
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT  
      DE PRESĂ 
 

Numele proiectului de reformă/investiție:  
„Renovarea energetică a imobilului  
din Strada Oltului nr.17A” 

 
Numele beneficiarului:  
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați 
  

Obiectivele proiectului:  
Renovarea energetică constă în renovarea  
energetică moderată sau aprofundată a  clădirilor   
publice, respectiv a imobilului din Strada Oltului, nr. 17A 

 

      Valoarea totală a proiectului:  
     628.916,27 lei cu TVA 
 

    Data începerii și finalizării proiectului: 
    12.01.2023-12.03.2025 

  

Codul proiectului: C5-B2.1.a-584 
 
 

https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
https://www.facebook.com/PNRROficial/ 
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  Galați, 09.03.2023 
 

Comunicat de presă 
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!ˮ 

                                                                 
Lansarea proiectului  

„Renovarea energetică a imobilului din Strada Oltului nr.17A” 
 
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul 
Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 138189/6462 din 12.01.2022 pentru 
implementarea proiectului nr.  C5-B2.1.a-584, intitulat „Renovarea energetică a imobilului din Strada 
Oltului nr.17A” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, 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/B.2.1/1, - runda 1- Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României. 
 
Obiectivul general al proiectului constă în tranziția către un fond construit rezilient și verde în municipiul 
Galați. 
 
Obiectivul specific al proiectului constă în renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor  
publice, respectiv a imobilului din Strada Oltului, nr. 17A. 
 
Prin proiect se vor prevedea următoarele lucrări: 
 −Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; −Lucrări de reabilitare termică a 
sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; −Lucrări de 
instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea 
calității aerului interior; −Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; −Sisteme 
de management energetic integrat pentru clădiri; −Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 
−Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 
inteligente; −Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/termice pentru 
consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; - Alte tipuri de lucrări; 
 
Valoarea totală a contractului de finanțare aferent proiectului este de 628.916,27 lei cu TVA,  iar durata 
de implementare a proiectului este 26 de luni.   

 

Date de contact: Manager proiect – Drăgan Ionuț,  Șef Birou - Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, 
Semaforizare, str. Domnească, nr. 54, tel.0336102120, e-mail: ionut.dragan@primariagalati.ro 
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