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„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

 
Titlul proiectului:  “Construire ansamblu de locuințe nZEB plus pentru tineri în orașul Balș, Judetul Olt” 

 

 

 UAT ORAȘUL BALȘ anunță începerea activităților din cadrul proiectului: “ Construire ansamblu de 

locuințe nZEB plus pentru tineri în orașul Balș, Județul Olt”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fond Local, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Investitia I.2 – 

Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ. 

Obiectivele generale:  

 O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin 

investiții în infrastructură locală care vor susține reziliență și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, 

precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean. 

 O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială 

și urbană la nivelul autorităților publice locale. 

 

Obiectivul specific al proiectului: 

 Proiectul trebuie să respecte cerințele nZEB plus (clădirile vor respecta obiectivul de a atinge o 

reducere a cererii de energie primară/PED/ cu cel puțin 20% față de cerința de construcție a clădirilor nZEB, 

în conformitate cu liniile directoare naționale. 

 

Valoarea totală a proiectului: 12.939.392,35 lei 

Data începerii şi finalizării proiectului: 

o dată începere proiect :  22.12.2022 

o dată finalizare proiect : 22.03.2026 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 39 de luni. 

Codul proiectului este: C10-I5-5 

 

 Date și informații suplimentare legate de proiect pot fi oferite de Iova Zoica, manager proiect, 

telefon: 0249/450145, e-mail: serviciul_idlap@yahoo.com. 

 

 Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din 

fonduri europene prin ”Programul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale” 
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