357.678,56 lei.
Reabilitarea termică ce va fi realizată ca urmare a semnării contractului de
finanțare vizează îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru
rezidenţiale/apartamentele supuse reabilitării, creşterea eficienţei energetice în
blocurile de locuințe care fac obiectul proiectului, dar și creşterea nivelului de protecţie
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a mediului înconjurător prin scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră
(echivalent tone de CO2) - de la 950,97 la 629,41.

***
Până în prezent, în cadrul priorității de investiții 3.1A, în Regiunea Vest au fost
contractate 14 proiecte având o valoare a finanțării nerambursabile de 5,22 milioane
euro.
***
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. Persoana de
contact este domnul Ciprian Stan – telefon/fax: 0256-491.981/0256-491.923; e-mail:
ciprian.stan@adrvest.ro.
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