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Blocuri din Bacău, reabilitate termic din fonduri europene

 Blocurile de locuințe nr. 59, 61, 63 și 65 de pe strada Milcov și blocul 32 de pe strada Războieni intră într-un 
proces de refacere, în cadrul proiectului „Reabilitarea  termică blocuri de locuințe: bloc 59, strada Milcov nr. 59,  
bloc 61, strada Milcov nr. 61, bloc 63, strada Milcov nr. 63, bloc 65, strada Milcov nr. 65, bloc 32, strada 
Războieni nr. 32, Municipiul Bacău, Județul Bacău”, cod SMIS 48020. Investiția a fost inițiată de Unitatea 
Administrativ Teritorială – Municipiul Bacău (Primăria Bacău), iar finanțarea va fi asigurată din fonduri 
nerambursabile, prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 – ”Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe”. 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sporirea eficienței energetice, prin reducerea consumului de 
energie destinată încălzirii locuințelor. La toate cele cinci imobile cuprinse în proiect se vor executa lucrări de 
intervenţie la anvelopa blocului, în vederea creșterii eficienței energetice. Pereții exteriori vor fi izolați termic, 
ferstrele și ușile exterioare existente în acest moment vort fi înlocuite cu tâmplărie performantă energetic (profile 
de PVC şi geamuri termoizolante), balcoanele de pe toate fațadele vor fi închise, terasele superioare vor fi termo și 
hidroizolate, planșeul existent peste subsol va fi izolat  termic. Toate  instalațiile și echipamentele montate pe 
faţadele sau pe terasele blocurilor (aparate de aer condiționat, antene parabolice, echipamente de telecomunicații, 
cabluri, trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale etc) vor fi demontate și remontate după finalizarea 
lucrărilor de izolare termică. În paralel, se vor executa și  reparaţii la elementele de construcţie ce prezintă 
potenţial pericol de desprindere sau care afectează funcţionalitatea blocurilor (tencuieli degradate ce prezintă 
potențial pericol de desprindere, reparaţia pereţilor exteriori și a fisurilor din plăcile balcoanelor etc).
 Durata lucrărilor este de șapte luni, iar valoarea totală a investiţiei este de 4.078.420,32 de lei, cu TVA, din 
care asistența financiară nerambursabilă se ridică la 1.802.380,89 de lei. Programul Operaţional Regional este 
implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de 
Autoritate de Management, iar la nivel regional, de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, organism 
intermediar, ce monitorizează implementarea proiectului. 
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