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LANSARE PROIECT 

RENOVAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE - BLOC A, BLOC B ȘI BLOC C 
- DIN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 

  UAT oraș Băile Olănești, în calitate de beneficiar, implementează proiectul RENOVAREA INTEGRATĂ A 

CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE - BLOC A, BLOC B ȘI BLOC C - DIN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, 

JUDEȚUL VÂLCEA.Proiectul este finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5, 

Operațiunea A1 – Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică) a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale 

  Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 116822 a fost semnat în data de 14.10.2022. Data începerii 

implementării proiectului este 27 OCTOMBRIE 2022.Proiectul se defășoară pentru o perioadă de 36 luni.  

Valoarea totală a proiectului este de 38.031.181,11 lei din care: 

• Valoarea eligibilă din PNRR - 31.958.975,72 lei 

• Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRRR – 6.072.205,39lei 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă renovarea integrată aunui număr de 3 clădiri rezidențiale 

multifamiliale din orașul Băile Olănești (eficiență energetică și consolidare seismică) în vederea tranziției către 

un fond construit rezilient și verde. 

Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului sunt:   

▪ Renovarea integrată (eficiență energetică și consolidare seismică) a clădirilor rezidențiale multifamiliale 

din orașul Băile Olănești care vizează o suprafață desfășurată de 9.274,52 mp. 

▪ Renovarea integrată (eficiență energetică și consolidare seismică) a Blocului A din Str. 1 Decembrie nr. 6 

(fost 16), Oraș Băile Olănești. 

▪ Renovarea integrată (eficiență energetică și consolidare seismică) a Blocului B din Str. 1 Decembrie nr. 27 

(fost 12), Oraș Băile Olănești. 

▪ Renovarea integrată (eficiență energetică și consolidare seismică) a Blocului C din Str. 1 Decembrie nr. 9, 

Oraș Băile Olănești. 

▪ Reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire față de consumul anual specific de energie 

pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri. 

▪ Reducerea consumului de energie primară și ale emisiilor de CO2, în comparație cu starea de pre-renovare. 

 

Date de contact beneficiar: Primăria Oraș Băile Olănești, Str.1 Decembrie, nr.1, Băile Olănești,județul Vâlcea, 

Tel/fax: 0250/775099, email: primariabaileolanesti@yahoo.com, www.primariabaileolanesti.ro 

 

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

României   
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