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Anunț de începere implementare proiect 
“ELABORARE DOC. PENTRU AUTORIZAREA EXEC. LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIVIND 

REABILITAREA TERMICA A BLOCULUI "A", A BLOCULUI "B" SI A BLOCULUI "C"”   
POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI  

COD SMIS 121658 

Titlu proiect: “ELABORARE DOC. PENTRU AUTORIZAREA EXEC. LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIVIND REABILITAREA TERMICA 
A BLOCULUI "A", A BLOCULUI "B" SI A BLOCULUI "C"”    
Numele Beneficiarului: UAT ORASUL RACARI  
Axa/Prioritate de Investiții: Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale, Obiectivul Specific 3.1 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, 
clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. 
Autoritatea de Management: „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice”  
Organismul Intermediar: „Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia”  
Valoarea totală a proiectului este de 1.462.954,46 lei, din care finanţare nerambursabila in suma maxima de 800.537,26 lei 
(finanţare nerambursabilă din FEDR (51,00%) in valoare de 680.456,67 lei și din bugetul național (9,00%) in valoare de 
120.080,59 lei), valoarea cofinatarii eligibile a beneficiarului in suma de 533.691,51 lei, iar valoarea neeligibilă 128.725,69  lei.  
Obiectivul general al proiectului: cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, indeosebi a celor care inregistreaza 
consumuri energetice mari, ca urmare a implementarii masurilor de reabilitare si modernizare energetica, respectiv a 
blocurilor A, B si C de pe str. Ana Ipatescu, Oras Racari, jud. Dambovita.  
Obiective specifice ale proiectului:  
1. Scaderea anuala a emisiilor echivalent CO2 (kg CO2/m2/an) cu un procent mai mare de 40% fata de emisiile initiale,
respectiv cantitatea de gaze cu efect de sera economisita intr-un an la nivelul cladirilor ca urmare a implementarii proiectului.
2. Reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) cu un procent mai mare de 40% fata de consumul initial,
respectiv cantitatea de energie primara economisita anual la nivelul cladirilor ca urmare a implementarii proiectului.
3. Cresterea numarului gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie prin scaderea consumului anual specific
de energie pentru incalzire, respectiv cantitatea de energie termica si electrica economisita la nivelul cladirilor ce fac obiectul
prezentului proiect, data de diferenta dintre valoarea inregistrata la finalul implementarii proiectului si valoarea inregistrata
inainte de implementarea acestuia.
Durata implementare: 56 luni (intre 05.01.2016 si 31.08.2020)
Locul de implementare: str. Ana Ipatescu, nr. 116, nr. 114, nr. 112, Oras Racari, jud. Dambovita.
Informaţii suplimentare privind proiectul se pot obţine de la:  doamna ENE OCTAVIANA – manager proiect ,  telefon:
0745349708
Date de contact: Oras Racari, Str. Ana Ipatescu nr. 155, jud Dâmbovita, tel/fax0245658611, e-mail: contact@primariaracari.ro
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