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Comunicat de presă 

Finanțare nerambursabilă pentru proiectul 
,,Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga”  

Cod SMIS 118197 
Data: 08.09.2021 

Sectorul 2 al Municipiului București, în parteneriat cu Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 
Sector 2,  anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul ,,Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului 
Teoretic Lucian Blaga” - Cod SMIS 118197.  

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice.  

Proiectul a fost derulat în perioada 06.08.2018 - 30.09.2021 și a avut o valoare totală de 7.302.341,61 lei, din care 
contribuția FEDR a fost de 4.062.353,28 lei, iar a Primăriei Sectorului 2 de 101.558,83 lei. 

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea eficienței energetice în clădirile C1 și C2 ale Liceului Teoretic 
,,Lucian Blaga”. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost atinse și au constat în reducerea consumurilor de energie termică pentru 
asigurarea necesarului de căldură prin realizarea sistemului de anvelopare; creșterea cantității de energie primară din surse 
regenerabile prin achiziția și instalarea unui sistem solar și fotovoltaic; creșterea randamentului și optimizarea exploatări i 
sistemului de încălzire și reducerea cheltuielilor de întreținere a instalațiilor prin reabilitarea instalațiilor; eficientizarea 
instalației de iluminat prin înlocuirea corpurilor de iluminat.  

Rezultatele proiectului sunt: Scăderea consumului anual de energie a clădirii (utilizând surse neregenerabile) (tep), 
de la 72,032 la 25,75 pentru Corpul C1 și de la 49,87 la 15,57 pentru Corpul C2, scăderea consumului anual specific de energie 
primară a clădirii (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) de la 343,01 la 119,86 pentru Corpul C1 (pentru 
încălzire/răcire de la 262,50 la 101,48), pentru corpul C2 - de la 365,20 la 112,68 (pentru încălzire/răcire de la 291,10 la 95,28); 
Creșterea consumului anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) pentru Corpul C1 de la 0 la 105578,28, 
creșterea consumului anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) pentru Corpul C2 de la 0 la 60311,86, 
scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) pentru Corpul C1 de la 176,22 la 62,45, 
iar pentru Corpul C2, de la 121,69 la 37,83, scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) pentru Corpul C1, de la 
1049688,33 la 366802,02 și pentru Corpul C2, de la 721926,67 la 222739,60. 

Impactul investiției la nivelul Sectorului 2: îmbunătățirea calității vieții urbane prin aplicarea măsurilor de creștere a 
eficienței energetice la nivelul clădirilor publice, asigurând astfel implementarea Programului de Îmbunătățire a eficienței 
energetice aferent Sectorului 2 al Municipiului București. 

Pentru detalii suplimentare: Elena Pleșcan, Manager de proiect, tel: 021 252 44 46, int. 516, e-mail: 
elena.plescan@ps2.ro. 
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Investim în viitorul tău! Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 


