
 

 

Comunicat de presă 
 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

Numele beneficiarului: COMUNA CĂLUI 

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

din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri 

naționale: Componenta C10: FONDUL LOCAL, Investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor 

publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, 

Investiția I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule 

electrice  

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1 

Numele proiectului de investiție: „Renovarea energetică moderată a imobilului cu destinația și 
denumirea de Dispensar Medical Uman situat în mediul rural în Sat Gura Căluiu, Comuna Călui, 
Str.Frații Buzești, Nr.133, Județul Olt” 
Cod proiect: C10-I3-1110 / 14.06.2022 

Contract de finanțare nr. 4598/13.01.2023 

Durata proiectului: 38 de luni; Data de începere: 13.01.2023; Data finalizare: 12.03.2026 

Investiția permite renovarea energetică moderată a imobilului cu destinația de Dispensar Medical 
Uman și achiziționarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. 
 
Obiectivele generale urmărite: 
 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții 
în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, 
precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean. 

  
Obiectivele specifice urmărite: 
- Renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării 
de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice 
eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, 
demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de 
performanță energetică realizat la finalizarea investiției. 
- Investiția permite achiziționarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. 
 

Valoare totală proiect: 1.533.159,16 lei  
Valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR : 1.288.369,04 lei 
 
 

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: Rotaru Sorin-Nicușor - Primar, telefon: 
0349883987, e-mail: primariacalui@yahoo.com . 

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

 
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea GenerațieUE” 

                          https://mfe.gov.ro/pnrr/        https://www.facebook.com/PNRROficial/ 
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