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REGIO finanțează creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din județul Tulcea 

Prin intermediul Regio 2014-2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Operațiunea B – ”Clădiri Publice”, se 
finanțează proiecte care vizează creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care 
înregistrează consumuri energetice mari.

În județul Tulcea, în cadrul celor 2 apeluri de proiecte dedicate zonei de Investiţie Teritorială Integrată (ITI) Delta Dunării, Regio a acordat sprijin financiar pentru 
finanțarea a 20 proiecte, valoarea totală a finanțării nerambursabile fiind de circa 148 milioane lei, fonduri de la bugetul Uniunii Europene și Guvernului României. 

Astfel, Consiliul Județean Tulcea implementează 4 proiecte, după cum urmează:
ź Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea;
ź Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanța Tulcea;
ź Eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14, Tulcea;
ź Eficientizare energetică imobil - Corp C1 strada slt. Gavrilov Corneliu.

De asemenea, Consiliul Județean Tulcea în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Tulcea implementează proiectul ”Eficientizarea energetică a clădirii - Spital 
boli contagioase Tulcea”, liderul de parteneriat fiind Consiliul Județean Tulcea. 

Primăria municipiului Tulcea implementează 3 proiecte, după cum urmează:
ź Modernizarea sediului primăriei Municipiului Tulcea;
ź Modernizarea infrastructurii corespunzătoare liceului tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea prin eficientizare energetică;
ź Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”.

Primăria orașului Măcin implementează 5 proiecte, după cum urmează:
ź Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Liceul "Gheorghe Munteanu Murgoci";
ź Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Primăria Oraș Măcin;
ź Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Poliția Locală Măcin, Serviciul public local comunitar de evidența 

populației Măcin;
ź Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Spitalul Orășenesc Măcin;
ź Investiții în vederea creșterii eficienței energetice a Grădiniței nr. 4 Măcin.

Primăria orașului Isaccea implementează 2 proiecte, după cum urmează:
ź Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primar și gimnazial din cadrul liceului "Constantin Brătescu", oraș Isaccea, județul Tulcea;
ź Creșterea eficienței energetice a clădirii publice liceul ”Constantin Brătescu”, oraș Isaccea, jududețul Tulcea.

Primăria orașului Babadag implementează proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare sediu central Primărie, Str. Republicii, nr.89, oraș Babadag, județ Tulcea”.

Primăria comunei Sarichioi implementează proiectul ”Eficientizare energetică, schimbare acoperiș, reparații și modernizare atelier școală și școala nr. 1 Sarichioi”.

Primăria comunei Niculițel implementează proiectul ”Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculițel, județul Tulcea”.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea implementează proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane 
vârstnice „Sf. Nectarie” din municipiul Tulcea, județul Tulcea, strada Mircea Vodă nr. 57 C”.

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea implementează proiectul ”Reabilitare termică a sediului Agenției de Protecția Mediului P+2E+M”.

Principalele activități realizate în cadrul proiectelor au avut în vedere: 
ź îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor; 
ź introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor de utilități; 
ź utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirilor; 
ź implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie; 

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea 
normelor şi reglementărilor tehnice; 

ź alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectelor (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, 
lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.); realizarea de strategii pentru eficiență 
energetică.  

De asemenea, proiectele vor contribui la scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră, precum și a consumului anual de energie primară al clădirilor publice.

Contractele de finanțare au fost încheiate cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
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