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Anunț privind semnarea contractului de finanțare pentru implementarea proiectului „Renovarea 

energetică a Complexului rezidențial Sf.Maria Brăila” Nr. C5-B2.1. a -724 

 

În data de 08.12.2022, Municipiul Brăila a semnat contractul de finanțare nr. 139109 pentru proiectul 

nr. C5-B2.1. a -724, intitulat: ”Renovarea energetică a Complexului rezidențial Sf.Maria Brăila” ce va 

fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR), Componenta 5- Valul renovării, Axa 2- 

Schema de granturi pentru eficiență energtică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2- Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

Obiectivul general al proiectului este tranziția către un fond construit rezilient și verde.  

Obiectivul specific al proiectului este renovarea energetică a clădirii C12 situată în sat Baldovinești, 

orașul Vădeni calea Moș Anghel nr.486, cu o suprafață desfășurată de 1.277 mp, în care se derulează 

activitatea Complexului rezidențial Sf.Maria Brăila.  

Proiectul are o durată de 41 luni și se va finaliza în data de 08.05.2026, fiind derulat de Municipiul 

Brăila.  

Lucrările de renovare energetică a clădirii vor consta în: 

- Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 

- Reabilitarea sistemului de încălzire și de preparare a apei calde de consum, 

- Reabilitarea instalațiilor electrice și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu 

corpuri de iluminat  cu eficiență energetică ridicată de tip LED; 

- Montarea sistemelor de utilizarea energiei regenerabile ( pompa de căldură aer- apă, panouri solare, 

panouri fotovoltaice). 

       Totodată se vor executa și alte categorii de lucrări necesare pentru buna desfășurare a activităților în 

cadrul complexului: 

- Reparare trotuare pentru eliminarea infiltrațiilor la infrastructură; 

- Repararea acoperișului de tip terasă; 

- Inlocuirea liftului de persoane; 

- Realizarea instalațiilor de detecție, semnalizare, avertizare și stingere incendiu pentru realizarea 

cerințelor de securitate la incendiu. 

  Indicatorii proiectului: 

     Intervențiile propuse vor reduce consumul anual specific de energie finală pentru încălzire cu 57,43%, 

consumul de energie primară totală cu 47,98% și emisiile de CO2  cu 58,87%.  

Valoarea totală a proiectului este de 3.743.075,17 lei, din care: 

- 2.765.966,68 lei, cheltuieli eligibile, finanțare nerambursabilă din Planul Național de Redresare și 

Reziliență, 

- 525.533,67 lei, TVA aferent cheltuielilor eligibile decontat de la Bugetul de Stat; 

- 451.574,82lei, cheltuieli neeligibile suportate de Municipiului Brăila.   

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României”, 


