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Comunicat de presă 
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

Demarare proiect  „Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din 
Municipiul Resita - Lot 1” 

 

Decembrie 2022 

 

Beneficiar: UAT Municipiul Reșița  

Titlul proiectului: Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Resita 
- Lot 1 

Codul proiectului: C5-A3.1-187 

Proiectul este finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

Titlu apel proiect: Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII, PNRR/2022/ COMPONENTA 5 – Valul 
Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale 

Obiectivele proiectului:  

Tranziția către un fond construit rezilient și verde prin renovarea energetică moderată  a clădirii 
rezidențiale Multifamiliale situate pe Bulevardul Republicii nr.1. 

Implementarea proiectului va contribui la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul comunității, 
printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și 
a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea 
arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului 
construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:  

• Reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an); 

• Reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m2 an); 
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• Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării 
proiectului (kWh/m2 an); 

• Reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an); 

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 10.603.003,53 lei, din care valoarea maximă a 
finanțării nerambursabile de 10.603.003,53 lei, valoarea eligibilă din PNRR 8.910.087,00 lei și valoare TVA 
aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 1.692.916,53 lei 

Data începerii proiectului: 19.12.2022 

Data finalizării proiectului: 19.12.2024 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din 
fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale 

Contact: 

Tel./Fax: 0255211692 / 0355080288,  

E-mail: proiecte@primariaresita.ro 

 

Municipiul Reșița 
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