
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT  
      DE PRESĂ 
 

Numele proiectului de reformă/investiție:  
„Renovarea energetică - Reabilitarea și modernizarea  
sala de sport Liceul Tehnologic  GENERAL DE  
MARINĂ NICOLAE DUMITRESCU MAICAN” 
 
Numele beneficiarului: Unitatea  
Administrativ-Teritorială Municipiului Galați 
  

Obiectivele proiectului:  
„Reabilitarea și modernizarea sala de sport   
Liceul Tehnologic GENERAL DE MARINĂ  
NICOLAE DUMITRESCU MAICAN” 
 

      Valoarea totală a proiectului: 
1.723.896,07 lei cu TVA       

    Data începerii și finalizării proiectului: 
    12.01.2023-12.03.2025 

  

Codul proiectului: C5-B2.1.a-389 
 
 

https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
https://www.facebook.com/PNRROficial/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.facebook.com/PNRROficial/


 

 

Data: 16 martie2023 

Comunicat de Presă 

„PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată!” 

Lansarea proiectului: „Renovarea energetică – Reabilitarea și modernizarea 
Sala de sport Liceul tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican” 

 
           Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării,              
Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul National                   
de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 145232 din 21.12.2022 pentru proiectul                  
„Renovarea energetică – Reabilitarea și modernizarea Sala de sport Liceul tehnologic „General    
de Marină Nicolae Dumitrescu Maican” , Cod C5-B2.1.a-389, finanțat   în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență,  Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru                    
eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică                      
moderată sau aprofundată a clădirilor publice  în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.
1/1, runda 1. 

Obiectivul general al proiectului constă în tranziția către un fond construit rezilient și verde in 
municipiul Galați. 
 Obiectivul specific al proiectului constă în renovarea energetică moderată sau  aprofundată 
a clădirilor publice, respectiv a imobilului  Sala de sport Liceul Tehnologic „General de Marină 
Nicolae Dumitrescu Maican” din municipiul Galați, care vizează o suprafață de 612,00 mp. 

Prin proiect se vor prevedea următoarele lucrări:  
- lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: tâmplărie exterioară 

termoizolantă, izolarea cu vată minerală a pereților exteriori, a planșeului peste sol și a planșeului 
peste parter;  

- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde 
de consum;  

- lucrări de instalare a sistemelor de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului 
interior – montare recuperatoare de căldură;  

- lucrări de reabilitare / modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;  refacerea finisajelor 
interioare și exterioare;  

- înlocuire uși interioare; montare in sala de joc vopsea epoxidică; refacere hidroizolație 
terasă; 

- repararea trotuarelor de protecţie degradate;  
- stație de încărcare pentru mașini electrice. 
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.723.896,07 lei cu TVA. 
Durata de implementare a proiectului este 26 luni , respectiv  12.01.2023 – 12.03.2025. 
 

      Date de contact: Manager proiect – Dumitrescu Toma Ion, Consilier in cadrul Serviciului 
Organizare Evenimente în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0751667593, e-mail: 
toma.dumitrescu@primariagalati.ro. 
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