
Data de începere: 01.07.2016 

Perioada de implementare: 48 luni, 01.07.2016 – 30.06.2020, contractul fiind semnat la data de 10.10.2018

1. Consumul anual de energie primară (kwh/an):

 - Valoare la începutul implementării proiectului : 1.130.270,00

Rezultate:

 - Valoare la începutul implementării proiectului : 242,21

3. Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an):

 - Valoare la finalul implementării proiectului: 88,08

II. Indicator de proiect (în func�e de ce se realizează prin proiect) centralizat la nivelul Cererii de finanțare 

 - Valoare la finalul implementării proiectului: 498.321,00

2. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an):

 - Valoare la finalul implementării proiectului: 171,79

 - Valoare la începutul implementării proiectului : 325,94

Titlul proiectului: ,,Reabilitare termică blocuri Oraș Țicleni", cod SMIS 121549
Denumirea beneficiarului:  Unitatea Administra�v Teritorială Oraș Țicleni
Scopul proiectului: Proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din orașul Țicleni și la promovarea 
coeziunii sociale prin creșterea eficienței energe�ce la blocurile de locuințe din orașul Țicleni.

Obiec�vele specifice: 
1. Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Țicleni cu 68 gospodării din 
cadrul celor 2 blocuri vizate, prin sporirea eficienței izolației termice, la finalul implementării proiectului.

2. Scăderea es�mată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO2) cu 137,74 t CO2 în urma implementării acțiunilor de 
intervenții pentru cele 2 blocuri prin proiect.

3. Eficien�zarea consumului de energie termică pentru apartamentele din blocurile situate în Orașul Țicleni, cuprinse în cererea 
de finanțare, prin reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzirea spațiilor cu 154,15 (kwh/m2/an) datorat 
reabilitării termice a clădirilor, generând îmbunătățirea condițiilor de trai ale locatarilor vizați.

Valoarea totală : 1.644.664,78  lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 837.933,97 lei, valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul național – 147.870,70  lei, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului – 658.860,11 lei.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
 vă invităm să vizitați  ,  și www.fonduri-ue.ro www.inforegio.ro www.facebook.com/inforegio.ro

ANUNȚ

Oraşul Ţicleni 

Str. Petroliş�lor,  nr. 769, oraș Ticleni,  judetul Gorj, 215600, România, 

E-mail: primaria_�cleni@yahoo.com, www.primarie�cleni.ro
Tel: +40.253.234361  Fax: +40.253.234333, 

(Primăria Orașului Țicleni)


