
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT  
      DE PRESĂ 
 

Numele proiectului de reformă/investiție:  
„Renovare energetică a imobilului din Str. Mihai Bravu, nr. 3 – Arena de Box Vasile 
Lehadus” 
 
Numele beneficiarului:  
Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiului Galați 
  

Obiectivele proiectului:  
Renovare energetică a imobilului din Str. Mihai Bravu, nr. 3 –  
Arena de Box Vasile Lehadus. 
 

  Valoarea totală a proiectului:  
 3.706.013,35 lei cu TVA 

 

Data începerii și finalizării proiectului: 
14.12.2022-13.02.2025 

  

Codul proiectului: C5-B2.1.a-235 
 
 

https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
https://www.facebook.com/PNRROficial/ 
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     Data  14.03.2023 

Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!ˮ

Lansarea proiectului „Renovare energetică a imobilului din Str. Mihai Bravu, nr. 3 
Arena de Box Vasile Lehadus” 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul 
„Renovare energetică a imobilului din Str. Mihai Bravu, nr. 3 – Arena de Box Vasile Lehadus”, în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – 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, conform contractului de finanțare încheiat sub nr. 
134227/252797/251365/13.12.2022, cod C5-B2.1.a -235. 

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea performanței energetice a construcțiilor aferente Arenei 
de Box – Vasile Lehadus din Str Mihai Bravu, nr. 3 și reducerea nivelului consumului anual specific de energie 
primară. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Îmbunătățirea eficienței energetice prin efectuarea lucrărilor de reabilitare ce determină reducerea
pierderilor de energie totală și utilizarea resurselor regenerabile de energie;
2. Reducerea consumului anual specific de energie electrică și termică pentru încălzire și reducerea
consumului anual de energie primară;
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.706.013,35 lei, din care valoarea sumei nerambursabile 
este de 3.706.013,35 lei.  

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, respectiv între 13.12.2022 – 12.02.2025.  
Informații suplimentare se pot obține la tel: 0336 102 120, Manager proiect – Dragan Ionut, e-mail: 
ionut.dragan@primariagalati.ro. 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românieiˮ 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUEˮ 

https://mfe.gov.ro/pnrr/           https://www.facebook.comPNRROficial/ 
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