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„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

 
 

Anunț începere proiect „Eficientizare energetică, reabilitare, 
modernizare și recompartimentare clădire din B-dul Eroilor nr. 5” 

 
 
Proiectul „Eficientizare energetică, reabilitare, modernizare și recompartimentare clădire din B-
dul Eroilor nr. 5” – Cod  C5-B2.2.a-529, finanțat prin Planului Național de Redresare și Reziliență – 
PNRR Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență, energetică și 
reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 
clădirilor publice Apel de proiect de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel 
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 este implementat de către UAT Județul Brașov, în calitate de beneficiar. 
 
Obiectivul proiectului este implementarea de măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii 
amplasate pe B-dul Eroilor nr. 5 din Municipiul Brașov.   
 
În cadrul acestui proiect se vor executa lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii, înlocuirea 
tâmplăriei exterioare, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, lucrări de modernizare 
a instalațiilor de iluminat interior și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei 
electrice. 
 
Conform contractului de finanțare nr. 10691/26.01.2023 (5/3287/07.02.2023) încheiat între 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și UAT Județul Brașov, valoarea totală a 
proiectului  este de 3.593.890,98 lei inclusiv TVA, reprezentând finanțare nerambursabilă din fonduri 
PNRR. 
 
Perioada de implementare este de 36 de luni, respectiv între data de 07.02.2023 și 7.02.2026. 
 
Proiectul „Eficientizare energetică, reabilitare, modernizare și recompartimentare clădire din B-dul 
Eroilor nr. 5” face parte din Direcțiile strategice care se doresc a fi dezvoltate și abordate integrat 
la nivelul Județului Brașov, respectiv Îmbunătățirea factorilor de mediu, eficientă energetică, 
energie regenerabilă și schimbări climatice, prevăzute în STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEȚULUI BRAȘOV. 
 
 

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale” 

 
 

 


