
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT  
      DE PRESĂ 
 

Numele proiectului de reformă/investiție:  
”Renovare energetică, blocul G3, str. Roșiori nr. 14,  
Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 157bis” 
 

Numele beneficiarului:  
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiului Galați 
 

Obiectivele proiectului:  
”Tranziția către un fond construit rezilient și verde” 
 

      Valoarea totală a proiectului:  
     8.364.563,04 lei cu TVA 
 

    Data începerii și finalizării proiectului: 
 12.01.2023 - 12.03.2025. 
 

Codul proiectului:C5-A3.1-305 
 
 

https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
https://www.facebook.com/PNRROficial/ 
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Data: 28 Februarie 2023 

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

                                                  

Lansarea proiectului  „Renovare energetică, blocul G3, str. Roșiori nr. 14, Mazepa I,  
Asociația de Proprietari nr. 157bis” 

 
 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează 
proiectul „Renovare energetică, blocul G3, str. Roșiori nr. 14, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 
157bis”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – 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, conform contractului de finanțare nr. 6482/12.01.2023, cod C5-A3.1-
305.  
 
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea performanței energetice a construcțiilor 
aferente bloc G3, str. Roșiori nr. 14, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 157bis 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 8.364.563,04 lei, din care valoarea sumei 
nerambursabile este de 8.364.563,04 lei.  
 
Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, respectiv între 12.01.2023 – 12.03.2025. 
Informații suplimentare se pot obține la tel: 0236 307 770, Manager proiect – Stegărescu Elena 
Alina, e-mail: elena.stegarescu@primariagalati.ro. 
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