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Lansarea proiectului ,, Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Tulcea” 

 
        Unitatea Admistrativ Teritorială Municipiul Tulcea în calitate de Beneficiar, a încheiat Contractul de Finanțare nr. 
5570/10.06.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru 
POR 2014-2020, și  Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, pentru finanţarea 
proiectului „Modernizarea sediului Primăriei Municipiul Tulcea”, Cod SMIS 131543, POR/2019/3/3.1/B/ITI/2.  
       Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea 
tranzacţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile ȋn infrastructurile publice, inclusiv ȋn clădirile publice 
şi ȋn sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice.  
        Valoarea totală a proiectului este 12.516.255,60 lei , din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 7.139.843,74 
lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 1.091.976,07 lei, iar valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului 
este 167.996,34 lei.  
       Durata de implementare a proiectului este de 67 de luni, respectiv ȋntre data  04.05.2017 şi data 30.11.2022.  

       Obiectivul general  al proiectului ȋl contituie scăderea emisiilor echivalent CO2 şi scăderea consumului anual de energie 
primară a clădiriilor publice prin sprijinirea tranzacţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon şi sprijinirea eficienţei 
energetice, şi a gestionării inteligente a utilizării energiei din surse regenerabile ȋn infrastructurile publice. 
       Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
       1) Ȋmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, a şarpantelor şi invelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 
       2) Introducerea, reabilitarea şi modernizarea, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru 
ȋncalzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea 
căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele 
de ȋncălzire centralizată, după caz; 

           3) Utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii; 
       4) Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop ȋmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea 
consumurilor de energie (de exemplu: achiziţionarea, instalarea, ȋntreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru 
gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);        
       5) Ȋnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată 
mare de viaţă, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice. 
        6) Activităţi care conduc la ȋndeplinirea realizării obiectivelor proiectului ( ȋnlocuirea circuitelor electrice, lucrări de 
demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade etc.). 
       Rezultatele  aşteptate ale proiectului: 
        - O primărie modernizată şi reabilitată ( izolarea termică a clădirii,a şarpantelor şi ȋnvelitoarelor şi consolidarea clădirii); 
        - Ȋmbunătăţirea factorilor de mediu din interiorul clădirii primăriei, prin modernizarea instalaţiilor de ȋncălzire a agentului   
  termic şi a apei menajere; 

 - Scăderea consumului de energie electrică prin utilizarea surselor de energie regenerabilă şi prin schimbarea  
  consumatorilor de iluminat fluorescenţi cu sisteme de iluminat cu eficientă energetică ridicată şi modernizarea instalaţiei  
  electrice. 

 
         Informaţii suplimentare despre proiect  se pot obţine la : Nicuşor  Alexandru – Manager Proiect, Tel: 0240/511440, int: 236,   
   e-mail: nicusor.alexandru@primariatulcea.ro .                                                                                                                                                                                                                
 


