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ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI  

 

Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe 
strada Republicii nr. 4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai; strada 

Republicii nr. 8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai 
 
 

 ORAȘUL VALEA LUI MIHAI a semnat în data de 11.06.2019 contractul de finanțare 

pentru implementarea proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe 

situat pe strada Republicii nr. 4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai; strada Republicii nr. 8, 

scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai”, cod SMIS 121225.  

 Proiectul „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada 

Republicii nr. 4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai; strada Republicii nr. 8, scările T4-T5, oraș 

Valea lui Mihai” este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și este 

implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Valea lui Mihai, având o valoare 

totală de 3.371.045,00 lei, din care 1.563.681,68 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă 

(1.329.129,43 lei din FEDR și 234.552,25 lei din bugetul național) și 1.807.363,32 lei reprezeintă 

contribuția orașului Valea lui Mihai (cofinanțarea la cheltuielile eligibile și valoarea neeligibilă a 

proiectului). 

 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 Nord-Vest , organism intermediar al 

programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord-Vest. Proiectul 

este prevăzut a se derula în perioada 11.06.2019 – 30.06.2022. 

 

 Scopul proiectului constă în creșterea eficienței energetice a două blocuri de locuințe 

din orașul Valea lui Mihai prin realizara unor lucrări de intervenție asupra clădirilor.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

 Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a blocurilor de locuințe prin înlocuirea 

tâmplăriei exterioare, termoizolarea pereților exteriori și a planșeului; 

 Utilizarea unor soluții alternative de producere a energiei prin montarea unor panouri 

fotovoltaice; 

 Eficientizarea iluminatului și reducerea consumului de energie electrică prin montarea 

corpurilor de iluminat cu LED; 
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 Creșterea gradului de siguranță a clădirii prin refacerea acoperișului degradat și înlocuirea 

jgheaburilor și burlanelor; 

 Creșterea gradului de siguranță la foc a blocurilor de locuințe prin utilizarea unor termoizolații 

încadrate în clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0. 
 

  Rezultatele care se vor obține după implementarea proiectului: 

 Reducerea cu 105,91 echivalent tone de CO2 a gazelor cu efect de seră, după finalizarea 

implementării proiectului; 

 62 de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie, după finalizarea 

implementării proiectului; 

 Scăderea consumului anual de energie primară cu 606.206,66 kwh/an, după finalizarea 

implementării proiectului; 

 Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire cu 200,46 kwh/m2/an, după 

finalizarea implementării proiectului; 

 Scăderea consumului anual specific de energie cu 200,83 kwh/m2/an după finalizarea 

implementării proiectului. 

  
 
 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro 

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

Datele de contact ale beneficiarului: 

Orașul Valea lui Mihai, strada Calea Revoluției nr. 2, judeţul Bihor, 

Tel: 0259355216, Fax: 0259355933 Email: primaria@valealuimihai.ro 
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