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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 
 

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 115401 

Titlul: Reabilitare Şcoala Gimnazială József Attila 

Solicitant – UAT MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 
 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, judeţul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, strada B-dul 
Frăţiei, numărul 20 
Durata de implementare: 59 luni, respectiv între data 01.08.2014 și data 30.06.2019, aceasta 
cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor; 
 
Obiectivul general al proiectului:  
Creşterea eficienţei energetice a clădirii Şcolii Gimnaziale „József Attila” prin reabilitarea termică a 
clădirii, creând în acelaşi timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
1. Creşterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Şcolii Gimnaziale 

„József Attila” din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 29,41% (56 kWh/m2/an) din totalul 
energiei utilizate (surse regenerabile + surse neregenerabile), prin instalarea unui sistem de 
panouri fotovoltaice policristaline pe acoperişul clădirii şcolii, contribuind la necesarul total de 
energie electrică utilizată la funcţionarea instituţiei. 

2. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile de la 553 
kWh/m2*an la 135 kwh/m2*an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a 
lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde 
de consum și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii 
aerului interior. 

3. Diminuarea emisiei de CO2 a clădirii Şcolii Gimnaziale „József Attila” din Municipiul Miercurea 
Ciuc, de la 93 kg/m2*an, la 21 kg/m2*an, prin reabilitarea termică a clădirii și utilizarea 
echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe bază 
de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice etc.) 

 
 Indicatori de realizare:  

- Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – valoare țintă: 
1,293,221.00 Kwh/an. 

- Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată : 223.00 tone de CO2 
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Beneficiarii direcți ai proiectului: 

- Beneficiari direcți: În primul rând de rezultatele proiectului vor beneficia 760 de persoane/an 
reprezentând actualii și viitorii elevi care vor frecventa cursurile desfășurate în cadrul Școlii 
Gimnaziale „József Attila” din Municipiul Miercurea Ciuc, 76 persoane, reprezentând 
personalul și cadrele didactice care activează în cadrul instituției Școlii Gimnaziale. 

- Municipiul Miercurea Ciuc va beneficia de majorarea capacității manageriale și reducerea 
cheltuielilor efectuate pentru întreținerea Școlii Gimnaziale „József Attila”. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului 
- Populația Municipiului Miercurea Ciuc (aprox. 42.000 de locuitori) datorită diseminării 

aptitudinilor, informațiilor acumulate de către beneficiarii direcți.  
- Părinții copiilor care învață în școala reabilitată si modernizată (aproximativ 900 părinți/an).  
- Aproximativ 50 de persoane/an, reprezentând copiii și cadrele didactice care vor vizita școala 

reabilitată, în cadrul activităților extrașcolare realizate la nivel județean/național.  
 
Bugetul proiectului: 
 

Valoare totală a 
proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

 
6.214.244,55 

 
4.705.155,57 3.999.382,24 611.670,22 94.103,11 

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 4.611.052,46  lei (98,00 % 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.020.776,69 euro, 1 euro = 4,5172 lei (cursul de 
schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 
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