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COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la stadiul întocmirii documentațiilor privind reabilitarea locuințelor multifamiliale (blocuri),

în vederea creșterii eficienței energetice, pentru depunerea la finanțare prin P.N.R.R.

Vă aducem la cunoștință faptul că Primarul Municipiului Alexandria, Victor Drăgușin, și 
viceprimarul Augustin Ioan au organizat o serie întâlniri cu potențialii beneficiari, pentru o informare cât 
mai corectă și amplă privind aplicarea 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, având în vedere oportunitatea de finanțare prin P.N.R.R.

Ca urmare a acestor întâlniri, asociațiile de proprietari care au depus până la data de 18.04.2022, 
reprezentând data limită de depunere a documentelor solicitate, acordurile pentru lucrările de 
consolidare și reabilitare termică a blocurilor prin P.N.R.R, în ordinea datelor de înregistrare a 
documentelor primite, sunt:

1. Asociația de proprietari nr. 57 pentru bl. BM8 și BM7 în data de 28.02.2022;
2. Asociația de proprietari nr. 13 pentru bl. L5 – sc. A, B, C, bl. M8 - sc. A, B, bl. M5 – sc. A, B, bl. M2 
– sc. A, B, C în data de 29.03.2022;
3. Asociația de proprietari nr. 57 pentru bl. BM6, J135 – sc. A, B, C în data de 30.03.2022; 
4. Asociația de proprietari nr. 44, pentru bl. A3 – sc. A în data de 30.03.2022;
5. Asociația de proprietari nr. 80, pentru bl. A1 în data de 31.03.2022;
6. Asociația de proprietari nr. 15 pentru bl. V1, bl. V2, bl. V3, bl. V4, bl. V5, bl. V6 și bl. V7 în data de 
01.04.2022;
7. Asociația de proprietari nr. 52 pentru bl. 820 – sc. A, B, C, D, bl. 821 – sc. A, B, C, D, bl. 822 - sc. A, 
B, C, D, bl. 823 - sc. A, B, C, D în data de 05.04.2022;
8. Asociația Proprietarilor Apartamente Condomeniul nr. 14 pentru bl. 816 – sc. A, B, bl. 817 – sc. A, 
B și bl. 819 – sc. A, B, C, D în data de 05.04.2022;
9. Asociația de proprietari Bloc G4 pentru bl. G4 în data de 07.04.2022;
10. Termo Vedea bl. G1 - 3 nr. 19 pentru G1 – sc. A, B, bl. G2 – sc. A, B și bl. G3 – sc. A, B în data de 
08.04.2022;
11. Asociația de proprietari nr. 118 pentru bl. A2 în data de 08.04.2022;
12. Asociația de proprietari nr. 4 pentru bl. 301 - sc. A, B în data de 08.04.2022;
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13. Asociația de proprietari  nr. 54 T4 pentru bl. T4 în data de 11.04.2022;
14. Asociația de proprietari nr. 79 pentru bl. UJCC în data de 11.04.2022;
15. Asociația de proprietari nr. 3 pentru bl. 714 B – sc. A, B, bl. 714DE – sc. D, E și bl. 714FG – sc. G,
F în data de 11.04.2022;
16. Asociația de proprietari nr. 92 pentru bl. 711A – sc. A, B, bl. 711B – sc. A, bl. 711C – sc. A, bl.
712B – sc. A, B și bl. 713A – sc. A în data de 12.04.2022;
17. Asociația de Proprietari Apa Condomeniul nr. 60 pentru bl. 223, bl. 221A și bl. P+7 în data de 
13.04.2022;
18. Asociația de proprietari nr. 98 pentru bl. 712A – sc. A, bl. 711D – sc. A, B și bl. 712B – sc. A în 
data de 13.04.2022;
19. Asociația de proprietari nr. 101 pentru bl. Patria în data de 14.04.2022;
20. Asociația de proprietari nr. 3 pentru bl. 714A – sc. A, bl. 714C – sc. A în data de 18.04.2022;
21. Asociația de proprietari nr. 98 pentru bl. 711D – sc. A și B și bl. 712A - sc. A în data de 18.04.2022.

Precizăm faptul că data de 18.04.2022 a fost selectată ca fiind data limită de depunere a 
documentelor solicitate de primărie, având în vedere că auditul energetic și expertiza tehnică se 
realizează pe o perioadă de timp determinată, și dispune de o sumă limită, prestabilită la nivel de județ.

Conform anexei nr. 4 din cererea de finanțare, se vor executa lucrări în funcție de soluția tehnică 
aplicabilă fiecărui bloc de locuințe în parte, ca urmare a expertizei tehnice și auditul energetic, în 
vederea execuției lucrărilor de consolidare și reabilitare termică a blocurilor pentru creșterea eficienței 
energetice și/sau consolidare seismică, astfel:

- 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);

- instalarea/reabilitarea/modernizare 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;
- alte tipuri de lucrări.

Potrivit celor expuse mai sus, Primăria Alexandria, prin compartimentele și birourile specializate, 
va supune aprobării, în cadrul unei ședințe ulterioare a Consiliului Local al Municipiului Alexandria, 
valoarea cererilor de finanțare, care se vor întocmi în baza expertizei tehnice și auditului energetic 
elaborate.

După aprobarea în Consiliul Local a cererilor de finanțare, U.A.T. Alexandria va transmite 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin platforma electronică înființată,
cererile de finanțare și H.C.L.-urile aprobate, însoțite de documentațiile tehnice aferente.

Finanțarea prin P.N.R.R. va fi de tip necompetitiv la nivel de județ, cu termen limită de depunere 
a cererilor de finanțare pentru etapa 1 - 30 mai 2022, ora 23.59, pe principiul primul venit, primul servit, 
în limita bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare județ, iar ordinea de întocmire a 
documentațiilor și de depunere de către primărie a cererilor de finanțare va respecta cronologia 
depunerii și înregistrării la primărie.

Întocmit,
Vîrban Liliana
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