
 
 

 
 

Comunicat de presă 

Vaslui, 19 noiembrie 2018 

 

 „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta 

Polihroniade” Vaslui” un proiect cu finanțare europeană  

derulat de UAT Județul Vaslui  

 

UAT Județul Vaslui, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 
23.07.2018, proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui”, Cod SMIS 115186. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană 
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin 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, Operațiunea B – Clădiri publice. 

Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni, începând cu data de 24.02.2017 
până la data de 31.01.2021. Această perioadă cuprinde și perioada de desfășurare a 
activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.464.963,93 lei, din care 2.238.489,85 lei 
asistenţa financiară nerambursabilă (1.941.547,32 lei contribuția Uniunii Europene din 
FEDR și 296.942,53 lei finanțare de la bugetul de stat) și 1.226.474,08 lei cofinanțarea 
din partea beneficiarului UAT Județul Vaslui (din care, 45.683,47 valoarea cofinanțării 
eligibile și 1.180.790,61 lei valoarea neeligibilă) . 
 
Obiectivul general al proiectului presupune creșterea eficienței energetice în clădirile 
publice aflate în patrimoniul județului Vaslui. 

Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea eficienței energetice a imobilului 
“CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” prin reabilitarea termica si introducerea utilizarii energiei 
solare. 

Obiectivul specific va fi realizabil prin aplicarea urmatoarelor masuri de reabilitare termica 
si introducerea utilizarii energiei solare: 
– Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori, prin izolarea termică a pereților exteriori 
prin placare cu un strat de vata minerala bazaltica;  
- Înlocuirea tâmplariei vechi cu tâmplarie noua din PVC cu (minim) cinci camere interioare, 
aluminiu cu rupere de punte termica, sau tamplarie lemn stratificat pentru termopan; 
- Sporirea rezistenței termice a planșeului sub pod (peste ultimul nivel), prin placarea cu un 
strat termoizolant suplimentar din vata bazaltica; 
- Sporirea rezistenței termice a placii pe sol; 
- Utilizarea de resurse regenerabile de energie (sistem fotovoltaic și  sistem panouri solare). 

 
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Consiliului Județean Vaslui situat în municipiul 
Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79 sau la telefon: 0235/361.096, interior: 232, fax: 0235/361.090, e-mail: 
consiliu@cjvs.eu, website: www.cjvs.eu.  

Persoană de contact: Vasiliu Corneliu Irinel, manager proiect.  

 

mailto:consiliu@cjvs.eu
http://www.cjvs.eu/

