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FIŞĂ DE PREZENTARE – Municipiul Odorheiu Secuiesc 

 

 

Program Operaţional Regional 2014-2020 

 

Axa prioritară.3 – Îmbunătățirea mediului urban conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural 

Prioritate 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 

Proiectul nr: C/HR/2016/3/3.1/A/1/46/14.11.2016 

 

Titlul cererii de finanţare: Reabilitarea termică  a blocurilor prin POR 2014-2020, axa prioritară 3, prioritatea de 

investiție 3.1 din Municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita; 

 

Solicitant: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Odorheiu Secuiesc; 

 

Localizare proiect – România, Regiunea Centru, Județul Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. M. 

Kogalniceanu 

 

Durata de implementare:  47 luni, între 01.10.2015 – 01.09.2019; 

 

Obiectivul General al proiectului:  

- Prin proiectul de fata se urmăreste îmbunătătirea calității vietii urbane prin sprijinirea îmbunătățirii eficientei 
energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Odorheiu Secuiesc. 
 

Obiective Specifice: 

- Reabilitarea termică a anvelopei; 
- Izolarea termică a părtii opace a fatadelor; 
- Înlocuirea tîmplăriei exterioare existente care nu este termoeficientă, inclusiv a celei aferente accesului în 

bloc, cu tîmplărie termoizolantă ; 
- Închiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tîmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapetilor 
- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasă 
- Izolarea termică a soclului, si alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 

componentelor(se vor schimba trotuarele de protecție, se vor reface structura acoperisului de tip sarpantă, 
se va executa învelitoare nouă din tiglă, se va schimba liftul etc). 
 

Indicatori de realizare: 

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră(echivalent tone de CO2) -  de la 82,92 la 18,87. 
- Numărul gospdăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr gospodării) -  de la 0 la 24 
- Consumul anual de energie primară (kwh/an) – de la 377.829,46 la 94.197 
- Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an) – de la 304,93 la 75,87 
- Consumul anual specific de energie ((kwh/m2/an) – de la 401,91 la 76,02 
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Grupul ţintă:   

Beneficiari direcți: 

- Grupul tintă identificat este reprezentat de locuitorii Municipiului Odorheiu Secuiesc, care locuiesc sau îsi 
desfăsoară activitatea în cadrul blocurilor vizate de proiect 
 

Beneficiari indirecți:  

- Executanții de lucrări, ce se vor contracta în cadrul proiectului 
- Furnizorii de materii 
- Prestatorii de servicii din cadrul proiectului 
- Furnizorii de servicii conexe, diversi colaboratori si operatori economici implicati, care prin diverse activități 

au contact cu acestia. 
 

Bugetul proiectului: 

 

Valoarea totală Valoarea totală 

eligibilă 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din  

FEDR/FC/ 

FSE/ILMT 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

din bugetul 

naţional 

Valoarea co-

finanţării eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

ne-eligibilă 

inclusiv TVA 

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1 = 2 + 9 2 = 3 + 5+7 3 4 5 6 7 8 9 

638.964,56 499.927,74 254.963,15 51 44.993,49 9 199.971,10 40 139.036,82 

 

 

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 299.956,64  lei  ( 60 % din valoarea 

eligibilă a proiectului) – 67.710,30 EURO (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului) 

 

 
 

http://www.adrcentru.ro/
http://www.inforegio.ro/

