
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte în pregătire 
Municipiul Focșani 



ROMÂNIA 
                        JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI 
Serviciul Proiecte 

UMP – Reabilitarea sistemului de termoficare – Etapa a II-a 
 

B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1bis, Focşani - 620098, Judetul Vrancea 
Tel. 0237 236 000; Fax: 0237 216 700; 
 E-mail: primarie@focsani.info: www.focsani.info 

 

Titlul 

proiectului 

“Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din 

Municipiul Focsani, etapa a-I-a” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL  

Axa prioritară Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon 

P.I. - 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  A - Clădiri rezidențiale 

Valoare estimată 4.932.338,18 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani prin 

aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în 

vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor 

de CO2, pentru urmatoarele componente: 

-Componenta 1 (C1), Unirea Principatelor nr. 15, Bl. 15;  

-Componenta 2 (C2), Bd. București, nr.9, Bl.A1, Sc.1,2,3; 

-Componenta 4 (C4), Bd. Unirii, nr. 37, Bl. 37;  

-Componenta 5 (C5), Bd. Unirii, nr. 4, Bl. B3, Sc. 3; 

-Componenta 6 (C6), str. Revoluției, nr. 11, Bl. C3;  

-Componenta 7 (C7), Bd. Unirii, nr. 46, Bl. 46, Sc. 1. 

 Reabilitarea termică a blocurilor presupune următoarele lucrări 

principale, fără a se limita la acestea : izolarea termică a 

fațadelor (parte opacă și parte vitrată),  închiderea balcoanelor, 

izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel în cazul 

șarpantelor și termoizolarea acoperișului tip terasă, izolarea 

termică a planșeului peste subsol (pt. apartamente situate la 

parter), înlocuirea lifturilor, repararea acoperișurilor, refacerea 

finisajelor de pe casa scării, montarea/demontarea echipamente 

/instalatii (ex: aer condiționat) etc. 

Stadiul Proiectul a trecut de evaluarea tehnico-economică și se află în 

fază precontractuală. 
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Titlul  

proiectului 

“Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 

din Municipiul Focsani, etapa a II-a” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL  

Axa prioritară Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, P.I. - 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  A - Clădiri rezidențiale 

Valoare estimată 6.296.290,96 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani prin 

aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în 

vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor 

de CO2, pentru următoarele componente: 

 -Componenta 1 (C1), str. Dimitrie Cantemir nr. 21, Bl. A, Sc. 

I;  

 -Componenta 2 (C2), str. Poienița, nr. 12, Bl. 12, Sc. I; 

 -Componenta 3 (C3), Bd Brăilei, nr. 4, Bl. 10; 

 -Componenta 4 (C4), Bd Brăilei, nr. 7, Bl. 7, ;  

 -Componenta 5 (C5), Bd București, Nr. 17, Bl. A4, Sc. 1 și 

Sc. 2;  

 -Componenta 6 (C6), Bd. Unirii, nr. 28, Bl. 28, Sc 3;  

 -Componenta 7 (C7), Bd Independenței, nr. 6 , Bl. 6;  

 -Componenta 8 (C8), Bd Unirii, Nr. 54, BL. 54,;  

 -Componenta 9 (C9), str. Simion Bărnuțiu, nr. 2, Bl. 2A,  

Reabilitarea termică a blocurilor presupune următoarele 

lucrări principale, fără a se limita la acestea : izolarea termică 

a fațadelor (parte opacă și parte vitrată), închiderea 

balcoanelor, izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel 

în cazul șarpantelor și termoizolarea acoperișului tip terasă, 

izolarea termică a planșeului peste subsol (pt. apartamente 

situate la parter), înlocuirea lifturilor, repararea acoperișurilor, 

refacerea finisajelor de pe casa scării, montarea/demontarea 

echipamente /instalatii (ex: aer condiționat) etc. 

Stadiul  Proiectul a trecut de evaluarea tehnico-economică și se află în 

fază precontractuală. 
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Titlul 

 proiectului 

“Creșterea performanței energetice a școlii „Anghel 

Saligny” din municipiul Focșani, județul Vrancea” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL  

Axa prioritară Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, P.I. - 3.1 Creșterea eficienței 

energetice în cladirile rezidentiale, clădirile publice și sistemele 

de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza 

consumuri energetice mari, Operațiunea - B Clădiri Publice. 

Valoare estimată 2.624.027.73 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea 

măsurilor de eficiență energetică ce vor conduce la 

îmbunatățirea condițiilor de viață prin: îmbunatățirea 

condițiilor de igienă și confort termic interior; reducerea 

pierderilor de caldură și a consumurilor energetice; reducerea 

costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum; 

reducerea emisiilor poluante generate de producerea, 

transportul și consumul de energie conducând la utilizarea 

eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia 

Europa 2020.  

Principalele categorii de intervenții propuse în cadrul 

proiectului, sunt:  

• Izolarea termică a pereților exteriori 

• Înlocuirea tâmplăriei exterioare/interioare 

• Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel  

• Izolarea termică a planșeului peste subsol 

• Reabilitare instalație de încalzire 

• Reabilitare instalație apă  

• Reabilitare instalație de iluminat 

• Refacerea tencuielilor degradate;  

• Refacerea șarpantei și a asterealei; 

• Refacerea învelitorii din tablă zincată și a sistemului 

pluvial;  

• Ignifugarea elementelor din lemn;  

• Repararea trotuarelor din jurul clădirii; 

• Lucrări pentru conformarea clădirii la cerințele ISU. 

Stadiul Proiectul a trecut de evaluarea tehnico-economică și se află în 

fază precontractuală. 
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Titlul 

proiectului 

“Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip 

Internat și clădirea Cantina a Colegiului Tehnic "Gh. 

Asachi" Focșani, inclusiv lucrări conexe” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERATIONAL  REGIONAL  

Axa prioritară  Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, P.I. - 3.1 Creșterea eficienței 

energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și 

sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice mari, Operațiunea - B 

Clădiri Publice 

Valoare estimată 9.969.959.21 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea 

eficienței energetice a clădirii cantinei și a internatului, aflate 

în administrarea Colegiului Tehnic Gh Asachi, prin aplicarea 

unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea 

reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de 

CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și 

siguranței elevilor. 

Principalele categorii de intervenții propuse în cadrul 

proiectului, sunt:  

• Izolarea termică a pereților exteriori 

• Înlocuirea tâmplariei exterioare/interioare 

• Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel  

• Izolarea termică a planșeului peste subsol 

• Reabilitare instalația de încalzire 

• Reabilitare instalația apă  

• Reabilitare instalația de iluminat 

• Refacerea tencuielilor degradate;  

• Refacerea șarpantei și a asterealei; 

• Refacerea învelitorii din tablă zincată și a sistemului 

pluvial;  

• Ignifugarea elementelor din lemn;  

• Repararea trotuarelor din jurul clădirii;  

• Lucrări pentru conformarea clădirii la cerințele ISU. 

Stadiul Proiectul a trecut de evaluarea tehnico-economică și se află în 

fază precontractuală. 
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Titlul 

 proiectului 

“Reabilitarea, modernizarea și extinderea Sistemului de 

Iluminat public – Nivelul 1 de prioritate” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, P.I. - 3.1 - Creșterea eficienței 

energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și 

sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice mari, Operațiunea C - 

Iluminat Public 

Valoare estimată 19.740.43,08 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului propus spre finanțare îl 

reprezintă creșterea calității vieții în Municipiul Focșani prin 

realizarea unui sistem de iluminat public stradal care să 

asigure satisfacerea integrală a necesităților orașului și a 

locuitorilor săi, în condiții de maximă eficiență din punct de 

vedere al consumului de resurse și cu rezultate benefice în 

privința costurilor acestor utilități pentru populație și 

Municipalitate. De asemenea, realizarea noului sistem va 

contribui la crearea unui climat de siguranță și confort pentru 

locuitorii municipiului și pentru toate categoriile de populație 

care au ca destinație sau tranzitează municipiul, contribuind 

prin aceasta, la accelerarea procesului general de dezvoltare 

urbană.  

În vederea atingerii obiectivului general, proiectul propune 

implementarea unui sistem eficient și ecologic de iluminat 

public în Municipiul Focșani, care va reduce semnificativ 

consumul de energie neregenerativă după implementarea 

proiectului.  

Proiectul vizează ameliorarea eficienței si a distribuirii 

iluminatului, în scopul siguranței traficului, confortului 

vizual, din punct de vedere urbanistic, al economiei de energie 

și diminuării poluării luminoase, urmărind obținerea 

următoarelor beneficii pentru cetățeni: 

• Realizarea unui iluminat dinamic corelat cu ritmul 

orașului (modificarea dinamică a nivelului luminanței 

și/sau a iluminării ca urmare a monitorizării traficului 
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auto si/sau pietonal) conducând la economii de energie 

electrică; 

• Realizarea unui iluminat public corect, orientat către 

utilizatori, adaptat la funcțiunile spațiului public și la 

ritmul orașului, care contribuie astfel la prelungirea 

accesibilității spațiilor urbane; 

• Operarea prin aprinderea/stingerea corectă a sistemului 

de iluminat prin folosirea unui sistem inteligent de 

management prin telegestiune, la nivelul fiecărui aparat 

de iluminat; 

• Crearea unui iluminat interactiv fără a compromite 

siguranța populației;  

• Propunerea de aparate de iluminat care respectă 

principiile eco-designului, contribuind astfel la 

economisirea de resurse; 

• Gestionarea în timp real a sistemului de iluminat public, 

având ca efect reducerea costurilor de întreținere. 

Zonele vizate de proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și 

extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul 

Focșani” sunt: Bulevardul Unirii, Bulevardul Independenței, 

Bulevardul București, Strada Cuza Vodă, Strada Bucegi, 

Strada Brăilei(între intersecția cu 1 Decembrie 1918 și cartiere 

ANL Democrației), Strada 1 Decembrie 1918, Strada Anghel 

Saligny, Strada Vâlcele(de la intersecția cu Str. Prof. Ghe. 

Longinescu până la Str. Anghel Saligny), Strada Prof. 

Gheorghe Longinescu, Strada Bârsei, Strada Bicaz, Strada 

Odobești, Strada Mărășești, Calea Moldovei și Calea 

Munteniei. 

Stadiul  Proiectul se afla in faza de evaluare tehnico-financiara. 
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Titlul  

proiectului 

“Dezvoltarea reţelei de piste dedicate circulaţiei 

bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară  Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

O.S - 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 

reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă 

Valoare estimată 12.095.622,58 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 

reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane 

durabile prin creșterea atractivității și accesibilității 

deplasărilor cu bicicleta, ca rezultat al creării de piste de 

biciclete și implementării unui sistem alternativ de mobilitate 

urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor. 

Activitățile care se vor desfășura în cadrul proiectului vor 

include: 

• Realizarea de piste de biciclete pe 7 străzi din 

Municipiul Focșani; 

• Operaționalizarea unei flote de biciclete mecanice 

inteligente cu computer de bord și modul inteligent de 

acces, prevăzute cu sisteme de siguranță și 

monitorizare permanentă GPS; 

• Amplasarea de stații inteligente de andocare a flotei de 

biciclete în diferite puncte de interes ale orașului; 

• Amplasarea de terminale de închiriere a bicicletelor, 

care să asigure o închiriere facilă, cu ajutorul tuturor 

modalităților electronice (aplicații mobile, portal, sms 

etc), precum și pe baza de smartcarduri; 

• Asigurarea de stații de depanare pentru reparații de 

urgență; 

• Implementarea unui sistem de management integrat, 

mentenanță, sistem de logistică, service și distribuție 

unitară a bicicletelor în stații, inclusiv a unui sistem de 

comunicații pentru operaționalizarea echipamentelor 

din teren. 
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Stadiul  Documentația tehnico-economică a proiectului este 

elaborată și aprobată de Consiliul Local. 

Cererea de finanțare depusa. 

 

 

Titlul  

proiectului 

“Modernizarea transportului public în Municipiul 

Focșani” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară  Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

OS - 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 

reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă 

Valoare estimată 38.421.490,52 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Proiectul privind modernizarea transportului public la 

nivelul municipiului Focșani face parte dintr-un Plan de 

acțiune stabilit în baza Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Urbană a Municipilui Focșani, demonstrând eforturile 

municipalității de a rezolva problemele existente în 

infrastructura municipiului într-un mod unitar si coerent.  

Planul integrat din care face parte acest proiect 

urmărește să rezolve problemele aferente infrastructurii 

stradale, sistemului de transport, iluminat public şi 

comunicații abordate în SIDU, lucrările acestor proiecte 

fiind prevăzute a se desfășura în mod unitar şi eficient, 

permițând totodată rezolvarea ulterioară, într-o succesiune 

logică şi a altor obiective de investiții necesare la nivelul 

comunității. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 

reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane 

durabile prin realizarea de investiții cu caracter integrat în 

infrastructura de transport public urban în vederea 

asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a 

persoanelor, cu protejarea mediului înconjurător, elemente 

cruciale pentru calitatea vieții cetățenilor din Municipiul 

Focșani.  

Atingerea obiectivului proiectului va fi asigurată prin 

realizarea următoarelor activități: 
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• Achiziția a 9 vehicule electrice de transport public de 

10 m și 7 vehicule electrice de transport public de 6 

m, precum și a 5 stații de încărcare rapidă; 

• Modernizarea a 59 stații de transport public, prin 

dotarea cu panouri de informare a călătorilor, camere 

de supraveghere video, echipamente pentru 

asigurarea accesului la Internet și echipamente 

conexe;  

• Implementarea unui sistem de ticketing, cu toate 

componentele sale (echipamente mobile instalate pe 

48 vehicule, echipamente în teren instalate în 30 stații 

de transport public, echipamente centrale instalate în 

dispecerat);  

• Implementarea subsistemului de acordare a priorității 

pentru vehiculele de transport public prin instalarea 

echipamentelor de comunicații cu sistemul de 

management al traficului pe 48 vehicule de transport 

public;  

• Implementarea subsistemului de informare a 

călătorilor, cu toate componentele sale (locale – în 59 

stații de transport public, mobile – în 16 vehicule de 

transport public, centrale – în dispecerat); 

• Implementarea subsistemului de monitorizare și 

management al flotei de vehicule, cu toate 

componentele sale (mobile – în 48 de vehicule de 

transport public; centrale – în dispecerat). 

 

Stadiul  Documentația tehnico-economică este elaborată și  

aprobată  în Consiliul Local.  

Cererea de finanțare a fost depusă. 
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Titlul 

proiectului 

“Resistematizarea infrastructurii de transport  la 

nivelul Municipiului Focșani, în vederea creșterii 

atractivității și accesibilității deplasărilor cu 

transportul public, cu bicicleta și pietonale” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

OS - 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 

reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă 

Valoare estimată 73.641.746,42 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 

resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul 

Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și 

accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta 

și pietonale.  

Se va urmări, în principal, reducerea emisiilor GES și 

promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de 

investiții cu caracter integrat în infrastructura de transport 

public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu 

bicicleta și pietonale, în vederea asigurării circulației libere 

și în condiții de siguranță a persoanelor, cu protejarea 

mediului înconjurător, elemente cruciale pentru calitatea 

vieții cetățenilor din Municipiul Focșani.  

Astfel, se are în vedere îmbunătățirea eficienței 

transportului public de călători, a frecvenței şi a timpilor săi 

de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la 

transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului 

către modurile nemotorizate de transport.  

Străzile vizate în cadrul proiectului sunt: 

• B-dul. București,  

• B-dul. Unirii.  

• B-dul. Independenței,  

• Str. Cuza Vodă,  

• Str. Bucegi,  

• Str Vâlcele (de la intersecția str. Longinescu până la 

intersecția cu str. Anghel Saligny),  

•   Str. Anghel Saligny,  
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Titlul 

proiectului 

“Implementarea unui sistem de management al traficului 

si monitorizare” in Municipiul Focsani 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară  Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile  

4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de 

județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă  

 

Valoare estimată 20.286.466,63 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 

promovarea mobilității urbane durabile prin implementarea 

unui sistem inteligent de trafic management și monitorizare, 

bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării 

în Municipiul Focșani. Se va urmări, în principal, 

îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a 

frecvenței şi a timpilor săi de parcurs, accesibilității, 

transferului către acesta de la transportul privat cu 

autoturisme, precum şi a transferului către modurile 

nemotorizate de transport.  

De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să 

devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere 

economic şi al timpilor de parcurs, față de utilizarea 

• Str. 1 Decembrie 1918,  

• Str. Brăilei (de la intersecția str. 1 Decembrie 1918 

pana la cartier ANL Democrației),  

• Str. Profesor Ghe. Loginescu,  

• Str. Bârsei,  

• Str. Bicaz,  

• Str. Odobești,  

• Str. Mărășești,  

• Calea Moldovei,  

• Calea Munteniei.  

Stadiul  Documentația tehnico - economică a proiectului este 

elaborată și aprobată de Consiliul Local. 

Cererea de finanțare a fost depusă. 
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transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în 

acest mod condițiile pentru reducerea numărului 

autoturismelor şi reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

 

Stadiul  In faza de elaborare documentațiilor tehnico-economice. 

 

 

Titlul 

proiectului 

“Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în 

zona Bahne” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERATIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară   Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

4.3 Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a 

comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ 

din România 

 

Valoare estimată 22.353.833,80 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 

promovarea mobilității urbane durabile prin implementarea 

unui sistem inteligent de trafic management și monitorizare, 

bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării 

în Municipiul Focșani. Se va urmări, în principal, 

îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a 

frecvenței şi a timpilor săi de parcurs, accesibilității, 

transferului către acesta de la transportul privat cu 

autoturisme, precum şi a transferului către modurile 

nemotorizate de transport.  

De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să 

devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere 

economic şi al timpilor de parcurs, față de utilizarea 

transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în 

acest mod condițiile pentru reducerea numărului 

autoturismelor şi reducerea emisiilor de echivalent CO2. 

Stadiul  In faza de elaborare a documentațiilor tehnico-economice. 
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Titlul 

proiectului 

“Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a  Grădinitei 18” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară  Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

 Obiectiv Specific - 4.4 Creșterea calității infrastructurii în 

vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie si 

sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca. 

 

Valoare estimată 3.953.767,53 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Obiectivul general al proiectul este creșterea calității 

infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 18, din 

Municipiul Focsani în vederea asigurării accesului sporit la 

educaţie timpurie, a minim 273 de copii si sprijinirea 

participării părinţilor acestora pe piaţa forţei de muncă.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

• Reabilitarea si modernizarea Gradinitei cu Program 

Prelungit Nr. 18 prin realizarea lucrarilor reabilitare a 

acoperisului terasa, refacerea/inlocuirea finisajelor 

interioare si exterioare, recompartimentare, refacerea 

izolatiei termice, lucrari necesare pentru obtinerea 

avizerilor de functionare, etc. in scopul crearii 

conditiilor necesare de confort, siguranta si securitate 

pentru toti copiii din gradinita. 

• Sporirea calitatii dotarilor Gradinitei cu Program 

Prelungit Nr. 18 - mobilier (pentru salile grupelor, 

dormitor, sala de mese etc) echipamente IT etc. care 

vor contribui la cresterea calitatii actului educational. 

• Imbunatatirea accesului la servicii de educatiei 

timpurie a unui numar de 273 prescolari din 

municipiul Focsani, prin crearea unor spatii de 

invatare si de recreere adecvata care promoveaza noi 
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abordari de predare si invatare (inclusiv cu ajutorul 

tehnologiei moderne); 

• Reducerea consumului anual specific de căldură 

pentru încălzire a cladirii izolate termic. 

 

Stadiul Documentația tehnico-economică a proiectului este 

elaborată.  

Cererea de finanțare a fost depusă. 

 

 

Titlul 

proiectului 

“Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a Grădiniței nr 16” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Obiectiv Specific - 4.4 Creșterea calității infrastructurii în 

vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie si 

sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca. 

 

Valoare estimată 3.915.478,87 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Obiectivul general al proiectul este creșterea calității 

infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 16, din 

Municipiul Focsani în vederea asigurării accesului sporit la 

educaţie timpurie, a minim 259 de copii si sprijinirea 

participării părinţilor acestora pe piaţa forţei de muncă.. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

• Reabilitarea si modernizarea Gradinitei cu Program 

Prelungit Nr. 16 prin realizarea lucrarilor reabilitare a 

acoperisului terasa, refacerea/inlocuirea finisajelor 

interioare si exterioare, recompartimentare, refacerea 

izolatiei termice, lucrari necesare pentru obtinerea 

avizerilor de functionare, etc. in scopul crearii 

conditiilor necesare de confort, siguranta si securitate 

pentru toti copiii din gradinita; 

• Sporirea calitatii dotarilor Gradinitei cu Program 

Prelungit Nr. 16 - mobilier (pentru salile grupelor, 
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dormitor, sala de mese etc) echipamente IT etc. care vor 

contribui la cresterea calitatii actului educational; 

• Imbunatatirea accesului la servicii de educatiei 

timpurie a unui numar de 259 prescolari din municipiul 

Focsani, prin crearea unor spatii de invatare si de 

recreere adecvata care promoveaza noi abordari de 

predare si invatare (inclusiv cu ajutorul tehnologiei 

moderne); 

• Reducerea consumului anual specific de căldură pentru 

încălzire a cladirii izolate termic. 

Stadiul  Documentația tehnico-economică a proiectului este 

elaborată. 

Cererea de finanțare a fost depusă. 

 

Titlul 

proiectului 

“Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și 

echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr.7” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERATIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară  Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

 Obiectiv Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în 

vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie. 

 

Valoare estimată 3.357.544,68 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectul este creșterea calității 

infrastructurii Cresei nr. 7, din Municipiul Focsani în vederea 

asigurării accesului sporit la educaţie timpurie, a minim 105 

de copii si sprijinirea participării părinţilor acestora pe piaţa 

forţei de muncă. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

• Reabilitarea, extinderea si modernizarea Cresei nr. 7 prin 

realizarea lucrarilor reabilitare a acoperisului terasa, 

refacerea/inlocuirea finisajelor interioare si exterioare, 

recompartimentare, refacerea izolatiei termice, lucrari 

necesare pentru obtinerea avizelor de functionare, etc., 

si de extindere in scopul crearii conditiilor necesare de 

confort, siguranta si securitate pentru toti copiii din 

cresa; 

• Sporirea calitatii dotarilor Cresei nr. 7 - mobilier (pentru 

salile grupelor, dormitor, sala de mese, loc de joaca etc) 
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echipamente IT etc. care vor contribui la cresterea 

calitatii actului educational; 

• Imbunatatirea accesului la servicii de educatiei timpurie 

a unui numar de 105 anteprescolari din municipiul 

Focsani, prin crearea unor spatii de invatare si de 

recreere adecvata care promoveaza noi abordari de 

predare si invatare (inclusiv cu ajutorul tehnologiei 

moderne); 

• Reducerea consumului anual specific de căldură pentru 

încălzire a cladirii izolate termic. 

 

   Stadiul Documentația tehnico-economică a fost aprobată în 

Consiliul Local. 

Cererea de finanțarea fost depusă. 

 

 

Titlul 

proiectului 

“Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a  Colegiului  Tehnic   

Edmond Nicolau” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Obiectiv Specific - 4.5 Creșterea calității infrastructurii 

educaționale relevante pentru piața forței de muncă 

 

Valoare estimată 29.551.625,06 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Obiectivul general al proiectul este creșterea calității 

infrastructurii Colegiului Tehnic Edmond Nicolau, din 

Municipiul Focsani în vederea asigurării accesului la 

educaţie relevanta pentru piata fortei de munca. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

• Reabilitarea si modernizarea Colegiului Tehnic Edmond 

Nicolau prin realizarea lucrarilor reabilitare a 

acoperisului terasa, refacerea/inlocuirea finisajelor 

interioare si exterioare, recompartimentare, refacerea 

izolatiei termice, lucrari necesare pentru obtinerea 

avizelor de functionare, etc. in scopul crearii conditiilor 
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necesare de confort, siguranta si securitate pentru toti 

elevii; 

• Sporirea calitatii dotarilor Colegiului Tehnic Edmond 

Nicolau - mobilier (pentru salile de curs, laboratoare etc) 

echipamente IT etc. care vor contribui la cresterea 

calitatii actului educational; 

• Imbunatatirea accesului la servicii de educatiei a unui 

numar de 782 elevi din municipiul Focsani, prin crearea 

unor spatii de invatare adecvate si relevante pentru piața 

forței de muncă; 

• Reducerea consumului anual specific de căldură pentru 

încălzire a cladirii izolate termic.  

Stadiul  Documentația tehnico-economică aprobată în Consiliul 

Local. 

Urmează  elaborarea Cererii de finanțare si depunerea 

acesteia. 

 

 

Titlul proiectului “Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din 

strada Revolutiei nr 16” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 

OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 

Valoare estimată 3.680.000,00 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

• Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea 

îmbunătățirii calității locuințelor și asigurarea unor 

condiții decente de locuire în Zonele Urbane 

Marginalizate; 

• Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane 

marginalizate. 

Stadiul  In pregătire documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice. 
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Titlul proiectului “Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din 

strada Revolutiei nr 17” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 

OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 

Valoare estimată 3.680.000,00 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

-Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea îmbunătățirii 

calității locuințelor și asigurarea unor condiții decente de 

locuire în Zonele Urbane Marginalizate. 

-Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane 

marginalizate. 

Stadiul  In pregătire  documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice. 

 

 

Titlul proiectului “Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe 

străzile: Aleea Stadionului, Str. Constructorului, Aleea 

1 Iunie, Aleea Echității, Str. Revoluției, Aleea Parc” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară  Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 

OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 

Valoare estimată 2.530.000,00 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea îmbunătățirii 

calității locuințelor și asigurarea unor condiții decente de 

locuire în ZUM-uri. 

Stadiul Se pregatește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice 
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Titlul proiectului “Amenajarea de locuri de joacă si agrement pentru 

copii pe strada Revolutiei (intre bl 16 si 17)” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERATIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 

OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 

Valoare estimată 690.000,00 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

• Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din 

zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii 

calității vieții locuitorilor; 

• Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane 

marginalizate. 

Stadiul  Se pregatește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice 

 

 

 

Titlul proiectului “Reabilitarea, modernizarea si dotarea Cresei nr 1” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 

OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 

Valoare estimată 1.380.000,00 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din 

grupurile dezavantajate, precum și a accesului și 

participării în învățământul ante și preșcolar, primar și 

secundar 

Stadiul Se pregătește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice 
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Titlul proiectului “Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a Gradinitei 1” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban  

OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 

Valoare estimată 2.760.000,00 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din 

grupurile dezavantajate, precum și a accesului și 

participării în învățământul ante și preșcolar, primar și 

secundar 

Stadiul Se pregătește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice 

 

 

 

Titlul proiectului “Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a  Gradiniței 10” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERATIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 

OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 

Valoare estimată 1.840.000,00 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din 

grupurile dezavantajate, precum și a accesului și 

participării în învățământul ante și preșcolar, primar și 

secundar. 

Stadiul  Se pregătește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice. 
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Titlul proiectului “Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a  Gradinitei 13” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 

OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 

Valoare estimată 1.380.000,00 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din 

grupurile dezavantajate, precum și a accesului și 

participării în învățământul ante și preșcolar, primar și 

secundar. 

Stadiul  Se pregătește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice 

 

 

Titlul  

proiectului 

“Construirea unui centru multifuncțional pentru 

activități educative, culturale, recreative și sociale” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 

OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 

Valoare estimată 3.680.000,00 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 

• Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din 

zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii 

calității vieții locuitorilor; 

• Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane 

marginalizate. 

 

Stadiul  Se pregătește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice 
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