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FIŞĂ DE PREZENTARE 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL Odorheiu Secuiesc 

 
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 118380 
Titlul: „Reabilitarea termică a blocurilor prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 3.1" 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL Odorheiu Secuiesc 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Harghita , Municipiul Odorheiu Secuiesc 
Componenta 1 - str. Mihai Eminescu nr.2A,2B, municipiul Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, România  
Componenta 2 - B-dul. Independenţei nr.10, municipiul Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, România  
Componenta 3 - str. Constructorilor nr.1,3, municipiul Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, România 
 
Durata de implementare: este de 74 luni, respectiv între data 21.10.2015 și data 30.11.2021, 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 POR 2014-2020 îl constituie creșterea competitivității economice si îmbunătățirea condiţiilor 
de viaţa ale comunităților locale si regionale prin dezvoltarea mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale si a 
serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze în mod eficient resursele, să 
valorifice potenţialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic. 
Prin proiectul de fata se urmărește îmbunătăţirea calităţii vieţii urbane prin sprijinirea îmbunătăţirii eficientei 
energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Odorheiu Secuiesc. 
Creșterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Odorheiu Secuiesc se va asigura prin 
realizarea unor lucrări de intervenţie care sa determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea 
apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură 
către mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. 
Investiţiile în eficienţa energetica a blocurilor de locuinţe vor contribui la reducerea sărăciei energetice în 
România, prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la 
îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate.  
Implementarea masurilor de eficienţa energetica în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţa ale populaţiei, prin: 
• Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior; 
• Reducerea pierderilor de căldura si a consumurilor energetice; 
• Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda de consum; 
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie. 
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Prin soluțiile identificate la nivelul proiectului se creează premise pentru atingerea unor indicatori ce susţin 
obiectivele primordiale ale priorității de investiţii 3.1: 
• Consumul de energie finala în sectorul rezidenţial; 
• Scădere anuală a gazelor cu efect de seră; 
• Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. În cadrul proiectului obiectivele specifice constau în reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, a obiectivelor 
de investiţii propuse: 
 Reabilitarea termica a blocurilor prin POR 2014-2020, axa prioritara 3, prioritatea de investiţie 3.1: 

- str. Mihai Eminescu nr.2A,2B, P+3E, nr. apartamente 24, anul recepţiei 1961; 
- B-dul. Independenţei nr.10, S+P+10E, nr. apartamente 44, anul recepţiei 1975; 
- str. Constructorilor nr.1,3 , S+P+4E, nr. apartamente 38, anul recepţiei 1982 

2. Proiectul are ca obiectiv specific creșterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe.  
3. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor specifice priorității de investiţie constau în: 
 scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2,  
 reducerea consumului anual specific de energie,  
 numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie,  
 tipul de racordare /branşare la reţelele de termoficare centralizata,  
 reducerea costurilor cu încălzirea locuinţelor. 

 Lucrările constau în reabilitarea termica a anvelopei: 
 - izolarea termică a părţii opace a faţadelor;  
- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente care nu este termo-eficientă, inclusiv a celei aferente accesului în 
bloc, cu tâmplărie termoizolantă (partea vitrata);  
- închiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolanta, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;  
- termo-hidroizolarea acoperișului tip terasa; 
- izolarea termica a planşeului peste subsol, 
 -izolarea termica a soclului, si alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor componentelor (se 
vor schimba trotuarele de protecţie, se vor reface structura acoperișului de tip șarpanta, se va executa 
învelitoare noua din ţigla, se va schimba liftul, etc 

 
Detalii rezultat - Componenta 1 
I. Indicator de realizare ( de output) - M.Eminescu nr.2A,2B 
1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 126.29 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output) : 60.85 
2. Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 0 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output) : 24 
II. Indicator de realizare ( de output) - Independenţei nr.10 
1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 182.34 
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 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output) : 107.25 
2. Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 0 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output) : 44 
III. Indicator de realizare ( de output) - Constructorilor nr.1,3 
1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 212.6 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output) : 114.55 
2. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 0 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output) : 38 
IV. Indicator de realizare ( de output) - centralizat 
1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 521.23 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output) : 282.65 
2. Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 0 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output) : 106 
V. Indicator de proiect (suplimentar) ( de realizare) - M.Eminescu nr.2A,2B 
1. Consumul anual de energie primara (kWh/an) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 603.280,82 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului : 281.224,59 
2. Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 304,94 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului : 82,78 
3. Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 401,14 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului : 178,98 
VI.Indicator de proiect (suplimentar) ( de realizare) - Independenţei nr.10 
1. Consumul anual de energie primara (kWh/an) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 852.828,72 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului : 486.526,56 
2. Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 197,15 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului : 75,60 
3. Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 268,29 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului : 146,75 
VII. Indicator de proiect (suplimentar) ( de realizare) - Constructorilor nr.1,3 
1. Consumul anual de energie primara (kWh/an) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 1.016.324,65 
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 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului : 528.397,42 
2. Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 220,04 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului : 74,84 
3. Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 287,46 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului : 142,26 
VIII. Indicator de proiect (suplimentar) ( de realizare) - centralizat 
1. Consumul anual de energie primara (kWh/an) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 2.472.434,18 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului : 1.296.148,57 
2. Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 226,95 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului : 76,60 
3. Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) 

 Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 301,14 

 Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului : 150,79 
 
Justificare 
Investiţiile în eficienţa energetica a blocurilor de locuinţe vor contribui la reducerea sărăciei energetice în 
România, prin reducerea costurilor cu încălzire a populaţiei, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la 
îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor social defavorizate. 
La nivelul municipiului Odorheiu Secuiesc, ca de altfel la nivelul întregii tari, clădirile rezidenţiale existente sunt, în 
general, vechi, peste jumătate din clădirile rezidenţiale 50,4% fiind construite în intervalul 1958-1990. Ea coincide 
cu politica de industrializare si urbanizare de factură socialistă. Aceste clădiri au proprietăți termice slabe - cu 
cerinţele medii pentru încălzire. Consumul de energie termica pentru încălzire şi apă caldă în gospodarii reprezintă 
aproximativ 80% din consumul de energie al clădirilor. 
În medie, potenţialul de economisire a energiei în clădirile rezidenţiale este estimat la aproximativ 38%, ceea ar 
putea fi tradus în economii semnificative de petrol. 
Este de asemenea important sa fie menţionat si faptul ca în clădirile din tara, consumul specific de căldură si apă 
caldă este dublu faţa de cele din Europa de Vest, si prin urmare, există o rată ridicată de emisii poluante. 
Acest domeniu major de intervenţie va contribui la coeziunea sociala, acordând o atenţie deosebita grupurilor 
vulnerabile ale populaţiei cu venituri mici.  
Implementarea masurilor de eficienta energetica în blocurile de locuinţe va aduce la îmbunătățirea condiţiilor de 
viaţa ale populaţiei, prin: 
• Îmbunataţirea condiţiilor de confort termic interior 
• Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice 
• Reducerea costurilor de întreţinere pentru încalzire 
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea , transportul si consumul de energie 
Prin soluţiile identificate la nivelul proiectului se creează premise pentru atingerea unor indicatori, ce susţin 
obiectivele primordiale ale domeniului major de intervenţii: 
• Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienţei energetice – 106 apartamente 
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• Economie de energie termica – 1.088.670,32 kWh/an 
• Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2 – 306.42) 
Sunt îndeplinite condiţiile pentru justificarea necesitaţii finanțării nerambursabile din cadrul prezentului plan de 
investiţii.  
Creșterea performantei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Odorheiu Secuiesc se va asigura prin 
realizarea unor lucrari de intervenţie care sa determine diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea 
apartamentelor, in condiţiile asigurarii si menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura 
catre mediul exterior, pentru sprijinirea tranziţiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, precum si 
ameliorarea aspectului urbanistic al localitaţii. 
Derularea acestor plan de investiţii fara ajutor nerambursabil ar fi imposibil în viitorul apropiat.  
Costurile totale ale acestui plan de investiţii se ridica la suma de 2.417.889,35 ei. O amânare ar determina 
menţinerea unui numar ridicat de emisii de gaze cu efect de sera, fapt care gasirea fondurilor necesare pentru 
reabilitarea termica blocurilor. 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Locuitorii Municipiului Odorheiu Secuiesc, care locuiesc sau îsi desfasoara activitatea în cadrul blocurilor vizate de 
proiect, si care vor beneficia direct de lucrarile de reabilitare termica ce se vor efectua. Conditiile noi, create prin 
proiect, vor avea un impact direct asupra acestora, cu rezultate în cresterea nivelului de trai, prin scaderea 
costurilor implicate de încalzire si canalizarea lor catre alte nevoi. Investitiile în eficienta energetica a blocurilor de 
locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice în 
România, prin reducerea costurilor cu încalzirea populatiei, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la 
îmbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor defavorizate. 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: sunt executantii de lucrari, ce se vor contracta în cadrul proiectului, furnizorii 
de materii , prestatorii de servicii din cadrul proiectului (proiectare, consultanta , audit), furnizorii de servicii 
conexe, diversi colaboratori si operatori economici implicati, care prin diverse activitati au contact cu acestia. 
 
Bugetul proiectului: 
 

Valoare totală a 
proiectului (RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

din care: 

FEDR 
Buget 
național 

Contribuție 
beneficiar 

2.415.660,22 2.196.806,05 1.120.371,09 197.712.54 878.722.42 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 1.318.083,63 lei    (60,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 288.143,50  Euro, 1 euro = 4,5744 RON (cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului). 
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