
  

 

 
 

 
 
 

 
 

Anunț începere proiect 

 ”Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul 

Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid  nr. 7, Miron Cristea nr. 8 Miron 

Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, 

blocurile 10, 20, 23, 24, 12”  

Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid  nr. 7, Miron Cristea nr. 8 Miron 

Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10, 20, 23, 24, 12,  
- MUNICIPIUL GHEORGHENI,  

 
Proiectul  “ Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid  nr. 7, 
Miron Cristea nr. 8 Miron Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10, 20, 23, 
24, 12, cod MySMIS 137449, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de 
către Municipiul Gheorgheni și are o valoare totală de 11.333.754,01 lei, din care 6.024.908,76 lei suma 
nerambursabilă alocata reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 
este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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 01.03.2016 - 30.10.2023. Investiția consta în reabilitarea termica a 8 blocuri de 
locuinte din municipiul Gheorgheni. Reabilitarea termica constă în termoizolarea parților opace ale 
blocurilor, schimbarea tâmplariei vechi cu tâmplarie performanta din punct de vedere energetic, în unele 
blocuri realizarea distribuției pe orizontala pentru agentul termic, schimbarea tevilor pentru alimentare cu 
energie termica, apa calda menajera. Pe lânga lucrarile de termoizolare sunt prevazute în unele blocuri 
lucrari de îmbunatațire a performanțelor energetice prin utilizarea unor surse de energie regenerabile, prin 
înlocuirea becurilor clasice cu unele cu consum redus de energie si montarea de panouri solare. Pe lânga 
lucrarile de termoizolare si îmbunatațirea managementului energetic al cladirilor sunt prevazute si lucrari de 
îmbunatațire a hidroizolației cladirilor si alte lucrari conexe. 
 

Date de contact beneficiar:  

 (535500 Gheorgheni, p-ţa Libertăţii nr.27, jud. Harghita;  

tel.: 0266-364 650; fax: 0266-364753; e-mail:  primaria@gheorgheni.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 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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