
 Municipiul Roman, în calitate de beneficiar, anunță anunță încheierea proiectului: “CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN”, Cod Smis: 122424, număr de înregistrare 
NE/NT/2016/3/3.1/A/1/236/14-11-2016.
 Obiec�vul general al proiectului / scopul proiectului: Creşterea eficienţei energe�ce a blocului de locuinţe situat în str. Anton 
Pann, nr. 33 din municipiul Roman, în scopul dezvoltării economiei cu emisii scăzute de carbon.
 Obiec�vele specifice ale proiectului:

·Reabilitarea termică şi energe�că a blocului de locuinţe nr. 33 de pe strada Anton Pann din municipiul Roman 
·Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
·Reducerea cheltuielilor cu încălzirea pe perioada iernii şi a cheltuielilor cu clima�zarea pe perioada verii 
·Reducerea costurilor aferente consumurilor de energie electrică şi de gaz metan 
·U�lizarea eficientă a energiei prin îmbunătăţirea performanţelor energe�ce 
·Creşterea standardului de viaţă a locatarilor (proprietarilor) şi a membrilor familiilor lor, prin creşterea confortului oferit de 

blocurile de locuinţe reabilitate termic şi energe�c 
·Crearea de locuri de muncă pe perioada implementării proiectului 
·Îmbunătăţirea aspectului urbanis�c al municipiului Roman

 Proprietarii şi locatarii celor 94 de imobile reabilitate beneficiaza de îmbunătăţirea confortului termic interior al 
apartamentelor, de cresterea standardului de viață prin realizarea unei rețele de distribuție a apei reci și canalizare la fiecare unitate 
loca�vă din imobil, de reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energe�ce şi, ca urmare, de reducerea costurilor de 
întreţinere pentru încălzire. 
 Prin alocarea finanţării din fonduri europene, guvernamentale şi locale, cetăţenii au beneficiat de o reducere substanţială a 
costurilor de inves�ţie.
 După finalizarea inves�ției valoarea es�mată a gazelor cu efect de seră a scăzut cu 497.48 echivalent tone de CO2, iar reducerea 
consumului de energie  este mai mare cu 40% față de consumul inițial.  
 Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de inves�ții 3.1: Sprijinirea eficienței energe�ce, a ges�onării inteligente a 
energiei și a u�lizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale.
 Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
 Organism intermediar POR (OI POR): Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est (ADR Nord-Est)

 Durata de implementare a proiectului: 24 de luni.
  - data începerii: 12 octombrie 2017
                 - data finalizării: 11 octombrie 2019

 Valoarea totală a proiectului: 924.901,96 lei
 - valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 424.813,63 lei
 - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 74.967,12 lei; 
 - contribuția Municipiului Roman (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile): 425.121,21 lei.
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Date de contact: Manager Proiect – Dancea Sorin, 
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