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Lansarea proiectului 

Creşterea eficien ţei energetice a cl ădirilor publice din Municipiul Tecuci - Cantina Ajutor Social, 
str.Elena Doamna, nr.2, localitatea Tecuci,Jude ţul Galaţ i 

Unitatea Administrativ Teritorial ă  Municipiul Tecuci anun ţă  lansarea proiectului Cre şterea 

eficien ţei energetice a cl ădirilor publice din Municipiul Tecuci —Cantina Ajutor Social,str.Elena 

Doamna ,nr.2 ,localitatea Tecuci, jude ţul Gala ţ i, cod SMIS 118530, finan ţat în cadrul Programului 

Opera ţ ional Regional 2014-2020, Axa Prioritar ă  3 - Sprijinirea tranzi ţ iei că tre o economie cu emisii 

scăzute de carbon, Prioritatea de investi ţ ii 3.1 - Sprijinirea eficien ţei energetice, a gestion ă rii 

inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice ş i în sectorul locuin ţelor, 

Opera ţ iunea B-Cl ădiri publice. 

În data de 16 octombrie 2018 a fost semnat Contractul de finan ţare nr.3335 aferent 

proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Opera ţ ional Regional - Ministerul 

Dezvolt ă rii Regionale ş i Administra ţ iei Publice, Organismul lntermediar - Agen ţ ia pentru 

Dezvoltare Regionala Sud-Est ş i Beneficiar - Unitatea Administrativ Teritorial ă  Municipiul Tecuci. 

Bugetul proiectului este de 966.106,06 lei, din care contribu ţ ia nerambursabil ă  este de 

837.040,34 lei, valoarea total ă  eligibil ă  este de 854.122,34 iar perioada de implementare a 

proiectului, conform contractului de finan ţare, este de 25 luni , respectiv între data de 

01.10.2017 ş i data de 30.09.2019. 

Proiectul are ca obiectiv general sprijinirea tranzi ţ iei că tre o economie cu emisii sc ăzute de 

carbon având ca prioritate sprijinirea eficien ţei energetice, a gestion ă rii inteligente a energiei ş i a 

utiliz ă rii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cl ădirile publice, ş i în 

sectorul locuin ţelor în judeţul Gala ţ i, în particular la nivelul Municipiului Tecuci. 

Proiectul are ca obiectiv specific realizarea de investi ţ ii pentru cre şterea eficien ţei energetice si 

utilizarea energiei din surse regenerabile, la nivelul cl ădirii Cantinei de Ajutor Social, situata la 

adresa din Strada Elena Doamna, nr. 2, Municipiul Tecuci, judetul Galati contribuindu-se astfel la 

un consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera. În acest caz se va 

reabilita sediul Cantinei de Ajutor Social Tecuci pentru sc ăderea consumurilor energetice ş i 

totodat ă  clădirea va suferi consolid ă rile ş i repara ţ iile care se impun. 
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