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Începere proiect „Lucrări de reabilitare termică a 
blocului de locuințe strada Gödri Ferenc, Bl.5, Sc.A,B,C,D,E” 

 

 Proiectul  „Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Gödri Ferenc, Bl.5, 

Sc.a,b,c,d,e”, cod MySMIS 139910, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este 

implementat de către UAT Municipiul Sfântu Gheorghe și are o valoare totală de 4.677.421,36 lei din 

care 2.641.804,65 lei  reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 

este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în 

calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al 

programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut 

a se derula în perioada 01.08.2019 – 30.06.2023.   

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea blocului de locuințe situat pe strada Gödri Ferenc, 

Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E, care înregistrează consumuri energetice mari, în scopul creșterii eficienței energetice 

a acestuia precum și a reducerii costurilor de intreținere și îmbunătățirii condițiilor de locuit. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Reducerea consumului anual de energie primară la nivelul blocului de locuințe situat pe strada Gödri 
Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, de la un total de 
1.363.010,61 kwh/an, la un total de 621.043,39 kWh/an; 

2. Reducerea cantității emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuințe situat pe strada Gödri Ferenc, 
Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, de la un total de 60.37 kg/m2/an la 
un total de 27.71 kg/m2/an și generarea unui impact pozitiv asupra mediului și schimbărilor climatice; 

3. Îmbunătățirea condițiilor de locuit a 60 de gospodării, situate în cadrul blocului situat pe strada Gödri 
Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna și obținerea unei clasificări 
mai bune a consumului de energie. 

 
 

 

 

 

 

Str.1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, cod poştal 520008, România 

Tel: 0267316957 Fax: 0267311243 e-mail: info@sepsi.ro  

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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