INFORMARE PROIECT
Titlul proiectului
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești implementează proiectul "Eficientizare energetică
blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 3” Cod SMIS 121383, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014
– 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiţie 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 rezidenţiale
Beneficiar
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești conform Contractului de finanţare nr. 4327 din
06.06.2019.
Perioada de implementare
43 luni: 1 martie 2017- 30 septembrie 2020
Valoare proiect
Valoarea totală a proiectului: 4.743.469,01 lei, din care:
 Valoare totală eligibilă: 3.897.037,02 lei, din care:
 Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.906.517, 06 lei
 Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național: 336.444,19 lei
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul General al proiectului il reprezinta cresterea performantei termo-energetice in sectorul rezidential
din Municipiul Ploiesti, prin reabilitarea termica a doua blocuri de locuinte, intr-un interval de 18 luni de la
semnarea contractului de finantare
Obiectivele specifice ale proiectului
Pentru atingerea Obiectivului general, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești va trebui să
îndeplinească urmatoarele obiective specifice:
1. O.S.1 - Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinte 11 B1B2 (Piata Mihai Viteazul, nr.4) din
Municipiul Ploiesti, jud. Prahova, prin reabilitarea termică și implementarea unui iluminat eficient energetic,

în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare. Pentru îndeplinirea O.S.1 se vor lua o serie de
măsuri, dintre care amintim realizarea: sistemului constructiv pentru termoizolarea faţadelor, exclusiv soclul;
lucrărilor de tâmplărie termorezistenta pentru goluri in faţada; sistemului constructiv pentru termoizolarea
planşeului peste etajul 2; sistemului constructiv pentru termoizolarea soclului; lucrărilor de eficientizare a
consumului de energie electrica pentru iluminat. Împreună cu realizarea măsurilor aferente O.S.2,
implementarea celor propuse mai sus va duce la îndeplinirea Obiectivului General al Proiectului și la
obținerea rezultatelor și indicatorilor proiectului.
2. O.S.2 - Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinte 11 D (Str. Constantin Brezeanu, nr.1A) din
Municipiul Ploiesti, jud. Prahova, prin reabilitarea termică și implementarea unui iluminat eficient energetic,
în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare. Pentru îndeplinirea O.S.2 se vor lua o serie de
măsuri, dintre care amintim realizarea: sistemului constructiv pentru termoizolarea faţadelor, exclusiv soclul;
lucrărilor de tâmplărie termorezistenta pentru goluri in faţada; sistemului constructiv pentru termoizolarea
planşeului peste etajul 2; sistemului constructiv pentru termoizolarea soclului; lucrărilor de eficientizare a
consumului de energie electrica pentru iluminat. Împreună cu realizarea măsurilor aferente O.S.1,
implementarea celor propuse mai sus va duce la îndeplinirea Obiectivului General al Proiectului și la
obținerea rezultatelor și indicatorilor proiectului.

Rezultate/Indicatori
1. Rezultate bloc 11B1B2
 Indicator de realizare (de output)
 Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
 Valoare la inceput implementare = 310,026
 Valoare la final implementare = 223,686
 Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
 Valoare la inceput implementare = 0
 Valoare la final implementare = 90
 Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)
 Consumul anual de energie primara (kWh/an)
 Valoare la inceput implementare = 1341289
 Valoare la final implementare = 948834
 Valoare la inceput implementare = 106,42
 Valoare la final implementare = 44,45
 Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
 Valoare la inceput implementare = 211,8
 Valoare la final implementare = 149,83
2. Rezultat blocului 11 D .
 Indicator de realizare (de output)
 Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
 Valoare la inceput implementare = 113,203
 Valoare la final implementare = 69,605
 Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
 Valoare la inceput implementare = 0
 Valoare la final implementare = 36
 Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)
 Consumul anual de energie primara (kWh/an)
 Valoare la inceput implementare = 490268
 Valoare la final implementare = 292094

 Valoare la inceput implementare = 140,63
 Valoare la final implementare = 50,76
 Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
 Valoare la inceput implementare = 222,34
 Valoare la final implementare = 132,47
1. Indicatori prestabiliți de realizare:
-

Eficiență energetică: Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie –
valoare țintă 126.00 gospodării

-

Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră – valaoare
țintă 129.94.71 echivalent tone de CO2

2. Indicatori suplimentari de realizare:
-

Scăderea consumului anual de energie primară: valoare țintă 590,629.49 kWh/an

-

Scăderea consumului anual specific de energie pentru incălzire: valoare țintă 69.18 kWh/m2/an

-

Scăderea consumului anual specific de energie: valoare țintă 69.18 kWh/m2/an

Date de contact: Municipiul Ploiești
Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, jud. Prahova
Telefon: 0244- 516699/119, fax: 0244 596128
E–mail: alina.farcas@ploiesti.ro
Persoană de contact Minodora Farcas– Manager proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi:

www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro

http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

