FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC
Programul Operațional 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 114526
Titlul: REABILITARE GRĂDINIȚA TULIPAN
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Șuta, nr. 2.
Durata de implementare: 59 luni, respectiv între data 01.09.2014 și data 31.07.2019, aceasta
cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea termica a clădirii Grădiniței Tulipan din
Municipiul Miercurea Ciuc, în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii
costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului UE.
Obiectivele specifice al proiectului:
 Creșterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Grădiniței
”Tulipan” din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 31,71% din totalul energiei utilizate
(surse regenerabile) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline, și
panouri solare pe acoperișul clădirii Gradiniței "Tulipan" din Miercurea Ciuc, contribuind la
necesarul total de energie electrică și la reducerea consumului de apă caldă, utilizată la
funcționarea instituției.
 Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile ( surse
fosile), de la 383 kWh/m2/an, la 121 kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare
termică a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termica a sistemului de încălzire și a sistemului de
furnizare a apei calde de consum și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică
pentru asigurarea calității aerului interior.
 Diminuarea emisiei de CO2 a clădirii Gradiniței "Tulipan" din Municipiul Miercurea Ciuc, de la
66 kg/m2/an la 21 kg/m2/an, prin reabilitarea termica a clădirii, și utilizarea echipamentelor
tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED,
panouri solare, centrala termica, etc.).
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Indicatori prestabiliți de realizare:
 Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – 147.830,00 Kwh/an.
 Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată : 25,00 tone de CO2.
Beneficiarii direcți ai proiectului
 aproximativ 10 persoane, reprezentând personalul și cadrele didactice care activează în cadrul
instituției gradiniței „Tulipan”.
 aproximativ 60 copii preșcolari grădiniță, în total 4 grupe, fiecare cu 10-20 copii, reprezentând
actualii și viitorii copii din Municipiul Miercurea Ciuc care vor frecventa programul grădiniței
„Tulipan”.
 administrația publică locală, și anume UAT Municipiul Miercurea Ciuc, crescând capacitatea sa
managerială, și scăzând în același timp cheltuielile efectuate cu întreținerea grădiniței. Având
statutul de solicitant, UAT Municipiul Miercurea Ciuc a contribuit și va contribui la procesul de
concepere/dezvoltare și implementare a proiectului, prin elaborarea și cofinanțarea acestuia.
Beneficiarii indirecți ai proiectului
 populația Municipiului Miercurea Ciuc (aprox. 50 000 de locuitori) datorita diseminării
aptitudinilor, informațiilor acumulate de către beneficiarii direcți.
 părinții copiilor care învață în grădinița reabilitată și modernizată.
 aproximativ 20 de grupuri de elevi și 50 de cadre didactice care vor vizita grădinița reabilitată,
în cadrul activităților extrașcolare realizate la nivel județean/național.

Bugetul proiectului:
Valoare eligibilă (RON)

Valoare totală a
proiectului
(RON)

Total eligibil

1.318.351,48

1.123.493,74

din care:
FEDR

Buget național

Contribuție beneficiar

954.969,68

146.054,19

22.469,87

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 1.101.023,87 lei
(98,00% din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 243.740,34 euro, la cursul de 1 euro =
4,5172 lei (cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului).
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