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INFORMARE PROIECT 

            

 

Municipiul Ploiești va implementa proiectul “Anvelopare blocuri Lot P1” prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență,  componenta C5- Valul renovării. Valoarea 

totală a proiectului este 7.347.600 euro, respectiv 36.170.031 lei, sume fără TVA. 

În cadrul programului se propune 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 a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de 

monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru 

implementarea investițiilor. 

 Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice 

realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:  

‒ Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;  

‒ Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a 

apei calde de consum;  

‒ Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice 

pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;  

‒ Lucrări de 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;  

‒ Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;  

‒ Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;  

‒ Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii 

clădirilor pentru soluții inteligente;  

‒ Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform 

prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 

republicată;  

‒   Alte tipuri de lucrări;  

‒ Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor 

publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.  

 

Lista blocurilor propuse pentru investiție 

Blocul de locuinţe 4E, adresa: Bulevardul Republicii, nr 187 

Blocul de locuințe 5A, adresa: Bulevardul Republicii, nr. 199A 

Blocul de locuințe 6A, 6B, adresa: Bulevardul Republicii, nr. 189 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
http://www.facebook.com/PNRROficial/)


„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
   

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                    https://www.facebook.com/PNRROficial/                                      

Blocul de locuințe 16A ,adresa: Bulevardul Republicii, nr. 122 

Blocul de locuințe 16B1,adresa: Bulevardul Republicii, nr. 122 

Blocul de locuințe 16B2, adresa: Bulevardul Republicii, nr. 122 

Blocul de locuințe 16C , adresa: Bulevardul Republicii, nr. 122 

Blocul de locuințe 30D ,adresa: strada Luminii, nr. 2 

Blocul de locuințe 30E , adresa: strada Luminii, nr. 4 
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