
 

 

 

 

 

 

COMUNICAT  
      DE PRESĂ 
 

 Numele proiectului de reformă/investiție:  
”Renovare energetică “Căminul pentru Persoane Vârstnice  
”Ştefan cel Mare şi Sfânt” Galaţi, str. Traian nr.203 corp C6 ” 

 
 Numele beneficiarului:  
 Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați 

 
 Obiectivele proiectului:  
”Renovarea energetică moderată a Căminului pentru  
  Persoane Vârstnice ”Ştefan cel Mare şi Sfânt” din  
  str. Traian nr.203 corp C6 ” 
  
  Valoarea totală a proiectului:  
  6.732.028,54 lei cu TVA 
 
 Data începerii și finalizării proiectului: 
 13.12.2022-13.02.2025 
  
 Codul proiectului: C5-B2.1.a-221 

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
https://www.facebook.com/PNRROficial/ 
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                                                                                                                           Data: 27 Februarie 2023 

Comunicat de Presă 

„PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată!”                                                             

Lansarea proiectului „Renovare energetică- Căminul pentru Persoane Vârstnice “Ştefan cel 
Mare şi Sfânt” Galaţi, str. Traian nr.203 Corp C6” 

 
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează 
proiectul „Renovare energetică- Căminul pentru Persoane Vârstnice “Ştefan cel Mare și Sfânt” 
Galaţi,  str. Traian nr.203 Corp C6,  cod C5-B2.1.a-221, conform contractului de finanţare nr. 
134226/25.11.2022, înregistrat la Beneficiar cu nr. 252798/13.12.2022, în cadrul Planului 
Naţional de Redresare și Rezilienţă al României ( PNRR). 
Apelul de proiect este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei 
finanţat din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă al României, 
Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică și 
rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată 
a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1. 
 
Obiectivul general al proiectului constă în tranziţia către un fond construit rezilient şi verde. 
Obiectivul specific al proiectului constă în renovarea energetică moderată a Căminului pentru 
persoane vârstnice “Ştefan cel Mare și Sfânt” din Municipiul Galaţi, str. Traian nr.203, corp C6. 
Proiectul va sprijini activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creșterea eficienţei 

energetice a clădirilor publice, respectiv: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a 

clădirii, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, 

reabilitarea/modernizarea instalaţiilor de iluminat, modernizarea sistemelor tehnice, precum și 

instalarea unei staţii de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu 

putere peste 22kw) cu două puncte de încărcare/staţie. 

Valoarea totală a proiectului este de 6.732.028,54 lei cu TVA, din care 5.657.166,84 lei este 
valoarea eligibilă din PNRR şi 1.074.861,70 lei este valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile 
din PNRR.  
Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de Beneficiar. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 26 luni de la data semnării contractului de 
finanţare. 
 
Date de contact: Manager proiect – Burtea Ionel, Director Executiv-Direcţia Patrimoniu în 

cadrul Primăriei Municipiului Galaţi, tel: 0236 307 703, e-mail: ionel.burtea@primariagalati.ro. 
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