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Finantare nerambursabila pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de 
locuinte din sectorul 3 – FE 25” 

 

Sectorul 3 al Municipiului București anunta inceperea activitatilor proiectului „Cresterea eficientei 
energetice a blocurilor de locuinte din sectorul 3 – FE 25”  Cod SMIS 118402. 

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-
Programul Operational Regional 2014 – 2020, axa prioritara 3 “Sprijinirea  tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon”, prioritatea de investitie 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”. 

Sectorul 3 al Municipiului București a incheiat in data de 31.07.2017 un contract de finantare cu 
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate 
de Management  si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov, in calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov. 

Obiectivul proiectului este creșterea eficienței energetice a 8 clădiri rezidențiale din Sectorul 3 al 
Municipiului București și promovarea unei economii mai eficiente.  
 
 

Rezultatele planificate pun accent pe scaderea consumului anual specific de energie, protejarea mediului 
înconjurator prin sprijinirea eficienței energetice, diminuarea consumului anual pentru încalzire si 
reducerea consumului anual de energie primară. 

Proiectul va fi derulat în localitatea București, Sectorul 3, in perioada 31.07.2017 - 30.04.2018, cu o 
valoare totala   de 10.143.369,11 RON din care finantarea nerambursabila (FEDR) este de 4.808.110,42 
RON. 

Pentru detalii suplimentare : Bogdan Alexandru Secara, Manager de proiect, tel: 021/318.03.23 interior 
147, e-mail: strategii@primarie3.ro 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României. 
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Investim în viitorul tău! Proiect co-finanţatde din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programului Operaţional 
Regiona 2014-2020 
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