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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 
Având în vedere oportunitatea de finanțare prin Planul Național de Redresare și 

Reziliența - Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădiri rezidențiale 

multifamiliale (blocuri de locuințe), pentru o cât mai eficientă și completă informare domnul 

Primar Victor Drăgușin derulează sesiunea de întâlniri cu potențialii beneficiari (locuitori la 

bloc) și discuții aplicate pe ghidul de finanțare 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 MULTIFAMILIAL și Componenta C5 

– VALUL RENOVĂRII, AXA 1  - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență 

în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.1 - RENOVAREA INTEGRATĂ 

(CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A 

CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, conform programului: 

- 24.03.2022, ora 17:30, Centrul Multifuncțional pentru Tineri - zona de blocuri cuprinsă între 

Str. București - limita cu Comuna Nanov; 

- 28.03.2022, ora 17:30, Centrul Multifuncțional pentru Tineri - zona de blocuri cuprinsă între 

Str. București - Str. Fabricii. 

Vă aducem la cunoștință faptul că pentru imobilul dumneavoastră se pot realiza 

următoarele lucrări de creștere a eficienței energetice și/sau consolidare seismică: 

- Intervenții  prin lucrări de reparație structurală și/sau consolidare a structurilor; 

- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii (termoizolarea 

pereților exteriori, termo și hidroizolarea teraselor, termoizolarea planșeelor 

subsolurilor, montarea de ferestre termopan, termoizolarea balcoanelor); 

- Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 

- 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 prin utilizarea surselor regenerabile de energie; 

- Echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice; 

- Alte tipuri de lucrări. 

Având în vedere ca una din condițiile de eligibilitate, pentru depunerea proiectelor de 

renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale (blocuri de locuințe), este existența 

unei 𝐀𝐒𝐎CIAȚII 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈, vă adresăm rugămintea de a iniția demersurile necesare, 
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în sensul înființării unei asociații de proprietari (în cazul în care aceasta nu exista), pentru ca 

Primăria Municipiul ALEXANDRIA să demareze acțiunile necesare depunerii proiectului. 

Pentru detalii și informații suplimentate: 

Direcția Patrimoniu – Direcție de specialitate privind relația cu Asociațiile de proprietari – 

Cismaru Monica, tel. 0247 317 732, int. 177, email propuneri@alexandria.ro;  

Birou Investiții Finanțate din Fonduri Externe – Biroul de specialitate care va depune si 

implementa proiectul – Pîrjolea Claudia, tel 0247 317 732, int. 170, email 

propuneri@alexandria.ro. 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

     Vîrban 

Liliana  
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