
            

 

                                               

 

 

Comunicat de presă 
Data: 15.03.2019   

 

Lansare proiect: “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Beclean”  

 

Unitatea Administrativ - Teritorială, Oraș Beclean în calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate 

de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 au semnat Contractul de finanţare 

nerambursabilă nr. 3857/25.02.2019, Cod SMIS 120134, pentru proiectul “Creșterea performanței energetice a 

blocurilor de locuințe din orașul Beclean”.  

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – “Clădiri rezidențiale”. 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității vieții urbane din orașul Beclean prin aplicarea 

unor măsuri de creștere a eficienței energetice la nivelul a nouă blocuri de locuințe prin aplicarea unor măsuri de 

creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând 

totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței locatarilor accestor blocuri – beneficiari direcți ai investiției.  

Blocurile care vor fi reabilitate termic sunt: blocurile de locuințe nr. 19 bl. 19 și nr. 20 bl. 20 - str. Mihai Kogălniceanu, 

blocurile de locuințe nr. 12, bl. F2 și nr. 6, bl. A44 – Piața Libertății, blocurile de locuințe nr. 2, bl. D1-2, nr. 4, bl. A2, nr. 6, 

bl D1-2 nr. 16, bl. A32 – str. 1 Decembrie 1918 și blocurile de locuințe nr. 7-9, bl. E1-2 – str. Zorilor. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră, creșterea 

numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Beclean prin sporirea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe, reducerea consumului anual de energie primară și reducerea consumului anual 

specific de energie pentru încălzire.  

Valoarea totală a proiectului este de 9.760.512,92 lei, din care valoare nerambursabilă POR: 5.391.327,94 lei.  

Data începerii proiectului: 25.02.2019  

Data finalizării proiectului: 31.01.2021  

Date de contact Beneficiar: UAT ORAȘ BECLEAN,  

Adresa sediu: Oraș Beclean, str. Trandafirilor, nr.2, CP 425100, jud. Bistriţa-Năsăud  

Tel / Fax : 0744699064, e-mail: secretariat@primariabeclean.ro 

  
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


