
 

 

 

Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

LANSARE PROIECT 

TITLU PROIECT 

Îmbunătățirea fondului construit pentru DGPI – renovare integrată imobil Rosetti Green - Cod 

proiect C5-B1-28 

NUME BENEFICIAR: Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală de Protecție Internă  

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde. 
Obiectiv specific: Renovarea integrată imobil CA Rosetti (Rosetti Green) 

Proiectul DGPI își propune să contribuie la tranziția spre clădiri verzi și inteligente prin 
implementarea unor măsuri de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică 
moderată) și a unor soluții de management integrat al clădirilor pentru creșterea randamentului 
energetic și a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.   

Grupul țintă este format din personalul DGPI care va beneficia de condiții de lucru 
îmbunătățite în clădirea consolidată și reabilitată energetic.  

Totodată, inițiativa asigură reziliența clădirilor în vederea asigurării capacității de 
funcționare în caz de dezastru. 

Proiectul se încadrează în operațiunea de renovare integrată (consolidare seismică și 
renovare energetică moderată). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  
Intervențiile propuse vor consta în lucrări de consolidare seismică și renovare energetică și  

conduc la o reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de 86.28% pentru 
clădire C01, respectiv 90.51%, pentru clădire C02, față de consumul anual specific de energie 
pentru încălzire înainte de renovare. 

Implementarea proiectului se va realiza cu respectarea principiului ”Do No Significant Harm” 
(DNSH), astfel cum este prevăzut de art.17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea 
unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, astfel făcându-se trecerea la un fond construit 
rezilient și verde. 
 
VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI 
FINANȚARE PNRR: 11.512.816,94 lei (fără TVA) 
 
DATĂ ÎNCEPERE ŞI DATĂ FINALIZARE PROIECT: 
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni  

20.01.2023 – 19.01.2026 

 

DATE DE CONTACT: DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE INTERNĂ 
Adresa : Intrarea Răzoare nr.5, sector 6, București, cod poştal 060109 
Tel. : 021.313.86.52, e-mail: office@dgpi.ro, site: https://dgpi.ro/contact   
 
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 
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. 

 

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

sau a Guvernului României” 
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