
 

 
 

      
Comunicat de presă 

 
                             Data: 01.07.2020 

Lansarea proiectului „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe 
G2 Str.Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral 

Dragalina nr. 6 din municipiul Galați” 
 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează 
proiectul „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str.Constructorilor nr. 10, 
G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din municipiul Galați”, finanțat prin 
Programul Operațional 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, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării, cod SMIS 124422.    

Valoarea totală a proiectului este de 5.984.163,61 lei, din care valoarea sumei nerambursabile 
este de 3.590.498,16 lei. 

Obiectivele proiectului sunt:  

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor 
rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie 
contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea performanței energetice la blocurile G2 din 
str.Constructorilor nr.10, G3 din Str.Constructorilor nr. 16 si bloc C6C Str. General Dragalina nr. 6 
din municipiul Galați cu efecte favorabile asupra calității vieții locuitorilor, prin scăderea sub 
90kWh/m2an a consumului specific de energie pentru încălzire. 

Durata de implementare a proiectului este de 49 luni:  respectiv de  la data 01.12.2017 până la 
data 31.12.2021. 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la tel.: 0236.307.750, e-mail: 
daniel.stadoleanu@primariagalati.ro., Manager proiect – Ioan Daniel Stadoleanu, Director Direcţia 
Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale.  

 

 
 

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