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

Sector 3 Bucuresti

Calea Dudești, nr.191, Sector 3 București, tel./fax. 021 3180339 / 021 3180336

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 72”, 
cod SMIS 117120

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru

Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în 

calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Primaria Sectorul 3,

în calitate de beneficiar, au semnat, la data de 20.04.2018,contractul de finanţare pentru implementarea

proiectului „Creșterea eficienței energetice a a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 72”, cod SMIS

117120.

Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio-Programul Operaţional

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea 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,

Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale. 

Valoarea totală a proiectului este de 22.022.574,03 lei,

din care:

- 9.896.800,98 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 

- 2.474.200,24 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a a blocurilor de locuințe din

Sectorul 3 – FE 72, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la un consum

redus de energie.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• reducerea emisiilor anuale de CO2 cu peste 40% la finalizarea lucrărilor;

• atingerea unui consum anual specific de energie  pentru încălzire la finalizarea lucrărilor mai mic de 90

kwh/m2/an; 

• reducerea consumului anual de energie primară cu peste 40% la finalizarea lucrărilor;

• reducerea consumului anual specific de energie cu peste 40% la finalizarea lucrărilor; 

- trecerea la o clasă energetică superioară a  cladirilor rezidenţiale  din Sectorul 3 – FE 72

Perioada de implementare a proiectului este din 01.01.2014 și până la 30.08.2019.

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Primaria Sectorul 3

Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță

Manager de proiect: Nicoleta Ioana Petrache


