
 

 
 

 
 

 

             Titlul proiectului 

„Cresterea eficientei energetice a Caminului pentru persoane varstnice ,,Sf. Nectarie’’ din Municipiul 
Tulcea, strada Mircea Voda, nr. 57 C, Judetul Tulcea" 

 
 

             Beneficiar 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA, conform contractului 
de finanțare nr. 4730/30.10.2019. 
 
 

             Perioada de implementare 

52 luni: 12.12.2017 - 31.03.2022 
 
 

             Valoare proiect 

Valoarea totală a proiectului este de 10.291.746,63 lei, din care: 
 

 
 

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea eficienței energetice a Căminului pentru 
persoane vârstnice „Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea, județul Tulcea, strada Mircea Vodă, nr. 57 C, 
prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice, asigurând totodată îmbunătățirea 
confortului, sănătății și siguranței persoanelor asistate social – beneficiari direcți ai investiției. 
 
 

             Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivele specific ale proiectului sunt:  
          1. - reabilitarea   termică  si reducerea  consumului   anual  de energie  pentru  încălzirea spațiilor 
care aparțin Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea, județul Tulcea, 
strada Mircea Vodă, nr. 57 C;  
          2. - un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Potențialul de 
economisire   a energiei  în clădirile  publice  s-ar transpune  în economii  semnificative   de combustibil 
convențional. 
 
 
 
 
 

 10.130.905,52 lei valoare totală eligibilă, din care: 

   8.611.269,69 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR; 

   1.317.017,72 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;

     202.618,11 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului; 
 160.841,11 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
 

      DESCRIERE PROIECT  



 
 
 

             Rezultate 

 Rezultate așteptate generale 
     Proiectul de față se înscrie în seria inițiativelor DGASPC Tulcea de îmbunătățire a calității vieții urbane 

prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice atât la nivelul clădirilor rezidențiale cât 
și a celor publice, asigurând astfel, implementarea „Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei 
Dunarii”. 

 
 Rezultatele așteptate în funcție de activitățile proiectului 

S-a estimat că prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice se va reduce consumul 
de energie primară și emisiile de CO2, asigurând-se totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și 
siguranței persoanelor asistate social – beneficiari direcți ai investiției. 
 

 

             Date de contact 

 

Manager  proiect  –  Horobet  Sorin,  tel.: 0240517455; e-mail: secretariat@dgaspctl.ro 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

                   Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 
vă invităm să vizitați: 

https://www.fonduri-ue.ro/ 
 

 
     __________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

                                    Investim în viitorul  tău!  
Proiect  cofinanțat  din  Fondul  European
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Regională

                prin  Programul  Operațional  Regional  2014-2020

 
 

 

 

www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio  
 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.




