
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT  
      DE PRESĂ 
 

Numele proiectului de reformă/investiție:  
„Renovare energetică, blocul D11, scara 1,2,3,4,  
str. Oțelarilor nr. 17, Micro 19,   
Asociația de Proprietari nr. 560” 
 
Numele beneficiarului:  
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați 
  

Obiectivele proiectului:  
Renovarea energetică moderată a blocului de  
locuințe D11 
 

      Valoarea totală a proiectului:  
     14.924.155,10 lei cu TVA 
 

    Data începerii și finalizării proiectului: 
    12.01.2023-12.03.2025 

  

Codul proiectului: C5-A3.1-319 
 
 

https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
https://www.facebook.com/PNRROficial/ 
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Data: 02 Martie 2023 

Comunicat de Presă 
„PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată!”                                                             

„Renovare energetică, blocul D11, scara 1,2,3,4, str. Oțelarilor nr. 17, Micro 19,  
Asociația de Proprietari nr. 560” 

 
Unitatea  Administrativ -  Teritorială   Municipiul Galați  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. 135959 din 29.11.2022, pentru 
proiectul „Renovare energetică, blocul D11, scara 1,2,3,4, str. Oțelarilor nr. 17, Micro 19, Asociația 
de Proprietari nr. 560”,  Cod proiect C5-A3.1-319, în  cadrul Planului  Național  de   Redresare și 
Reziliență,  Componenta 5 -  Valul Renovării,  Axa 1  - Schema de granturi pentru eficiență energetică 
și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată 
sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, 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 a blocului de 
locuințe D11, din str. Oțelarilor nr. 17, Micro 19, Asociația de Proprietari nr. 560. 

Prin proiect se vor realiza următoarele lucrări:  
             - reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; reabilitare termică a sistemului de 
încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalare/reabilitare/modernizare a 
sistemelor de climatizare și/sau ventilară mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; 
reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management energetic 
integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea 
pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 
sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, 
utilizarea surserelor regenerabile de energie; 
             -repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului 
de locuințe; repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei; 
             -demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele /terasa clădirii, 
precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; repararea elementelor de 
construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează 
funcționalitatea clădirii; prevedere instalație de protecție împotriva trăsnetului IPT; 
             -refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; reabilitarea/modernizarea 
instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate; crearea de 
facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități; igienizarea integrală a 
suprafețelor interioare comune, prin aplicarea vopselurilor lavabile de culoare albă în două straturi, 
la nivelul tuturor etajelor; înlocuirea/modernizarea lifturilor. 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 14.924.155,10 lei cu TVA  iar durata de 
implementare a proiectului este 26 de luni.  

Date de contact: Manager proiect – Blaga Adriana, Șef Birou Planificare Urbană în cadrul 
Primăriei municipiului Galați, tel. 0236307708, e-mail:  adriana.blaga@primariagalati.ro. 
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