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COMUNICAT DE PRESĂ 
A fost semnat contractul de finanțare, prin PNRR, pentru obiectivul de investiții 

”Reabilitare termică clădiri Școala Ștefan cel Mare”

Vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Alexandria, prin viceprimar Augustin Ioan, în calitate 
de reprezentant împuternicit, împreună cu ministrul CSEKE ATTILA, reprezentantul legal al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, au semnat astăzi, 12.01.2023, contractul de finanțare, în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, prin Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII, pentru
obiectivul de investiții ”Reabilitare termică clădiri Școala Ștefan cel Mare”, prin Schema de granturi 
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor publice, care presupune reabilitarea termică a sălii de sport din 
cadrul incintei școlii, având o valoare totală de finanțare de 1.358.074,48 lei, în cadrul căruia se vor 
realiza următoarele lucrări:

-lucrări de anvelopare a sălii de sport;
-înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu una eficientă energetic;
-lucrări de instalare/reabilitare și modernizare a instalațiilor de încălzire, apă caldă și consum, 

ventilație, iluminat.

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului 
construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului 
la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și 
calitatea arhitecturală, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor 
fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. 

Termenul limită prevăzut pentru implementarea proiectului ”Reabilitare termică clădiri Școala 
Ștefan cel Mare” este data de 30.06.2026.

Întocmit,
Vîrban Liliana
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