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Titlu proiect: “Reabilitare termică a 26 blocuri de locuinţe în Tîrgu-Mureş – LOT II” 
Beneficiar: Municipiului Tîrgu-Mureş 

 
Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru 

Valoarea totală a proiectului: 18.507.343,43 lei 
Valoarea finanţării nerambursabile: 10.406.987,13 lei 

   
             Proiectul  “Reabilitare termică a 26 blocuri de locuințe în Tîrgu Mureș-LOT II”, 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 –Sprijinirea 
dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, D.M.I. 1.2 –Sprijinirea investițiilor în 
eficiența energetică a blocurilor de locuințe, este implementat de către Municipiul Tîrgu Mureș 
și are o valoare totală de 18.507.343,43 RON, din care 10.406.987,13 RON reprezintă 
finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional este implementat la nivel național 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de 
Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce 
monitorizează implementarea acestui proiect.          

             Prin proiectul REGIO se urmăreşte îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din Municipiul Tîrgu Mureș și implicit a condițiilor de viață ale populației prin 
îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea 
costurilor de întreținere pentru încălzire și apă menajeră.    

           Peste  2.200 de locatari din cele peste 1040 de apartamente cu destinație locuință 
vor beneficia de un confort termic sporit și de costuri mai reduse la întreținere.  

          Implementarea proiectului “Reabilitare termică a 26 blocuri de locuințe în Tîrgu 
Mureș- LOT II” va conduce şi la îmbunătățirea aspectului urbanistic în cartiere precum Tudor 
Vladimirescu, Libertății, Budai Nagy Antal, Dîmbul Pietros, 7 Noiembrie.  

Data publicării: 30 IULIE 2014  

 

        

 

Comunicat de presă  


