
 

 

 

 

Comunicat de presã 

“PNRR : Fonduri pentru România modernã şi reformatã” 

                                                                                                             Galați, 22.02.2023 

 Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, anunţã 
lansarea proiectului nr. C5-B2.1.b-162, initulat "Creşterea eficienţei energetice a Palatului administrativ 
al judeţului Galaţi - Corp A". 

Proiectul beneficiazã de finanţare nerambursabilã în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţã, Componenta C5 - Valul Renovãrii, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţã 
energeticã şi rezilienţã în clãdiri publice, Operaţiunea B.2: Renovarea energeticã moderatã sau 
aprofundatã a clãdirilor publice, titlu apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1.b/1,  Runda 2  – Apel de 
proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri 
europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale. 
  Obiectivul general al proiectului constă în tranziția către un fond construit rezilient și verde. 

Obiectivul specific al proiectului vizeazã renovarea energeticã moderatã a Palatului administrativ 
al judeţului Galaţi – Corp A, situat în Strada Domneascã nr.56 şi crearea unei infrastructuri adecvate 
termic şi energetic, necesarã desfãşurãrii activitãţilor în condiţii optime. 

Intervenţiile de creştere a eficienţei energetice vor duce la economisirea cantitãţii de energie pe 
termen mediu şi lung, utilizarea de surse regenerabile, reducerea consumului de energie primarã şi a 
emisiilor de CO2 cu peste 40%, precum şi la reducerea costurilor cu utilitãţile. 

Conform raportului de audit energetic, clãdirea este încadratã într-o clasã energeticã inferioarã 
(clasa B), iar dupã implementarea proiectului nivelul de performanţã energeticã va fi asimilabil 
indicatorilor de clãdire cu înaltã performanţã energeticã (clasa A).  

Toate lucrãrile vor fi executate cu respectarea principiului “Do No Significant Harm“(DNSH), 
aşa cum este prevãzut în art.17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sã 
faciliteze investiţiile durabile, astfel făcându-se trecerea la un fond construit rezilient și verde. 

Valoarea totală a Proiectului este de 10.908.088,85 lei, din care 9.166.461,22 lei valoarea 
eligibilă din PNRR și 1.741.627,63 lei valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.  

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, data de început a proiectului fiind 
14.02.2023, iar data de finalizare 13.02.2026. 
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