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CUPRINS
Prezentare
AXA PRIORITARĂ 3: SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON
Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe C2, 12E și C5 din municipiul Buzău
Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G8, aferent Asociației de proprietari nr. 360A Emanuel din municipiul Galați
Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G1 aferent Asociației de Proprietari nr. 388 din municipiul Galați
Eficientizare energetică Corp C3- Grădinița cu program prelungit nr. 60 și Internat L.P.S., din municipiul Brăila
Anvelopare unități de învățământ- Școala Gimnazială Nr. 22 din municipiul Galați
Anvelopare unități de învățământ- Școala gimnazială ”Iulia Hașdeu” din municipiul Galați
Creșterea eficienției energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36, din municipiul Galați
Creștere eficiență energetică pentru imobilul corp școală, inclusiv lucrări anexe, pentru Școala Gimnazială- Ion Basgan, din municipiul Focșani
Creșterea performanței energetice la corpul de clădire școală și execuția lucrărilor conexe Școala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu” din municipiul Focșani
Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic “Gh. Asachi” Focșani, inclusiv lucrări conexe
AXA PRIORITARĂ 4: SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE
Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918 din municipiul Galați
AXA PRIORITARĂ 5: ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ȘI CONSERVAREA, PROTECȚIA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL
Consolidare, restaurare, conservarea și punerea în valoare a Bisericii ”Buna Vestire” Brăila
Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei fostul “Seminar Vechi” din cadrul ansamblului Episcopiei Buzăului
Restaurarea, consolidarea și introducerea în circuitul turistic a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, sat Sibiciu de Sus, orașul Pătârlagele, județul Buzău
Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”- fosta mănăstire Berca, județul Buzău
Amenajare spații verzi în orașul Negru Vodă, județul Constanța
Zonă de relaxare și agrement în orașul Ovidiu, județul Constanța
Îmbunătățirea mediului urban prin transformarea unui teren neutilizat în grădina publică, în orașul Techirghiol, județul Constanța
Înființare zonă de agrement și petrecere a timpului liber în cartierul Mihail Sturza, orașul Odobești, Județul Vrancea
AXA PRIORITARĂ 6: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANȚĂ REGIONALĂ
Modernizare DJ 203H km 16+000- 25+500, Buda- Alexandru Odobescu- limită județ Vrancea, județul Buzău
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca- Valea Mărului- Cudalbi- Slobozia Conachi- Smârdan (DJ 251)
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina- Ceamurlia de Sus
Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile Gologanu Slobozia Ciorăști- Cotești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T
AXA PRIORITARĂ 10: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE
Reabilitare, modernizare și dotare școală primară din satul Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, Județul Tulcea
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 33 , din municipiul Galați
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Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) este o organizație neguvernamentală de utilitate publică
ce are rolul de a coordona procesul de dezvoltare regională.
Prin activitățile desfășurate, ADR SE contribuie la dezvoltarea durabilă și echitabilă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.
ADR SE, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional(POR) 2014-2020 coordonează implementarea
proiectelor în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est din care fac parte județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.
Axele prioritare finanțate prin POR 2014 —2020 vizează: promovarea transferului tehnologic, îmbunătățirea competitivității IMM-urilor,
creşterea eficienței energetice, sprijinirea dezvoltării urbane durabile, valorificarea patrimoniului cultural, îmbunătățirea infrastructurii
rutiere, dezvoltarea durabilă a turismului, dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, sprijinirea comunităților defavorizate și
îmbunătățirea infrastructurii educaționale.
Alocarea financiară pentru Regiunea de Dezvoltare Sud — Est în perioada 2014 — 2020 este de circa 890 milioane euro, reprezentând
14,86% din totalul bugetului Programului. La această sumă se adaugă și fondurile atrase de proiectele finanțate din alocarea pentru
SUERD – Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și din alocarea pentru programul special dedicat Deltei Dunării, pentru
zona de Investiţii Teritoriale Integrate.
În cadrul apelurilor apelurile de proiecte
POR 2014-2020 “7 regiuni”, până la
începutul lunii noiembrie 2021, a fost depus
un număr de 2.301 proiecte, valoarea
solicitată totală a acestora depășind 13.870
milioane lei. Au fost semnate 763 de
contracte de finanțare, cu o valoarea totală
solicitată de peste 5.089 milioane lei.

Pentru apelurile de proiecte POR
2014-2020 pentru zona de de Investiţii
Teritoriale Integrate Delta Dunării, au
fost depuse 588 cereri de finanțare,
valoarea solicitată fiind de peste 3.163
milioane lei, din care 436 de proiecte au
fost semnate, cu o valoarea solicitată de
peste 2.298 milioane lei.

Pentru apelurile de proiecte POR
2014-2020
dedicate
sprijinirii
obiectivelor Strategiei Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunării
(SUERD) au fost semnate contracte
de finanțare pentru 41 de proiecte,
cu o valoarea solicitată de circa
565,25 milioane lei.

Beneficiarii eligibili pentru finanțare de proiecte în Regiune de Dezvoltare Sud — Est sunt: autorități publice centrale și locale, entități
care furnizează activități de transfer tehnologic, societăți comerciale, asociații de proprietari, unități de cult, ONG — uri, grupuri de
acțiune locală, instituții de învățământ.
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Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiţii 3.1 : ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A –
Clădiri rezidenţiale
În cadrul acestei operațiuni sunt finanțate proiecte care se implementează în mediul urban și
rural care vizează realizarea următoarelor tipuri de activităţi:
→ îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,
planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de
consolidare a clădirii;
→ reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului
termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme
de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și
racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
→ modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/
scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din
surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură
şi/sau centrale termice pe biomasă etc.;
→ înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
→ implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice:
achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea
energiei electrice;
→ orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului
(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a
instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
→ realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care
au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.
În județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea sunt în implementare 25 proiecte
cu o valoare totală de aproximativ 186 milioane lei.
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Județul Buzău

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE C2, 12E ȘI C5 DIN MUNICIPIUL BUZĂU

Obiectivul specific al proiectului a constat în reabilitarea termică a unui număr de 3 blocuri
de locuințe din municipiul Buzău - ce însumează un număr de 171 de apartamente în care
locuiesc 370 de persoane - în scopul îmbunătățirii eficienței energetice, reducerii costurilor de
întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră, dar și a reducerii emisiilor poluante generate
de producerea, transportul și consumul de energie.

Numele beneficiarului: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul
Galați și Asociațiile de proprietari Bloc 12 E Unirii, PT 16/5 Unirii C2 și Nr. 1 Pt. 16 bloc C 5
din municipiul Buzău
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - „Clădiri rezidențiale”
Valoare totală: peste 5 milioane lei
Valoare totală eligibilă: peste 3,8 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: peste 1, 5 milioane lei
În vederea creșterii eficienței energetice a
celor 3 blocuri de locuințe au fost efectuate
următoarele lucrări:
→ izolarea termică a pereților exteriori;
→ înlocuirea ferestrelor și ușilor
exterioare existente, cu tâmplărie
performantă energetic;
→ reabilitarea spațiului de intrare în
clădire;
→ termo - hidroizolarea planșeului terasă;
→ execuție trotuar blocurile C5 și C2;
Obiectivul general al proiectului a vizat crearea /menținerea de locuri de muncă și promovarea
coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din
municipiul Buzău, cu impact direct în reducerea consumului de energie și limitarea emisiilor de
gaze cu efect de seră.

→ montaj aparataj instalație electrică
casa scării;
→ montaj lift blocurile C2 și 12E;
→ termosistem casa scării C2 și C5.
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Județul Galați

CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A
BLOCULUI DE LOCUINȚE G8, AFERENT ASOCIAȚIEI
DE PROPRIETARI NR. 360A EMANUEL DIN
MUNICIPIUL GALAȚI
Numele beneficiarului: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul
Galați și Asociația de proprietari nr. 360A Emanuel din Municipiul Galați

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a
clădirilor rezidențiale din municipiul Galați, ceea ce va conduce la reducerea consumului de
energie, contribuind astfel la reducerea emisiile de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al acestui proiect constă în creșterea performanței energetice a celor 41 de
apartamente ale blocului G8 din cartierul Micro 18 al municipiului Galați, cu efecte favorabile
asupra calității mediului ambiental și a sănătății locuitorilor, prin reducerea cu minimum 40%
a consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 90Kw/m2an a energie consumate. În urma
reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului de locuințe și va
crește calitatea vieții locatarilor.

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - „Clădiri rezidențiale”
Valoare totală: aproximativ 920 mii lei
Valoare totală eligibilă: aproximativ 498 mii lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: aproximativ 368 mii lei

Rezultatele așteptate:
→ scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;
→ îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor.
Beneficiarii direcți ai implementarii acestui proiect sunt cele 41 de familii care locuiesc în blocul
G8.
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Județul Galați

CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A
BLOCULUI DE LOCUINȚE G1 AFERENT ASOCIAȚIEI
DE PROPRIETARI NR. 388 DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Obiectivul specific al acestui proiect constă în creșterea performanței energetice a celor 44 de
apartamente ale blocului G1 din cartierul Micro 18 al municipiului Galați, cu efecte favorabile
asupra calității mediului ambiental și a sănătății locuitorilor.

Numele beneficiarului: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul
Galați și Asociația de proprietari nr.388 din municipiul Galați
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - „Clădiri rezidențiale”
Valoare totală: peste 863 mii lei
Valoare totală eligibilă: peste 440 mii lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: aproximativ 345 mii lei

Rezultatele așteptate:
→ îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior;
→ reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice;
→ reducerea costurilor de întreținere pentru încalzire și apă caldă de consum;
Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a
clădirilor rezidențiale din municipiul Galați, ceea ce va conduce la reducerea consumului de
energie, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

→ reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de
energie.
Beneficiarii direcți ai implementării acestui proiect sunt cele 44 de familii care locuiesc în blocul
G1.
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Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiţii 3.1 : ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B –
Clădiri publice
În cadrul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții
pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:
→ îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,
planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv
măsuri de consolidare a clădirii;
→ introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea,
distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a
sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea
căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea
echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
→ utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a
clădirii;
→ implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea
eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea,
instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și
monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
→ înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat
cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi
reglementărilor tehnice;
→ orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului
(înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de
demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la
fațade etc.);
→ realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de
CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.
În județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea sunt în implementare 102 proiecte
cu o valoare totală de aproximativ 635 milioane de lei.
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Județul Brăila

EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CORP C3 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 60 ȘI
INTERNAT L.P.S., DIN MUNICIPIUL BRĂILA

Aceste obiective se vor realiza prin îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, utilizarea
surselor regenerabile de energie, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru încalzire și apă
caldă menajeră, implementarea sistemelor de management energetic, înlocuirea corpurilor de
iluminat cu unele cu eficiență energetică ridicată, precum și orice alte activități care conduc la
îndeplinirea acestora.

Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - „Clădiri publice”
Valoare totală: peste 2,6 milioane lei
Valoare totală eligibilă: aproximativ 2 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 40 mii lei

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:
→ 60 de copii preșcolari, 80 copii școlari, 84 elevi cazați în internat, 10 cadre didactice care
sunt angajate în grădiniță și personalul administrativ, părinții copiilor înscriși la această
unitate de învățământ precum și familiile care locuiesc în zona adiacentă acesteia și ai
căror copii urmează să fie înscriși;
→ administrația locală a municipiului Brăila.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice a clădirii, scăderea
consumului anual de energie primară, precum și scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al proiectului este creșterea eficienței energetice a corpului de clădire C3
în care își desfășoară activitatea grădinița cu program prelungit nr. 60 și internatul liceului cu
program sportiv Brăila, prin reducerea consumului de energie primară, reducerea emisiilor
echivalent CO 2, și utilizarea surselor regenerabile.
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Județul Galați

ANVELOPARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 DIN MUNICIPIUL
GALAȚI
Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați

Obiectivul specific vizează creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează
Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului
ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea
consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2/an a energiei consumate. În urma
reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a clădirii.
Principalele lucrări de intervenţie:

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

→ izolarea termică a pereţilor exteriori, după
execuţia lucrărilor de reparaţii la faţade;

Prioritatea de Investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - „Clădiri publice”

→ izolarea termică a pardoselii de la parter şi a
planşeului peste subsol;

Valoare totală: peste 2,76 milioane lei

→ lucrări de sistematizare verticală prin
lucrări de reabilitare a trotuarului din jurul
construcţiei;

Valoare totală eligibilă: peste 2,71 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 55 mii lei

→ termoizolarea planşeului peste ultimul nivel;

→ lucrări de reparaţii hidroizolaţii la copertine;
→ lucrări de reabilitare a reţelei electrice;
→ realizarea instalaţiei de detecţie, semnalizare
şi alarmare în caz de incendiu;
→ instalarea a 40 panouri fotovoltaice de
250W fiecare, cu o putere instalată de cca.
10 kWp;
→ instalarea a 4 centrale termice eficiente, in
condensație și a sistemului de încălzire.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:
→ 857 de elevi înscrişi în învaţământul
preşcolar, primar şi gimnazial;
→ cadrele didactice ale şcolii;

Proiectul Anvelopare unități de învățământ – Școala Gimnazială Nr. 22 din Municipiul Galați a
vizat scăderea consumului de energie primară la clădirile publice și scăderea producerii de gaze
cu efect de seră.

→ personalul didactic auxiliar al unităţii de
învăţământ;
→ personalul nedidactic
învăţământ.
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Județul Galați

ANVELOPARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT - ȘCOALA
GIMNAZIALĂ ”IULIA HAȘDEU” DIN MUNICIPIUL
GALAȚI

Obiective specifice ale proiectului au presupus creșterea performanței energetice a imobilului
în care funcționează Școala gimnazială ”Iulia Hașdeu” din municipiul Galați, cu efecte favorabile
asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului
educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire.

Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - „Clădiri publice”
Valoare totală: peste 2,91 milioane lei
Valoare totală eligibilă: aproape 2,91 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: aproximativ 58 mii lei

Lucrările realizate prin proiect au avut în vedere anveloparea termică a clădirii în care
funcționează școala, care vor conduce la un transfer termic mai redus, fără pierderi de căldură
în timpul friguros și fără o încălzire excesivă pe timpul verii. Prin efectuarea lucrărilor de
reabilitare termică consumul anual total de energie s-a redus cu 52,27%, iar emisiile specifice
de CO2 cu 52,27%. Pentru asigurarea energiei termice pentru producerea apei calde și încălzire,
prin proiect s-a instalat o centrală termică cu două cazane moderne în condensație.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:
→ cei 352 de elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial;
Proiectul Anvelopare unități de învățământ - Școala gimnazială ”Iulia Hașdeu” din municipiul
Galați a vizat scăderea consumului de energie primară la clădirile publice și scăderea producerii
de gaze cu efect de seră.

→ cadrele didactice ale școlii;
→ personalul didactic auxiliar al unității de învățământ;
→ personalul nedidactic al unității de învățământ.
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Județul Galați

CREȘTEREA EFICIENȚIEI ENERGETICE ȘI
REABILITARE TERMICĂ CREȘA NR. 36, DIN
MUNICIPIUL GALAȚI
Numele beneficiarului: Centrul Financiar - Creșe Galați
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - „Clădiri publice”

Implementarea proiectului contribuie la reducerea costurilor cu încălzirea clădirii pe perioada
de iarnă, reducerea costurilor cu climatizarea în perioada caniculară, reducerea consumurilor
de energie termică, electrică și a emisiilor de gaz cu efect de seră și creșterea numărului de
clădiri publice cu o clasificare mai bună a consumurilor energetice.
Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere:
→ măsuri de intervenție care conduc la scăderea emisiilor echivalent CO2 (kg CO2/m2/an),
cu 63,15% față de situația inițială;
→ măsuri de intervenție care conduc la reducerea consumului anual specific de energie
primară (utilizând surse regenerabile) (KWh/m2/an), cu 70,74% față de situația inițială;
→ măsuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual de energie primară
folosind surse regenerabile (kWh/an) cu 38.400 kWh/an, față de situația inițială.

Valoare totală: peste 2,8 milioane lei
Valoare totală eligibilă: peste 2,6 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: aproximativ 52 mii lei

Proiectul stimulează abordarea unor mecanisme precum: managementul eficient al
consumurilor de energie, dezvoltarea tehnologiilor eficiente de producere a energiei
regenerabile și promovarea surselor noi și regenerabile de energie.
Grupul țintă al proiectului este constituit din următoarele categorii de beneficiari direcți:
→ 77 copii care vor beneficia de serviciile Creșei nr. 36;
→ angajații Creșei nr 36 care vor beneficia de condiții mai bune de lucru.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea performanței energetice și reabilitarea
termică a clădirii Creșei nr. 36 prin utilizarea tehnologiilor actuale cu respectarea principiilor
privind dezvoltarea durabilă.
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Județul Vrancea

CREȘTERE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU
IMOBILUL CORP ȘCOALĂ, INCLUSIV LUCRĂRI
ANEXE, PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BASGAN, DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Investiția s-a desfășurat pe două mari componente și anume: lucrări de reabilitare termică a
anvelopei și lucrări conexe.
Prin intervenţiile aduse clădirii construite în anul 1985 s-a urmărit o bună utilizare şi funcţionare
a spaţiilor, ȋn vederea creşterii calităţii actului de ȋnvăţământ, precum economia de energie şi
creşterea standardului de funcţionare a clădirilor.

Numele beneficiarului: Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - „Clădiri publice”
Valoare totală: peste 6,48 milioane lei
Valoare totală eligibilă: peste 6,21 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 124 mii lei

Obiectivele specifice ale proiectului au avut în vedere:
→ reducerea cheltuielilor cu ȋncălzirea pe perioada de iarnă;
→ reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă;
→ reducerea consumului de energie termică şi electrică a Școlii Gimnaziale „Ion Basgan” ;
→ creşterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie
ȋn Focșani prin sporirea eficienţei energetice a clădirii Școlii Gimnaziale „Ion Basgan”, la
finalul implementării proiectului;
→ îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior pentru angajaţii şi elevii Scolii Gimnaziale
„Ion Basgan”, la finalul proiectului;

Proiectul și-a propus creşterea eficienţei energetice a clădirii, prin aplicarea unor măsuri care
au avut în vedere reducerea consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2, asigurând
totodată ȋmbunătăţirea confortului, sănătăţii şi siguranţei elevilor şi personalului colegiului.

→ reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO2) cu
un procent de minim 46%, ȋn urma investiţiilor realizate prin proiectul de faţă la unitatea
școlară mai sus amintită.
Grupul țintă al investiției este constituit din elevii înscriși la învățământul primar și gimnazial,
cadrele didactice și personalul nedidactic.
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Județul Vrancea

CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE LA
CORPUL DE CLĂDIRE ȘCOALĂ ȘI EXECUȚIA
LUCRĂRILOR CONEXE ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,DUILIU ZAMFIRESCU” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale
,,Duiliu Zamfirescu” Focșani, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în
vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată
îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii – beneficiari
direcți ai investiției. Prin intervențiile aduse la clădiri se urmărește o bună utilizare și funcționare
a spațiilor în vederea creșterii calității actului de învățământ precum și economia de energie și
creșterea standardului de funcționare a clădirilor.

Numele beneficiarului: Școala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” Focșani
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - „Clădiri publice”
Valoare totală: peste 4,8 milioane lei
Valoare totală eligibilă: aproximativ 4,5 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 90 mii lei

Obiectivele specifice ale proiectului:
→ reducerea costurilor consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor din cadrul
clădirii, prin lucrările ce se vor desfășura timp de un an;
→ reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada caniculară;
→ reducerea consumurilor de energie termică și electrică prin lucrările ce se vor desfășura
timp de un an;
→ îmbunătățirea condițiilor de confort interior pentru angajații instituției și elevii școlii, la
finalul proiectului.
Beneficiarii direcți ai investiției sunt elevii și personalul angajat al acestei instituții de învățământ.
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Județul Vrancea

CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE
PENTRU CLĂDIREA TIP INTERNAT ȘI CLĂDIREA
CANTINĂ A COLEGIULUI TEHNIC “GH. ASACHI”
FOCȘANI, INCLUSIV LUCRĂRI CONEXE

Au fost executate lucrări de: reabilitarea termică a fațadelor și acoperișurilor, a sistemului de
încălzire, refacerea instalațiilor electrice și instalatiilor tehnico-sanitare, realizarea instalației
de ventilare cu montaj utilaje, instalarea de echipamente tehnologice și funcționale pentru
sistemele de încălzire, ventilare și tehnico-sanitare.
Prin intervențiile aduse clădirilor s-a urmărit o bună utilizare și funcționare a spațiilor în
vederea creșterii calitative a actului de învățământ, precum și economia de energie și creșterea
standardului de funcționare a clădirilor.

Numele beneficiarului: Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Focșani
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - „Clădiri publice”
Valoare totală: aproximativ 10 milioane lei
Valoare totală eligibilă: peste 9,4 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 189 mii lei

Obiective specifice:
→ reducerea costurilor consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor din cadrul
clădirilor, prin lucrările ce se vor desfășura timp de un an;

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii cantinei și a
internatului, aflate în administrarea Colegiului Tehnic GH Asachi, prin aplicarea unor măsuri
de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a
emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și
personalului colegiului – beneficiari direcți ai investiției.

→ reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent CO2/an) cu
un procent de minimum 38 %, în cazul internatului și al cantinei, în urma investițiilor
realizate prin proiect;
→ îmbunătățirea condițiilor de confort interior pentru angajații instituției și elevii Colegiului,
la finalul proiectului.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi” din Focșani și
personalul angajat al acestei instituții de învățământ.
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Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Prioritatea de investiţii 4.1 : „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile
de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri
relevante pentru atenuarea adaptărilor”
Sunt finanțate proiecte care se implementează în mediul urban care vizează realizarea
următoarelor tipuri de activităţi:
→ investiţii destinate îmbunătăţirii transportului public urban: ex. achiziţionarea de
material rulant electric/vehicule ecologice (EEV), inclusiv pentru proiecte-pilot de
introducere a transportului public în localităţi urbane; modernizarea materialului
rulant electric (tramvaie), modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport
electric public; modernizarea/reabilitarea depourilor aferente transportului public şi
infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construirea unor depouri noi pentru transportul
electric; realizarea de trasee separate exclusiv pentru vehiculele de transport public etc.;
→ investiţii destinate transportului electric nemotorizat: ex. construirea de infrastructură
necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice);
→ construirea/modernizarea/reabilitarea pistelor/traseelor pentru biciclişti şi a
infrastructurii tehnice aferente/puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete
etc.); crearea de zone şi trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto
în anumite zone etc.;
→ alte investiţii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană: ex. realizarea de sisteme
de monitorizare video bazată pe instrumente inovative şi eficiente de management al
traficului; modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere fundamentate pe măsurile
propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor de CO2 şi realizarea sistemelor de tip park
and ride; realizarea de perdele forestiere - aliniamente de arbori (cu capacitate mare de
retenţie a CO2). Se finanțează proiecte de dezvoltare urbană care, în baza unor strategii
integrate de dezvoltare urbană, abordează provocările economice, de mediu, climatice,
demografice și sociale din orașe.
În municipiile Brăila, Buzău, Constanța, Galați și Focșani sunt în implementare 42 proiecte cu o
valoare totală de aproximativ 1.250.613.069,69 lei.
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Județul Galați

MODERNIZARE LINII TRAMVAI ȘI CAROSABIL
STRĂZILE SIDERURGIȘTILOR ȘI 1 DECEMBRIE 1918
DIN MUNICIPIUL GALAȚI
Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Prioritatea de Investiții 4E: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv
promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante
pentru atenuare
Valoare totală: peste 104,37 milioane lei
Valoare totală eligibilă: peste 89,62 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: peste 1,79 milioane lei

Obiective specifice:
→ reducerea emisiilor de carbon în
municipiul Galați prin investiții
bazate pe Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă al municipiului
pe străzile Siderurgiștilor și 1
Decembrie 1918;
→ reabilitarea căii de rulare a
tramvaiului;
→ reabilitarea și modernizarea
stațiilor de transport public de
călători;
→ construirea sau modernizarea
pistelor
pentru
biciclete
și a trotuarelor precum și
reabilitarea părții carosabile a
infrastructurii rutiere;
→ plantarea de arbori și arbuști,
realizarea de înierbări.
Activitățile proiectului au presupus:
→ execuția liniei de tramvai noi, atât calea de rulare, cât și rețeaua de alimentare, peroane
noi și schimbătoare de cale noi;
→ realizarea unei structuri rutiere cu straturi asfaltice noi, cu modificarea părții carosabile
prin realizarea de piste noi pentru bicicliști, reamenajare trotuare, noi locuri de parcare;
→ reabilitarea și repararea rețelelor edilitare subterane (de apă) din perimetrul afectat de
lucrările de reabilitare la carosabil și tramvai;
→ reabilitarea iluminatului public stradal, iluminatul pistelor de biciclete și a trotuarelor;
→ amenajări peisagistice prin modernizarea spațiilor verzi existente, cât și a celor nou
apărute în urma lucrărilor de modernizare, procurarea și montarea de mobilier stradal
nou;
→ amenajarea de trotuare și zone pietonale;

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea dezvoltării urbane prin
îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază aparținând UAT Municipiul Galați.

→ amenajarea străzilor laterale pe o lungime de 25 m;
→ realizarea semnalizării prin marcaje rutiere și indicatoare rutiere.
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Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritate de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”
Sunt finanțate proiecte care se implementează în mediul urban și rural care vizează realizarea următoarelor tipuri de activităţi:
→ restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
→ restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
→ restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
→ dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
→ dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
→ activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia.
În județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea sunt în implementare 31 proiecte cu o valoare totală de aproximativ 441 milioane de lei.
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Județul Brăila

CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVAREA
ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A BISERICII ”BUNA
VESTIRE” BRĂILA

Obiectivul general al proiectului vizează conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului
cultural reprezentat de Biserica „Buna Vestire” (Greaca) Brăila – monument istoric clasa A de
importanță națională și răspunde obiectivului specific al priorității de investiții 5.1 din cadrul
Axei prioritare 5 a POR 2014-2020: impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea
și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Numele beneficiarului: Parohia Mixtă Româno-Elenă ”Buna Vestire” Brăila
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural
Valoare totală: peste 22 milioane lei
Valoare totală eligibilă: peste 21,87 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: 437 mii lei

Obiectivele specifice:
→ execuția unor ample lucrări de consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare
din punct de vedere tehnic a bisericii „Buna Vestire” Brăila;
→ punerea în valoare a monumentului istoric clasa A restaurat prin activități care vizează
deschiderea către publicul larg: realizarea de materiale de informare și publicitate,
digitizare și introducerea în circuitul turistic local, regional și național.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:
→ enoriașii și vizitatorii Bisericii;
→ brăilenii, care își vor consolida sentimentul de apartenență la comunitate ca urmare a
readucerii în atenție a unei clădiri emblematice pentru istoria și cultura locală;
→ operatorii locali din turism, care pot beneficia de creșterea afacerilor și a vizibilității ca
urmare a creșterii circulației turistice generată prin implementarea proiectului;
→ angajatii din sectorul turismului, care își vor menține sau pot ocupa noi locuri de muncă,
generând astfel o creștere a nivelului de trai și scăderea șomajului.
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Județul Buzău

CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN
VALOARE A MUZEULUI BISERICESC AL EPARHIEI
BUZĂULUI ȘI VRANCEI FOSTUL “SEMINAR
VECHI” DIN CADRUL ANSAMBLULUI EPISCOPIEI
BUZĂULUI
Numele beneficiarului: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural
Valoare totală: peste 21 milioane lei
Valoare totală eligibilă: peste 20 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 412 mii lei

Obiectivele specifice ale proiectului constau în consolidarea și restaurarea monumentului
istoric – Seminarul Vechi (BZ-II-m-A-02324.04), parte componentă din Ansamblul Episcopiei
Buzăului (BZ-II-a-A-02324), în vederea salvării acestui monument care a suferit degradări din
cele mai grave, cauzate, în primul rând, de trecerea timpului și a lipsei banilor/surselor de
finanțare și în vederea adaptării spațiilor pentru expoziții permanente/temporare, circuite de
vizitare coerente, grupuri sanitare, etc. De asemenea, urmărește valorificarea potențialului
ansamblului (monument istoric), ca urmare a restaurării monumentului istoric – Seminarul
Vechi, în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local și regional, ca factor care stimulează
creșterea economică în zona de implementare a proiectului.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de către vizitatorii obiectivului, elevii, personalul
didactic, personalul clerical, turiști și locuitorii municipiului Buzău.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea,
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Muzeul Bisericesc al Eparhiei Buzăului și
Vrancei, fostul „Seminarul Vechi” din cadrul Ansamblului Episcopiei Buzăului.
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Județul Buzău

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI
INTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL TURISTIC A
BISERICII „NAȘTEREA MAICII DOMNULUI”, SAT
SIBICIU DE SUS, ORAȘUL PĂTÂRLAGELE, JUDEȚUL
BUZĂU
Numele beneficiarului: Parohia Sibiciu de Sus
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural
Valoare totală: peste 5 milioane lei

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă impulsionarea orașului Pătârlagele, județului
Buzău și a regiunii Sud-Est prin restaurarea, consolidarea, valorificarea și promovarea durabilă
a unui obiectiv de patrimoniu cultural al localității Sibiciu de Sus – Biserica “Nașterea Maicii
Domnului”.

Valoare totală eligibilă: peste 5 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 100 mii lei

Obiectivele specifice:
→ restaurarea și consolidarea obiectivului de patrimoniu – Biserica “Nașterea Maicii
Domnului;
→ punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a obiectivului, astfel rezultatul
obținut în urma implementării proiectului este oferirea publicului a unui obiectiv/
ansamblu restaurat, conservat și valorificat la standarde europene.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de turiștii, elevii care vizitează obiectivul, personalul
clerical și locuitorii din zonă.
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Județul Buzău

CONSOLIDAREA, RESTAURAREA ȘI PUNEREA
ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI SCHITUL „SFINȚII
ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”- FOSTA
MĂNĂSTIRE BERCA, JUDEȚUL BUZĂU

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea atractivității turistice a ansamblului
Fosta mănăstire Berca, prin valorificarea potențialului acestuia, în vederea creșterii atractivității
turistice a zonei, ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare a
proiectului.

Numele beneficiarului: Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Berca
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural
Valoare totală: peste 21,26 milioane lei
Valoare totală eligibilă: aproape 21,26 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 425 mii lei

Obiectivele specifice presupun consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural –
fosta mănăstire Berca, precum și creșterea atractivității (valorificarea ansamblului – monument
istoric) prin utilizarea unor tehnici/activități de informare, publicitate și informare cât mai
variate în scopul creșterii vizibilității acestuia.
Proiectul vizează adaptarea spațiilor interioare pentru organizarea unor evenimente, expoziții;
ateliere de creație/ meșteșugărești, etc. În același timp, proiectul prevede și crearea de facilități
pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de: turiști, elevi, personalul clerical și locuitorii din
zonă.
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Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de investiții 5.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării
aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”
Sunt finanțate proiecte care se implementează în mediul urban care vizează realizarea următoarelor tipuri de activităţi:
→ demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervenţiilor;
→ realizarea de alei pietonale, piste pentru biciclişti, crearea de trotuare;
→ amenajarea de spaţii verzi (defrişarea vegetaţiei existente; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foişoare, pergole, grilaje etc; plantarea/gazonarea suprafeţelor,
inclusiv plantarea de arbori);
→ crearea de facilităţi pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii etc.);
→ instalarea de Wi-Fi în spaţiile publice;
→ dotarea cu mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi etc.).
În județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea sunt în implementare 9 proiecte cu o valoare totală de aproximativ 78 milioane de lei.
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Județul Constanța

AMENAJARE SPAȚII VERZI ÎN ORAȘUL
NEGRU VODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA
Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Negru Vodă
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiții 5.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate,
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Valoare totală: peste 3,81 milioane lei
Valoare totală eligibilă: peste 3,65 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 73 mii lei

Proiectul a avut în vedere reconversia funcțională a 4 terenuri neutilizate, aflate în stadiu de
degradare, din intravilanul orașului Negru Vodă, în suprafață totală de peste 15 mii mp prin
transformarea acestora în spații verzi pentru agrement și recreere.

Activitățile specifice ale investiției au avut în vedere: tăieri/defrișări vegetație existentă,
decopertări și nivelare teren; realizare alei din dale prefabricate pe pat de nisip/borduri, realizare
locuri de joacă pentru copii pe pardoseală de tartan cauciucat, teren de sport înierbat, facilități
pentru fitness urban, realizare/instalare masă de ping-pong, construcție fântână arteziană,
instalare foișor dotat cu jocuri statice, împrejmuire scuaruri cu gard metalic, plantare arbori
și arbuști, instalare sistem irigație, așternere pământ vegetal, gazonare, amplasare/montare
pubele, mobilier urban, toalete ecologice, cișmea, instalare/montare sistem de iluminat, sistem
de supraveghere video, telegestiune și WIFI.

Proiectul contribuie la îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negru Vodă, pe fondul
îmbunătățirii condițiilor de mediu. În același timp, regenerarea spațiilor urbane neutilizate
aflate în stadiu de degradare ce fac obiectul proiectului facilitează creșterea atractivității
orașului pentru populație și agenți economici, contribuind la îmbunătățirea percepției asupra
orașului și la crearea unui climat atractiv socio-economic.
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Județul Constanța

ZONĂ DE RELAXARE ȘI AGREMENT ÎN ORAȘUL
OVIDIU, JUDEȚUL CONSTANȚA
Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ovidiu
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiții 5.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate,
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Prin amenajarea acestui spațiu de promenadă și petrecere a timpului liber, locuitorii orașului
Ovidiu vor beneficia de mai multe facilități:
→ un perete de escaladă, pentru copii și adulți, ce va avea lungimea desfășurată de 15,35m
și înălțimea variabilă până la maxim 4,00 m;
→ un amfiteatru natural realizat din amenajări ale pantei naturale a terenului cu 6 gradene
de odihnă și spații de circulație;
→ plase de relaxare deasupra apei, realizate din structuri metalice ancorate în mal și plase
elastice montate între elementele structurii;
→ jocuri din prefabricate termoplastice aplicate pe suprafața din asfalt a aleii, cu diferite
simboluri și dimensiuni care crează un spațiu de joacă educațional diversificat;
→ grădina nuferilor, punct de interes creat prin extinderea oglinzii de apă a lacului, într-o
alveolă;

Valoare totală: peste 6,42 milioane lei
Valoare totală eligibilă: aproximativ 5,6 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 112 mii lei

→ un sistem de irigație, inclusiv stația de pompare realizată îngropat, un sistem de iluminat
și un sistem de supraveghere video modern.

Scopul investiției a fost amenajarea unei zone de relaxare și de agrement pe malul lacului
Siutghiol și respectiv pe terenul amplasat paralel cu canalul în orașul Ovidiu. În zona respectivă
a fost modernizat un spațiu verde cu o suprafață de peste 6.500 de metri pătrați, ducând
la creșterea calității vieții în zonă, prin plantarea unor arbori ornamentali, specii adaptate
condițiilor climatice locale și prin recrearea unui ecosistem aluvial și prin instalarea elementelor
de mobilier urban.

De asemenea, zona cuprinde și un labirint de vegetație, un loc de recreere pentru copii și
adulți deopotrivă, mobilier urban modern, bănci cu și fără mânere, care să permită apropierea
cărucioarelor pentru copii sau a celor rulante, coșuri de gunoi, cișmele/țâșnitori de apă potabilă,
alveole și pergole de umbră pentru locurile de odihnă.
Beneficiarii investiției sunt toți locuitorii orașului și, prin atractivitatea funcțiunilor
complementare spațiului nou creat, se preconizează atragerea multor turiști de pe litoral, în
perioada verii.
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Județul Constanța

ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN PRIN
TRANSFORMAREA UNUI TEREN NEUTILIZAT ÎN
GRĂDINA PUBLICĂ, ÎN ORAȘUL TECHIRGHIOL,
JUDEȚUL CONSTANȚA
Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Techirghiol
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiții 5.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate,
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Obiective specifice ale proiectului:
→ îmbunătațirea cadrului de viață, a peisajului prin realizarea unei grădini recreative
pentru locuitori, îmbogățirea biodiversității, valorizarea și sensibilizarea populației
asupra patrimoniului natural;
→ asigurarea calității factorilor de mediu și a sănătății populației prin ameliorarea climatului
și a calității aerului datorită creării unei zone răcoroase, umbrite și a măririi cantității de
plante ce produc oxigen, menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor
verzi prin ameliorarea calității vegetației în zonă, crearea unui mediu sănătos, acces liber
la recreere în grădina publică;
→ creșterea dinamismului economic și turistic prin crearea unor centre de interes, motor
pentru organizarea unor activități legate de turism, creșterea atractivității zonei centrale
și a fluxului turistic.

Valoare totală: peste 1 milion lei
Valoare totală eligibilă: circa 900 mii lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: peste 18 mii lei

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții în
orașul Techirghiol prin transformarea unui teren neutilizat într-o grădină publică.

Principalele activități ale proiectului au avut în vedere crearea de spații verzi în suprafață
de 1.417 mp, 96 mp alei pietonale, 25 mp loc de joacă pentru copii, 12,5 mp foișor, 7,5 mp
toaletă publică. De asemenea, au fost achiziționate echipamente și dotări pentru amenajarea
și crearea confortului necesar în grădina publică și creșterea atractivității acesteia: set masă șah
cu băncuțe, băncuțe parc, masă ping-pong.
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Județul Vrancea

ÎNFIINȚARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI
PETRECERE A TIMPULUI LIBER ÎN CARTIERUL
MIHAIL STURZA, ORAȘUL ODOBEȘTI, JUDEȚUL
VRANCEA

Obiectivul general al proiectului vizează revitalizarea mediului urban din orașul Odobești prin
reutilizarea terenurilor abandonate și transformarea lor în zone de agrement și recreere pentru
populație.

Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Odobești
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiții 5.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate,
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Valoare totală: peste 9,17 milioane lei
Valoare totală eligibilă: aproximativ 9 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 180 mii lei

Obiective specifice:
→ creșterea indicelui de spații verzi /cap locuitor prin reconversia unei suprafețe de 57.986
mp teren neutilizat, aflat în stadiu de degradare în intravilanul orașului Odobești, cartier
Mihail Sturza și transformarea acestuia în spații verzi pentru agrement și recreere,
modernizarea căii de acces direct la obiectiv - Strada Giurgea - în suprafață de 10.491,52
mp;
→ reducerea costurilor consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor din cadrul
clădirilor, prin lucrările ce se vor desfășura timp de un an;
→ creșterea confortului, siguranței și esteticii spațiilor verzi ale orașului, investiția propusă
urmând să asigure confortul fizic și vizual al locuitorilor din zonă, precum și din întreaga
localitate, satisfacerea nevoii de agrement si recreere a acestora, precum și reducerea
nivelului de poluare.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de populația orașului Odobești, în număr de peste
9.000 locuitori.
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Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Prioritatea de investiţii 6.1: „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”
Sunt finanțate proiecte care se implementează în mediul
urban și rural care vizează realizarea următoarelor tipuri de
activităţi:
→ reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene
care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu
reţeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum
judeţean pentru conectarea la autostrăzi;
→ construcţia/modernizarea variantelor ocolitoare cu
statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul
judeţean respectiv, construirea/realizarea de sensuri
giratorii şi alte elemente pentru creşterea siguranţei
circulaţiei;
→ construirea/modernizarea/reabilitarea de pasaje/
noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea
conectivităţii directe la autostrăzi TEN-T a drumurilor
judeţene;
→ construirea/modernizarea de staţii de transport public
pe traseul drumului judeţean;
→ realizarea de investiţii destinate siguranţei rutiere
pentru pietoni şi biciclişti (trasee pietonale şi piste
pentru biciclişti, unde situaţia din teren o permite),
inclusiv semnalizarea verticală pentru treceri de
pietoni, cu alimentare fotovoltaică;
→ realizarea de perdele forestiere și parapeți pentru
protecție, realizarea de investiții suplimentare pentru
protecția drumului.
În județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea
sunt în implementare 27 proiecte cu o valoare totală de
aproximativ 1,8 miliarde de lei.
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Județul Buzău

MODERNIZARE DJ 203H KM 16+000 - 25+500,
BUDA - ALEXANDRU ODOBESCU - LIMITĂ JUDEȚ
VRANCEA, JUDEȚUL BUZĂU

Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui tronson de 9,475 km de drum
de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în zona Buda - Alexandru Odobescu - limită
județ Vrancea, județul Buzău.

Numele beneficiarului: Parteneriat Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău și
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Buda
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Valoare totală: peste 23,52 milioane lei
Valoare totală eligibilă: peste 18,30 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: aproximativ 430 mii lei

Rezultate obținute: 9,475 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T
modernizați, 4 stații transport public și alveole construite/modernizate, 2 categorii de elemente
suplimentare destinate siguranței circulației montate (7 marcaje pentru treceri de pietoni şi
196 indicatoare).
Investiția va contribui la asigurarea unui trafic rutier în condiții de siguranță și confort, reducerea
factorilor poluanți de mediu, facilitarea accesului populației și a bunurilor pe piețele regionale,
îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate, educație și asistență socială.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

Beneficiarii direcți ai proiectului
sunt cei 3.000 locuitori ai
comunei Buda, strabătută de
tronsonul de drumul de interes
regional modernizat,
peste
50 agenți economici care își
desfășoară activitatea în unitatea
administrativ - teritorială
străbătută de tronsonul de
drum vizat de proiect, Unitatea
Administrativ Teritorială Judeţul
Buzău și Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Buda.
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Județul Galați

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL
ÎNTRE LOCALITĂȚILE MATCA - VALEA MĂRULUI CUDALBI - SLOBOZIA CONACHI - SMÂRDAN (DJ 251)

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază prin reabilitarea
și modernizarea unor tronsoane din drumul județean DJ 251, situate între localitățile MatcaCudalbi și Schela- Smârdan, în vederea asigurării conectivității la rețeaua TEN-T.

Numele beneficiarului: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi,
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Matca, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Valea Mărului, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cudalbi, Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Schela și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Smârdan
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Valoare totală: peste 68,269 milioane lei
Valoare totală eligibilă: peste 68,268 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: aproximativ 1,36 milioane lei
În cadrul proiectului au fost reabilitați şi modernizați 28 km de drum judeţean ce cuprind
inclusiv lucrări la terasamente, podeţe şi poduri, amenajare piste pentru biciclişti și stații de
transport public, precum şi măsuri pentru protecţia mediului.
Prin implementarea acestui proiect, drumul judeţean 251 a căpătat integral un profil
modernizat, fapt ce oferă un coeficient de confort sporit pentru traficul din zonă şi conduce la
un consum redus de combustibil şi la o uzură mai mică a autovehiculelor.
Implementarea proiectului va conduce la creșterea standardului de viață al locuitorilor
comunelor traversate de DJ 251. În comunele situate de-a lungul acestui drum modernizat la
standarde europene, se preconizează că vor fi atrase investiții noi care vor contribui la creșterea
numărului de locuri de muncă și implicit la diminuarea șomajului.
Reabilitarea tronsoanelor din DJ 251, prin asigurarea legăturii cu rețeaua TEN-T, va stimula
dezvoltarea economico-socială a zonei, existând astfel condiții atractive pentru locuitori de a
se stabili și de a construi locuințe, ceea ce va conduce la diminuarea fenomenului de migrare a
populației din mediul rural spre cel urban.
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Județul Tulcea

MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE
TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL VIȘINA CEAMURLIA DE SUS
Numele beneficiarului: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul
Tulcea, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Baia, Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Ceamurila de Jos și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jurilovca
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Valoare totală: peste 40,67 milioane lei
Valoare totală eligibilă: 40,65 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 813 mii lei

Obiectivele generale ale proiectului presupun creșterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale și urbane situate în proximitatea coridorului TEN-T (Constanța - Tulcea - Brăila) prin
modernizarea traseului de drum județean DJ 222 Vișina - Ceamurlia de Sus.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
→ creșterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală situată pe traseul Vișina Ceamurlia de Sus, prin îmbunătățirea calității rutiere;
→ crearea de noi facilități de acces și mobilitate prin construirea de piste pentru bicicliști și
modernizarea stațiilor pentru pasageri;
→ creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții destinate siguranței rutiere.
Rezultatele proiectului:
→ drum județean modernizat - 25,148 km
→ lungime pistă simplă (cu un sens) de
biciclete construite/modernizate - 8,960
km
→ suprafață trotuare/trasee pietonale
modernizate/realizate - 15.229 mp
→ stații transport public și alveole
construite/modernizate(numar) - 10 buc.
Categorii de elemente suplimentare efectuate
destinate siguranței circulației:
→ șanțuri adiacente drumului;
→ amenajarea unor noi treceri de pietoni în
localități și marcarea celor existente;
→ amenajarea și modernizarea stațiilor de
autobuz;
→ proiectarea parapeților de siguranță
(amplasare);
→ refacerea acceselor pe proprietăți;
→ refacerea în totalitate a semnalizării rutiere;
→ refacerea/realizarea marcajelor rutiere.
Beneficiari direcți:
→ peste 11.000 locuitori ai comunelor din zonă;
→ aproximativ 5.000 turiști/an care tranzitează zona (pe traseul Constanța - Nordul
Moldovei);
→ aproximativ 6.000 locuitori/an ai județului Tulcea care tranzitează zona;
→ peste 200 de societăți comerciale;
→ Unitatea Administrativ Teritorială Județul Tulcea și partenerii implicați în proiect.
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Județul Vrancea

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE
DE DRUM JUDEȚEAN, DINTRE LOCALITĂȚILE
GOLOGANU SLOBOZIA CIORĂȘTI - COTEȘTI, CU
CONECTIVITATE DIRECTĂ LA REȚEAUA TEN-T

Scopul realizării obiectivului este creșterea condițiilor de dezvoltare durabilă a zonei prin
facilitarea mobilității populației și bunurilor, dezvoltarea accesibilității, prin continuarea
extinderii și modernizării infrastructurii rutiere aflate în proximitatea rețelei TEN-T, prin crearea
unui sistem multimodal de transporturi.

Numele beneficiarului: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul
Vrancea, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cotești, Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Gologanu, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Slobozia
Ciorăști, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Golești
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Valoare totală: peste 26,47 milioane lei
Valoare totală eligibilă: 25,59 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: aproximativ 511 mii lei
Obiective specifice:
→ se vor realiza 16.967 ml de drum județean modernizat;
→ se vor realiza 1.225 ml trotuar cu lățime de 1,50 m și 20 treceri de pietoni. Se va moderniza
1 pod, se vor amenaja rigole și șanturi, un număr de 53 de podețe de descărcare, se
vor amenaja 170,00 m de spații verzi. Aceste elemente, împreună cu elementele de
siguranța circulației vor crește siguranța circulației și confortul populației deservite de
proiect;
→ creșterea portanței se asigură prin amenajarea unui sistem rutier nou care va răspunde
la cerințele de trafic preconizate pentru anul 2035, iar fluidizarea traficului va fi asigurată
prin creșterea vitezei de deplasare de la o viteză medie de deplasare de 30 km/h la o
viteză medie de deplasare apropiată de viteza de proiectare 60 km/h.

Obiectivul general este realizarea unei legături rapide și în siguranță la rețeaua de transport
europeană TEN-T.

Beneficiarii direcţi ai investiției sunt entităţile care vor beneficia de rezultatele proiectului,
comunele şi localităţile care sunt traversate de traseul drumului judeţean 205R – Comuna
Gologanu, Comuna Slobozia Ciorăşti, Comuna Goleşti, Comuna Coteşti, cât şi Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Vrancea.
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Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Prioritatea de investiţii 10.1: „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”

Sunt finanțate proiecte care se implementează în mediul urban și rural ce vizează:
→ construcția/ reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii pentru educație timpurie, antepreșcolară, preșcolară (creșe și grădinițe);
→ construcția/ reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu(școli cu clasele I-VIII);
→ construcția/ reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice și
școli profesionale);
→ reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaționale universitare.
În județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea sunt în implementare 67 proiecte cu o valoare totală de aproximativ 655 milioane de lei.
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Județul Tulcea

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE
ȘCOALĂ PRIMARĂ DIN SATUL LUNCA, COMUNA
CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
→ creşterea calității infrastructurii educaţionale primare prin reabilitarea şi modernizarea
corpului existent până la finalul implementării proiectului;
→ dotarea spaţiilor de desfășurare a procesului educaţional până la finalul implementării
proiectului.

Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ceamurlia de Jos
Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
Prioritatea de Investiții 10.1: Investiţiile în educație şi formare, inclusiv în formarea
profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educaţie si formare
Obiectivul Specific: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie
a sistemului - apel dedicat învățământului obligatoriu, apel destinat zonei Investiţiei
Teritoriale Integrate Delta Dunării
Valoare totală: peste 726,31 mii lei
Valoare totală eligibilă: 630 mii lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: circa 12 mii lei
Scopul lucrărilor efectuate a fost acela de a obține o eficiență energetică crescută. Astfel, s-a
refăcut finisajul exterior al fațadei, s-au termoizolat toți pereții exteriori, s-a înlocuit tâmplăria
ferestrelor și a ușilor exterioare din lemn cu tâmplărie din profile PVC, s-a termoizolat podul,
s-au desfăcut finisajele din încăperile interioare de pe pereți, pardoseală și tavan, s-a înlocuit
dușumeaua cu finisaj de parchet. Pereții și tavanele au fost curățați, gletuiți și finisați cu
vopsitorii lavabile.
S-au înlocuit radiatoarele existente din fontă cu radiatoare din oțel și s-a înlocuit instalația de
transport a agentului termic.
Prin proiect au fost efectuate dotări în cele 4 clase ale unității de învățământ: mobilier individual
reglabil, catedre, scaune școlare, table interactive, dulapuri metalice didactice, rafturi tip
bibliotecă și cuiere de perete. Suplimentar, au fost achiziționate dotări care sunt de utilitate
pentru întreaga școală, și anume: un televizor cu ecran plat, un aparat de transport fotoliu
rulant și o rampă pentru fotoliu rulant.
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei
timpurii şi învăţământului obligatoriu.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 75 elevi care sunt înscriși, precum și personalul
didactic și nedidactic.
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Județul Galați

REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA
GIMNAZIALĂ NR. 33, DIN MUNICIPIUL GALAȚI
Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați
Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
Prioritatea de Investiții 10.1: Investiţiile în educație şi formare, inclusiv în formarea
profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educaţie si formare
Obiectivul Specific: Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului

Obiective specifice:
→ modernizarea și reabilitarea a două clădiri;
→ reabilitarea terenurilor de sport;

Valoare totală: peste 6,4 milioane lei
Valoare totală eligibilă: peste 6,3 milioane lei
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: aproximativ 129 mii lei

→ achiziționare echipamente IT, mobilier urban pentru curtea școlii și dotări teren de
sport.
Implementarea proiectului va contribui la realizarea condițiilor pentru o educație de calitate
pentru cei 616 elevi înscriși, precum și la creșterea gradului de participare în învățământul
obligatoriu.
Intervențiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și
de calitate pentru toți copiii.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea accesului, calității și a atractivității educației
în școlile din municipiul Galați, în scopul creșterii ratei de participare la învățământul obligatoriu,
la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a
învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.
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