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FIŞĂ DE PREZENTARE – Municipiul Târgu Secuiesc 
 

Programul Operaţional 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, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor 
OPERAȚIUNEA B - Clădiri publice  
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: Cod SMIS 112510 

Titlul: Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparținătoare Municipiului Tg. 
Secuiesc - Spital Tg. Secuiesc, Secția chirurgie 
Solicitant – Municipiul Târgu Secuiesc 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, str. Fabricii nr.2 
Durata de implementare: 47 luni, respectiv între data 01.02.2016 și data 31.12.2019, aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general al proiectului:  
Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie 
finală în clădirea Secției de chirurgie a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii (izolarea pereților exterioare, izolarea termică a 
plăcii de sol, izolarea termică a plăcii de terasă și a planșeului peste parter). 
2. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei - 56 de panouri fotovoltaice. 
3. Modernizarea sistemului de ventilare mecanică prin montarea unui sistem de ventilare ținând cont de 
etanșeitatea ridicată asigurată de tâmplării. Sunt prevăzute instalații de ventilare, în vederea asigurării 
volumului de aer necesar în încăperile pentru specificul de spital, conform claselor de încăperi aferente. 
4. Modernizarea instalației de iluminat integrat a clădirii, prin schimbarea corpurilor de iluminat existente, cu 
unele cu o performanță superioară din punct de vedere luminotehnic și cu un consum de energie mai scăzut. 
 

 Indicatori de realizare:  
- Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – valoare țintă: 208.272,20 Kwh/an. 
- Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată: 43,90 echivalent tone CO2 

 

Rezultate: 
1. Un contract de finanțare pentru investiție publică 
2. O clădire publică (Secția de chirurgie a Spitalului municipal Tg. Secuiesc) reabilitată termic 
3. Reducerea consumului de energie totală în clădirea reabilitată, cu 528.984,7KWh/an  
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4. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2), de la 117,50 în 
anul 2016, la 43,90 dupa finalizarea proiectului. 
5. Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an), de la 737.256,90 KWh/an din anul 2016 la 
208.272,20 kWh/an după finalizarea proiectului. 
6. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (TEP) în anul 2016: 63,40 
tep, iar la finalizarea proiectului 17,90 TEP. 
7. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, în anul 2016: 
426,20 kWh/m2/an respectiv 128,40 kWh/m2/an la finalizarea proiectului, din care, pentru încălzire răcire 
anul 2016: 300,4 kWh/m2/an, respectiv 56,7 kWh/m2/an la finalizarea proiectului. 
8. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, în anul 2016: 0 kWh/an 
respectiv 57.457,1kWh/an la finalizarea proiectului. 
 
Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

2.899.164,99 2.874.912,41 2.394.802,04 422.612,12 57.498,25 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR este 2.817.414,16 lei, 98,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând 623.708,08 euro (la cursul de 4,5172 lei/euro prevăzut în 
Ghidul Solicitantului). 
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