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NOTĂ CONCEPTUALĂ 
Privind  realizarea obiectivului de  investiţie „Creşterea eficienţei energetice a Palatului 

Administrativ al Judeţului Galați - Corp A” 
 
   1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii – „Creşterea eficienţei energetice a Palatului 
Administrativ al Judeţului Galați - Corp A”  prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1”.  
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor - MINISTERUL  AFACERILOR INTERNE 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) – Instituția Prefectului Județului Galați 
    1.4. Beneficiarul investiţiei - Instituția Prefectului Județului Galați 

 
    2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 
  
    2.1. Scurtă prezentare privind:  
 
    a) deficienţe ale situaţiei actuale: 

 
Palatul administrativ al judeţului Galaţi, sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi, este 

situat în municipiul Galaţi, zona de clasificare III conform hãrţii de zonare climaticã a României, clasa 
de eficienţã energeticã B, conform Metodologiei de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor 
elaborată în aplicarea Legii 372/2005 (nota energeticã la audit 95,35). 

Clãdirea a fost construitã în anii 1904-1905 de cãtre arh. Ion Mincu şi este monument istoric, 
având cod LMA GL-II-m-A-03016. A fost proiectatã pentru a servi ca Palat Administrativ al Galaţiului 
care fãcea parte din judeţul Covurlui. Inaugurarea a avut loc la 27 aprilie 1906. 

Spaţiile au destinaţia de birouri, sãli de şedinţã, arhivã şi magazii, fiind ocupate de cãtre : 

1. Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi (96,6 %), cu drept de administrare conform HG 
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nr.706/1994, Extrasului de carte funciarã Nr.113489/16.11.2022 şi Încheierilor OCPI Galaţi 
nr.3127/2008 şi nr.45513/09.07.2013; 

2. Serviciul de Protecţie şi Pazã, U.M. 0149F (0,73%), conform Contractului de împrumut de 
folosinţã nr.988 din 2018; 

3. Serviciul Judeţean Anticoruptie Galaţi (0,42%) conform Protocolului nr.747 din 2018;  

4. Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (2,25%), conform 
Contractului de împrumut de folosinţă nr.14913 din 2020. 

 
Clãdirea este formatã dintr-un corp central şi douã aripi secundare.  
Compoziţia arhitectonicã este alcãtuitã din douã registre: primul cuprinde încãperile parterului 

şi mezaninului, iar al doilea etajul cu sãlile de recepţie, sala de consiliu şi cabinetele oficiale. Faţada 
principalã are în partea centralã a primului registru trei arcade cu o deschidere amplã, de facturã 
romanicã. Decoraţia celui de-al doilea registru este minuţios elaboratã. Tot pe faţada principalã gãsim 
douã statui de marmurã albã numite „Industria” şi „Agricultura”, opere ale sculptorului Frederic Storck, 
iar mai jos douã steme de bronz ale judeţului. 

Materialele de construcţie folosite la realizarea Palatului Administrativ sunt: piatra de 
Câmpulung, piatra de Rusciuc, de Triest şi de Vratza, zidãrie din moloane brute la subsol, cãrãmida de 
Buzãu şi de Galaţi, olane smãlţuite, grinzi de brad şi de tufan, scândura de brad, console de molid, grinzi 
de fier dublu T, buloane de fier, faianţã, pardosealã de mozaic, duşumea şi parchet de brad, scãri de 
piatrã şi din lemn de stejar, tencuieli cu mortar de ipsos la plafoane şi la scara de onoare.  

Acoperişul tip şarpantã are structura din lemn. 
Învelitoarea, jgheaburile, burlanele, decoraţiile coamei acoperişului au fost executate din tablã 

de zinc. Din acelaşi material s-au realizat şi colţurile acoperişurilor înalte. Construcţia a fost dotatã cu 
instalaţii de gaz, alimentare cu apã, canalizare. 

Clãdirea a fost reabilitatã şi consolidatã în anul 2004.  
Pereţii exteriori de închidere sunt din cãrãmidã de 55 cm tencuiţi. Placa peste sol şi pereţii 

exteriori nu sunt termoizolaţi. Planşeul sub pod este din lemn şi a fost termoizolat cu polistiren extrudat 
de 5 cm, peste care s-a turnat o şapã de 5 cm. 

Tâmplãriile exterioare sunt din lemn şi geam simplu, în dublã cercevea. Acestea sunt neetanşe 
şi necesitã lucrãri de reparaţii sau înlocuire. 
 
    b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; 
 
Efectele pozitive de ordin financiar ale realizării investiției: 
 cheltuielile de întreținere şi cele cu plata utilitãţilor care vor fi de achitat dupa realizarea investiției, 

vor fi diminuate, imobilul devenind eficient energetic, cu costuri de mentenanță reduse. 
 
Efectul pozitiv din punct de vedere social, instituțional : 
 Investiția are de asemenea un impact social prin sporirea confortului celor 44 de lucrători care își 

desfãşoarã activitatea în cadrul instituției, precum şi prin îmbunătățirea imaginii acesteia în rândul 
cetãțenilor.  
 

    c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii. 
 

Nerealizarea lucrărilor de investiții preconizate conduce la : 
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 Neîndeplinirea cerințelor de performanță energetică a clădirii conform legislației naționale și 
comunitare privind performanța energetică, menținerea creșterii consumului de energie și a emisiilor 
de dioxid de carbon, creșterea cheltuielilor cu utilitățile. 

 Creșterea permanentă a cheltuielilor cu întreținerea şi exploatarea unei clădiri vechi. 
 Creșterea permanentă a costurilor cu utilitățile datorită pierderilor de energie. 
 Consum mare de energie termică și electrică; 
 Creșterea poluării prin degajarea gazelor cu efect de seră generate de un randament redus; 
 Lipsa apei calde și un confort termic redus și uneori inexistent (defecțiuni frecvente). 
 Menținerea unui nivel de consum energetic mare și implicit al unui nivel de poluare crescut și 

nerespectarea Directivelor Europene în domeniu din care amintim: Directiva 2021/27/UE și 
Directiva 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor. 
 

 
   2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu 
obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului 
de investiţii propus. 
Nu se cunosc. 
 
   2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin 
acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus. 

Investiția va fi realizată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltãrii, 
lucrãrilor publice şi administraţiei nr.441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și 
condițiile aplicabile finanțării din fondurile aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în 
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. 

  
  2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la 
realizarea obiectivului de investiţii.  
Nu este cazul. 
 
    2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 

Realizarea investiției urmărește : 
 

 Îndeplinirea standardelor și cerințelor Uniunii Europene, coroborat cu necesitatea mondială de a 
reduce consumurile de energii convenționale, reducerea consumului de energie și al emisiilor de 
dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitățile și implicit protejarea mediului înconjurător; 

 Implementarea unor măsuri de reducere a consumului anual specific de energie, implicit a 
consumului anual de energie finală;  

 Implementarea unor măsuri de reducere a consumului anual de energie pentru încălzire și iluminat; 
 Implementarea unor măsuri de reducere a emisiilor de gaze în atmosferã, echivalent kg CO2. 

 
 
3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice  
 
   3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare 
standarde de cost pentru investiţii similare şi prețul pieţei în domeniu. 

 
Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile totale – 1.912.080 Euro  
Activități:  

- Renovare energetică moderată a clădirii – 4232 mp x 440 Euro= 1.862.080 Euro 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Galaţi, Str. Domnească, nr. 56, Cod poştal 800.008 

tel: 0236/462.739, fax: 0236/417.218, e-mail: ipgl@mai.gov.ro 

- Instalare 2 (două) stații încărcare vehicule electrice putere peste 22 KW = 50.000 Euro 
 

     3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de 
specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor 
şi acordurilor prevăzute de lege.  

- Se vor estima la faza de proiectare DALI  
 

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate  

Realizarea proiectului de investiţie „Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ 
al Judeţului Galați - Corp A a fost aprobatã prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1”. Planul național de redresare și reziliență în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată 
(consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice*) 

Finanțarea se va face prin P.N.R.R. și de la bugetul de stat.  
 
4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente 

Imobilul face parte din domeniul public al statului și se află în administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului judeţul Galați și este înscris în Cartea Funciară nr.113489  
a municipiului Galați cu teren în suprafață 3278 mp. 

 
5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului 
de investiţii:  

 
a) descrierea succintă a amplasamentului 
 
         Construcția propusă pentru reabilitare este PALATUL ADMINISTRATIV aflat în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne prin INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GALAȚI şi este amplasat 
în intravilanul Municipiului Galați, Str. Domnească nr. 56.  

Terenul pe care este amplasată clădirea are o densitate mare de construcții cu regim mediu de 
înălțime, este plan, cu amenajarea corespunzătoare realizată pentru așezarea străzilor, aleilor de acces, 
spațiilor verzi. 
Amplasamentul asigură racord : 

 Pietonal și auto la drumuri modernizate; 
 Alimentare cu energie electrică; 
 Alimentare cu apă și canalizare; 
 Racord la rețea de gaze naturale. 

 
b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile 
 
-Clădirea Prefecturi Galați se învecinează cu Primăria Municipiului Galați, Teatrul Dramatic și Casa 
Artelor. 
 
c) surse de poluare existente în zonă 
Trafic rutier mediu-grad de poluare mic. 
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d) particularități de relief 
Municipiul Galați este situat în partea de sud a Moldovei, în valea Siretului și este străbătut de 

către fluviul Dunărea. Orașul se întinde pe 3 teraseː valea orașului cu altitudine între 3 și 7 metri și alte 
2 trasate  aproape în formă de evantai prima cu altitudine între 20 și 25 metri și a doua cu altitudine de 
peste 40 metri, partea nouă a orașului.La Galați se găsesc 2 forme  mari de relief ale țăriiː Câmpia 
Română și Podișul Moldovei, aici Lunca Dunării  se întretaie cu Lunca Siretului și Lunca Prutului.   
 
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilități de asigurare a utilităților 

Clădirea este racordată la utilitățile publice: alimentare cu apă, energie electrică, canalizare și 
racord termic de la rețeaua termică publică existentă. 
 
f) existenta unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în 
măsura în care pot fi identificate 

Nu este cazul. 
 
g) posibile obligații de servitute 

Nu este cazul. 
 
h) condiționări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor 
construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz 

Nu este cazul. 
 

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 

În temeiul reglementărilor de urbanism : 
- Plan Urbanistic General, Regulament local de urbanism și Strategia de dezvoltare spațială a 
Municipiului Galați 2014, aprobată cu Hotărârea Consiliului Local Galați nr.62/26.02.2015; 
- Plan urbanistic Zonal pentru Zonele Construite Protejate ale Municipiului Galați aprobat cu Hotărârea 
Consiliului Local Galați nr.63/26.02.2015. 
 
j) existenta de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în 
zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate 

Clãdirea a fost construitã între anii 1904-1905 de către arh. Ion Mincu şi este monument istoric, 
având cod LMA GL-II-m-A-03016. A fost proiectatã pentru a servi ca Palat Administrativ al Galaţiului 
care fãcea parte din judeţul Covurlui. 

 
6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional: 

 Imobilul are un regim de înãlţime S+P+2E, suprafaţã construitã 1.201,83 mp, suprafaţã 
desfãşuratã 4.232 mp, din care suprafaţã încãlzitã 3.313,92 mp, suprafaţã utilã spaţii neîncãlzite 200,18 
mp.  

Raportul de audit energetic a fost întocmit pe baza “Metodologiei de calcul a performanţei 
energetice a clãdirilor” – Mc 001 / 2006 actualizatã, elaboratã în baza legii nr. 372/2005 actualizatã şi 
cu Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 (Cap. II – art. 4 si 6). 
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 Prima activitate întreprinsã în cadrul etapei de audit energetic a fost cea de analizã comparativă 
efectuatã asupra componentelor consumurilor de energie termicã ale clădirii.  

Aceasta analizã a condus la identificarea celor mai potrivite mãsuri de reabilitare a clădirii din 
punct de vedere energetic. 

Conform art. 8 din Legea 372/2005 actualizatã, cerinţele stabilite în metodologie nu se aplicã 
clãdirilor şi monumentelor protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au 
valoare arhitecturalã sau istoricã deosebitã, cãrora, daca li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod 
inacceptabil caracterul ori aspectul exterior. 

Pereții exteriori sunt alcătuiți din cărămidă plină, neizolaţi termic, cu grosimea de 55 cm. Pereții 
perimetrali subterani sunt din beton armat. 

Tâmplăriile exterioare sunt din lemn și geam simplu, în dublă cercevea. Acestea sunt neetanșe 
și necesită lucrări de reparații sau înlocuire. 

Placa pe sol este din beton armat si nu este izolatã termic. Planşeul peste etajul doi este din lemn 
şi  este izolat cu polistiren extrudat de 5 cm. 
 
7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a :  
- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii; 
Nu este cazul, 
-   expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau 
analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente : 

Având în vedere aprobarea cererii de finanţare privind obiectivul de investiţii "„Creşterea 
eficienţei energetice a Palatului Administrativ al Judeţului Galați - Corp A" depus în cadrul apelului 
de proiecte aferent Componentei 5 -Valul Renovării, Operațiunea B2 – Renovarea energetică moderată 
sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv în conformitate cu art. 6.4. - Actualizarea documentației 
tehnico-economice existente, din “Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din 
fondurile aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1”, se impune elaborarea documentațiilor tehnico-economice la faza 
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru clădirea cu nr. de cadastru 19891-C1 aflată în 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului județului Galați şi a  
- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile 
asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate. 

 

RESPONSABILITATE FUNCŢIA, NUME ȘI PRENUME SEMNĂTURA 

Manager de Proiect Subprefect, MANEA CIPRIAN  

Responsabil financiar 

Sef Serviciu Financiar, 
Contabilitate, Resurse Umane, 

Achizitii Publice si Administrativ                                     
Munteanu Florentina 

 

Responsabil tehnic  Consilier Drăguş Georgeta  

  
 


