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         Ploiești, 06 iunie 2019  

 COMUNICAT  DE PRESĂ  

 

Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a semnat, astăzi, contractele de 

finanțare pentru cinci proiecte importante din domeniul eficientizării energetice în sectorul 

rezidențial al Municipiului Ploiești, implicit pentru două clădiri publice din domeniul educației. 

 

Astfel, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul “EFICIENTIZARE 

ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 1”, care include creșterea 

eficienței energetice a blocului de locuințe 10 D (Str. Sinaii nr. 1), blocului de locuințe 12 C (Bd. 

Republicii nr. 104).  



Acesta se va derula în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare, iar lucrările 

executate vor consta în reabilitarea termică, implementarea unui iluminat eficient energetic și 

implementarea soluțiilor de utilizare a energiei regenerabile - panouri fotovoltaice.  

Cheltuielile totale ale proiectului sunt în valoare de  2,598,246.04 lei din care cheltuieli totale 

contribuție de la bugetul local 1,003,281.08 lei. 

În cadrul aceleiași întâlniri, edilul șef al Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a 

semnat  contractul de finanțare pentru proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICA 

BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 2”. 

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica 

a șase clădiri rezidențiale, respectiv: blocurile 8 C1, 8 C2, 17 C, 10 C1C2, 10 F, 8 B. 

 

Creșterea eficientei energetice a acestor imobile se va face prin reabilitarea termică, implementarea 

unui iluminat eficient energetic, precum si utilizarea resurselor de energie regenerabilă – panouri 

fotovoltaice, într-un termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare.  

 

În contextul acestui proiect, se vor lua o serie de măsuri, dintre care amintim realizarea:  

 

 Sistemului termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul; 

 Tâmplăriei termorezistente pentru goluri în fațadă; 

 Sistemului constructiv pentru termoizolarea terasei; 

 Sistemului constructiv pentru termoizolarea soclului; 

 Sistemului constructiv pentru termoizolarea plăcii peste subsol si peste parter; 

 Lucrărilor de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat; 

 Paratrăsnetului; 

 Liftului; 

 Izolării conductelor de apă caldă și încălzire din subsol; 

 Înlocuirii robinetelor și conductelor de încălzire; 

 Sistemului de producție energie electrică din surse regenerabile etc. 

 

Cheltuielile totale ale proiectului sunt în valoare de  9,421,358.16 lei, din care cheltuielile totale 

din contribuție proprie a Municipiului Ploiești: 3,658,995.17 lei.  

Proiectul  “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – 

LOT 3” va beneficia, de asemenea, de finanțare din fonduri europene și din  bugetul local.  

Contractul semnat astăzi în acest sens prevede creșterea eficienței energetice a blocului de 

locuințe 11 B1B2 (Piața Mihai Viteazul, nr.4), precum și a blocului de locuințe 11 D (Str. 

Constantin Brezeanu, nr.1A). 

Lucrările de execuție  se vor derula în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare 

și vor consta în realizarea: sistemului constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul; 

lucrărilor de tâmplărie termorezistenta pentru goluri în fațadă; sistemului constructiv pentru 

termoizolarea planșeului peste etajul 2; sistemului constructiv pentru termoizolarea soclului; 

lucrărilor de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat etc. 

 

Cheltuielile totale ale proiectului sunt în valoare de  3,897,037.02 lei din care cheltuieli totale 

contribuție din bugetul local: 1,495,307.50 lei. 



Proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIESTI – 

LOT 4” pentru care s-a semnat, astăzi, contractual de finanțare include reabilitarea termica a patru 

clădiri din municipiul nostru: 

 Blocul de locuințe 23B – strada Constantin Brezeanu, nr. 1A; 

 Blocul de locuințe 26F – Bulevardul  Republicii nr. 169-173; 

 Blocul de locuințe 34A1 – strada Gh. Doja nr 35; 

 Blocul de locuințe 28E – strada Colinii, nr 2; 

 

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetică 

a celor patru clădiri rezidențiale, într-un interval de 18 luni de la semnarea contractului de 

finanțare.  

 

Astfel, în cadrul acestui proiect se vor lua o serie de măsuri, prin realizarea: 

 

 Sistemului termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul; 

 Tâmplăriei termorezistente pentru goluri în fațadă; 

 Sistemului constructiv pentru termoizolarea terasei; 

 Sistemului constructiv pentru termoizolarea soclului; 

 Sistemului constructiv pentru termoizolarea plăcii peste subsol și peste parter; 

 Lucrărilor de eficientizare a consumului de energie electrică pentru iluminat; 

 Paratrăsnetului; 

 Izolării conductelor de apă calda si încălzire din subsol; 

 Înlocuirii robinetelor și conductelor de încălzire; 

 Robinetelor cu termostat la radiatoare; 

 Sistemului de producție energie electrica din surse regenerabile. 

 

 

Cheltuielile totale ale proiectului sunt în valoare de  4,743,469.01 lei din care cheltuieli totale 

contribuție de la bugetul local 1,697,445.66 lei. 

Primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a semnat, astăzi,  un alt contract 

important de finanțare în contextul  Proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ – 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL MUCENIC MINA”. 



 

Obiectivul specific acestui proiect îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii aferente 

Grădiniței “Sfântul Mucenic Mina”, din strada Sublocotenent Erou Moldoveanu Marian nr. 14, 

prin reabilitarea termică și implementarea unui iluminat eficient energetic, în termen de 11 luni de 

la semnarea contractului de finanțare.  

În acest sens, se vor lua o serie de măsuri, dintre care amintim realizarea:  

 

 Sistemului constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul;  

 Lucrărilor de tâmplărie termorezistenta pentru goluri în fațadă; 

 Sistemului constructiv pentru termoizolarea terasei - Sistemului constructiv pentru 

termoizolarea soclului; 

 Sistemului constructiv pentru termoizolarea plăcii peste subsol; 

 Lucrărilor de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat etc. 

 

De asemenea, contractul de finanțare menționat mai sus are stipulat și un obiectiv specific 

suplimentar, care prevede scăderea consumului energetic primar al clădirii aferente Grădiniței 

cu program prelungit nr. 23, din Aleea Râșnovenilor, nr. 46,  prin utilizarea resurselor de energie 

regenerabilă – pompa de căldură și panouri fotovoltaice, în termen de 11 luni de la semnarea 

contractului de finanțare.  

Cheltuielile totale ale acestui proiect sunt în valoare de 4,286,791.61 lei din care cheltuieli 

totale contribuție din bugetul local: 84,697.32 lei. 
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