
 

    

 

 

„Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din 

Municipiul Craiova – CEERT L4.1” 

 

 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de 

Management, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de 

Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si UAT Municipiul 

Craiova, in calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finantare nerambursabila nr. 

3365/24.10.2018, pentru proiectul „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor 

Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1”. 

 

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor 

din municipiul Craiova si promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii in 

eficienta energetica a blocurilor de locuinte. 

Proiectul prevede masuri de interventie care vor conduce la o clasificare mai buna a 

consumului de energie pentru un numar de 111 de gospodarii, dar si la imbunatatirea 

aspectului arhitectural-estetic al acestora. 

 

Valoarea totala a proiectului: 4.106.130,82 lei 

Valoarea totala nerambursabila: 2.376.785,81 lei  

Valoarea totala eligibila: 3.961.309,68 lei, din care: 

- 2.020.267,94 lei finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (51%) 

- 356.517,87 lei finantare nerambursabila din bugetul national (9%) 

- 1.584.523,87 lei cofinantare de la Consiliul Local al Municipiului Craiova (40%) 

Valoarea totala neeligibila (inclusiv TVA aferenta): 144.821,14 lei. 

 

Grupul tinta al proiectului: 

Beneficiari directi: un numar de 111 proprietari ai apartamentelor din blocurile reabilitate 

precum si membrii familiilor acestora, in total un numar de aproximativ 285 persoane, 

locatari ai blocurilor asupra carora se intervine pentru eficientizarea energiei si care vor 

beneficia de confort termic sporit si, implicit, la reducerea costurilor cu incalzirea. 

Beneficiari indirecti: locuitorii din Municipiul Craiova, in numar de aproximativ 300.000, a 

caror viata se va imbunatati datorita reducerii poluarii generate de producerea, transportul 

si consumul de energie; mediul economic care va beneficia de infuzia de lichiditati generata 

de economiile realizate odata cu scaderea costurilor de intretinere; executantii lucrarilor ce 

se vor contracta in cadrul proiectului; furnizorii de materiale de constructii; prestatorii de 

servicii din cadrul proiectului. 

 

Perioada de implementare a proiectului: 38 luni, incepand cu data de 01.09.2017 pana la 

31.10.2020. 

 


