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COMUNA NICOLAE BĂLCESCU DEMAREAZĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „CRESTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE A CLADIRII PRIMARIEI NICOLAE BALCESCU, COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDEȚUL VÂLCEA” 

 
Titlul proiectului: CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLADIRII PRIMARIEI NICOLAE BALCESCU, COMUNA 
NICOLAE BALCESCU, JUDEȚUL VÂLCEA 
 
Denumirea beneficiarului: UAT COMUNA  NICOLAE BĂLCESCU 
 
Scopul  si obiectivele specifice: Obiectiv general al proiectului este cresterea eficientiei energetice a 
cladirii Primariei Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, judeţul Vâlcea.Obiectivele specifice ale 
proiectului sunt 
1. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera cu 2,68 tone de CO2 (53.82%) 
2. Scaderea consumului anual de energie primara cu 62130 kWh/an (50.00%) 
3. Scaderea consumului anual de energie finala în cladirile publice utilizând surse neregenerabile cu 6,35 
Tep (tone echivalent petrol) (59,50%) 
4. Scaderea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile total: 133,80 kWh/m2/an 
(59,50%) 
5. Cresterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile total: 21,36 kWh/m2/an, 
reprezentând 19% din total consum energie primara dupa implementarea masurilor de crestere a eficientei 
energetice a cladirii Primariei Nicolae Balcescu. 
 
Rezultatele: reabilitarea cladirii Primariei Nicolae Balcescu dupa implementarea masurilor de crestere a 
eficientei energetice a cladirii. 
 
Perioada de implementare: Data începerii proiectului este 02.10.2018, iar data finalizării implementării 
este 31.03.2020. 
 
Valoarea totală a proiectului (defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională): Valoarea totală a 
proiectului este de 1.463.172,47 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.212.362,71 lei, 
valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național 185.420,16 lei și valoare cofinanțare eligibilă a 
Beneficiarului 28.526,19 lei. 
 
Pentru informaţii suplimentare poate fi contactat domnul Constantin Oprea, primar al comunei Nicolae 
Bălcescu, la telefon 0250/761089, email: comunanbalcescu2018@gmail.com. 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi  www.fonduri-ue.ro 
 

COMUNA NICOLAE BĂLCESCU 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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