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FIŞĂ DE PREZENTARE  
 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 

 
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,inclusive în clădirile publice și în sectorul locuințelor / 
Operațiunea A – Clădiri rezidențiale 
Apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 120952 

Titlul: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL 
FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV" 

Solicitant – Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL FĂȘĂRAȘ 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Brașov , Municipiul Făgăraș 

1. Blocul de locuințe – Str. Teiului, Bloc 51A 
2. Blocul de locuințe – Str. Câmpului, Bloc 4, Scara A,B,C 
3. Blocul de locuințe – str. Câmpului, Bloc 5, Scara A,B,C, 
4. Blocul de locuințe – str. Câmpului, Bloc 6, Scara A,B,C, 

 

Durata de implementare: este de 30 luni, respectiv între data 22.11.2017 și data 30.04.2020, aceasta cuprinzând, 
daca este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, 
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor 
 

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea eficienței energetice a 
clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov și îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor 
acestuia prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor 
poluante. Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov se va asigura 
prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea 
apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură 
către mediul exterior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
 Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuințe izolate termic la 

valori sub 90 kwh/mp arie utila. 
 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 49.82% pentru un număr de 4 blocuri de locuințe. 
 Lucrări de anvelopare și termoizolare termică a unui număr de 4 blocuri de locuințe colective. 
 Îmbunătățirea și creșterea calității condițiilor de confort interior a 159 apartamente din Municipiul Făgăraș, 

supuse lucrărilor de anvelopare și termoizolare termică. 
 Asigurarea nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, eficienței utilizării fondurilor publice (europene 

și naționale) în cadrul procesului de achiziții publice. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Eficiența energetica: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie -nr gospodarii - 159 
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 Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimata a gazelor cu efect de seră,   echivalent tone de 
CO2 – 406,46 (de la 796,08 tone C02  la 389,62 tone CO2). 

 

Rezultate așteptate: 
 Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuințe izolate termic la 

valori sub 90 kwh/mp arie utilă, cu o medie aritmetică ponderata pentru patru componente de la 217.48 
kWh/m2/an pana la 65.15 kWh/m2/an, respectiv reducerea va fi de 152.33 kWh/m2/an. 

 Lucrări de anvelopare și termoizolare termică a 159 apartamente din Municipiului Făgăraș. 
 Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an), pentru cumul patru componente de la 

3040944.18 kWh/an pana la 1367392.31 kWh/an, respectiv reducerea va fi de 1673551.87 kWh/an. 
 Reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an), cu o medie aritmetica ponderata pentru patru 

componente de la 278.55 kWh/m2/an pana la 125.25 kWh/m2/an, respectiv reducerea va fi de 153.29 kWh/m2/an 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului 
 Proprietarii și locatarii imobilelor implicate – un număr de 159 de apartamente care vor beneficia de 

îmbunătățirea confortului termic interior al apartamentelor, reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor 
energetice și, ca urmare, de reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire. De asemenea, prin alocarea 
finanțării din fonduri europene, guvernamentale și locale, cetățenii vor beneficia de o reducere substanțială a 
costurilor de investiție, având astfel acces la lucrări pe care nu le-ar fi putut realiza din fonduri proprii. 

 Primăria Municipiului Făgăraș care va reuși îmbunătățirea calității vieții în oraș si își va realiza obiectivul, acela 
de a asigura servicii publice la un înalt nivel calitativ care să corespundă cerințelor vieții urbane moderne. 
Sectorul energetic național are o importanță deosebită pentru dezvoltarea economico-socială și 
îmbunătățirea calității vieții. Unul din obiectivele de investiții din Municipiului Făgăraș, îl reprezintă 
programul de reabilitare termica a blocurilor de locuințe. 

 Forța de munca din domeniului construcțiilor datorită creării de noi locuri de muncă temporare pe perioada 
de implementare a proiectului. 

 

Beneficiarii indirecți ai proiectului 
 Firmele și persoanele fizice autorizate, care oferă servicii de expertizare tehnică, audit energetic sau 

proiectare și care își pot menține numărul de angajați. Lor li se adaugă firmele de construcții, producătorii sau 
importatorii de materiale de construcții, firmele de transport și angajații acestora, care beneficiază colateral 
de efectele investiției. De asemenea, in categoria beneficiarilor indirecți intră comunitatea în ansamblul ei. 
Astfel, cetățenii care locuiesc în zonă, sau cei care tranzitează zona beneficiază de acest proiect prin 
îmbunătățirea estetica a cartierului;  

 

Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului (RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 
din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

6.015.212,13 5.708.466,65 2.911.317,99 513.762,00 2.283.386,66 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 3.425.079,99 lei    (60,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 748.749,56  Euro, 1 euro = 4,5744 RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului). 
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