
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte finalizate 
2009 – 2016 

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  

"Cămin pentru persoane vârstnice Focşani" 

Perioada 

implementare: 

Contract nr.459 /18.07.2009-17.11.2010 

Bugetul (lei) Buget contract de finanțare 3.489.394,16 lei  

Sursa de 

finanțare  

Fonduri UE (POR axa 3.2) 85%; 

Buget de stat 13% ; 

Buget local 2%. 

Aplicantul  UAT Municipiul Focșani  

Parteneri:  Nu 

Obiective Obiectivele specifice ale proiectului: 

• Reabilitarea, modernizarea şi finalizarea corpurilor 3 şi 5 

din ansamblul de 8 corpuri ale Căminului pentru persoane 

vârstnice Focşani şi extinderea capacităţii cu încă 20 de 

locuri necesar susţinerii unui sistem real de servicii 

sociale. 

• Dotarea încăperilor: corpul 3 şi corpul 5 cu tot necesarul 

pentru asigurarea unor servicii sociale de calitate pentru 

viitorii 20 dar şi actualii 40 de beneficiari. 

Rezultate: • Reabilitare corp 3 si corp 5 (20 camere cazare, cabinet 

medicale, cameră mortuară, spălătorie, magazii alimente, 

3 săli de recreere și activități timp liber: croitorie, pictură, 

jocuri de șah, table, TV, bibliotecă); 

• Reabilitare utilități (rețele electrice, apă - canal, căldură); 

• Dotări mobilier camere; 

• Dotări   electrocasnice (aspirator, fier de călcat, 2 mașini 

de spălat, televizor). 

Numărul și 

tipul grupului 

țintă vizat 

Un număr de 40 de persoane vârstnice cazate în cele 20 

camere ale căminului construite prin proiect, cadrele medicale 

și personalul administrativ al căminului. 

Zona distinctă 

din teritoriu 

Zona de nord a municipiului Focșani 

Stadiul  Finalizat 
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Titlul  

proiectului 

„Reabilitare, modernizare și dotări Școala 

Ștefan cel Mare - Focșani” 

Perioada 

implementare 

Nr. 2472/ 31.10.2011 – 30.06.2014 

Bugetul (lei) Buget contract de finanțare: 17.438.160,43lei 

Sursa de 

finanțare  

Fonduri UE (POR Axa 5) 85%; 

Buget de stat 13%; 

Buget local 2%; 

Aplicantul  UAT Municipiul Focșani  

Partenerii  Nu 

Obiective: • Reabilitarea, modernizarea prin intervenții asupra unor 

elemente componente ale clădirii, ale finisajelor, precum 

și asupra instalațiilor interioare ale Școlii Ștefan cel 

Mare”.  

• Dotarea cu echipamente moderne  a laboratoarelor și 

spațiilor de învățământ ale  școlii, asigurând astfel celor 

1150 elevi, condiții moderne de studiu, la standarde 

europene. 

• Crearea unui centru multimedia performant pentru 

activități de tip „after school”, în scopul continuării 

procesului educativ – recreativ după orele de curs, ducând 

la creșterea standardului de calitate educațională  în 

următorii  ani. 

Rezultate: •  Reabilitare şcoală; 

•  Reabilitare sală gimnastică; 

•  Reabilitare cabinet multimedia; 

•  Reţele exterioare apă, canal şi agent termic 

•  Dotări IT 

•  Dotări mobilier clase 

Numarul și 

tipul grupului 

țintă vizat 

 Un număr de 1150 de elevi, părinții, profesorii și cetățenii 

municipiului Focșani. 

Zona distinctă 

din teritoriu 

Zona Centrală a municipiului Focșani 

Stadiul  Finalizat 

mailto:primarie@focsani.info
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Titlul  

proiectului 

“Reabilitare, modernizare și dotări Școala Nicolae Iorga“ 

Perioada 

implementare 

Contract nr. 3735/07.06.2013 - 07.07.2015 

Bugetul (lei) Buget contract de finanțare: 3.646.344,95 lei;  

Sursa de 

finanțare  

Fonduri UE (POR Axa 3/3.4) 85%;  

Buget de stat 13%;  

Buget local 2%;  

Aplicantul  UAT Municipiul Focșani  

Partenerii  Nu 

Obiective: • Reabilitarea, modernizarea prin intervenții asupra unor 

elemente componente ale clădirii, ale finisajelor, precum 

și asupra instalațiilor interioare ale Școlii Nr.1 ,,Nicolae 

Iorga”.  

• Dotarea cu echipamente moderne a laboratoarelor și 

spațiilor de învățământ ale  școlii, asigurând astfel celor 

564 elevi, condiții moderne de studiu, la standarde 

europene. 

Rezultate: • Reabilitare, modernizare școala; 

• Reabilitare utilități (rețele electrice, apă -canal, căldură); 

• Dotări mobilier clase; 

• Dotări aparatură  IT și electronice în clase. 

Numărul și 

tipul grupului 

țintă vizat 

• Un număr de 564 elevi, din care 8 elevi de etnie romă; 

• Cadrele didactice, părinții elevilor. 

Zona distinctă 

din teritoriu 

Cartier Sud 

Stadiul  Finalizat 
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Titlul  

proiectului 

“Reabilitare, modernizare și dotări școala Al. Vlahuță“ 

Perioada 

implementare: 

Contract nr. 5066/24.03.2015 - 31.12.2015 

Bugetul (lei) Buget contract de finanțare: 2.849.553,92 lei; 

Sursa de 

finanțare  

Fonduri UE (POR axa 3/3.4) 85%;  

Buget de stat 13%; 

Buget local 2%. 

Aplicantul  UAT Municipiul Focșani  

Parteneri Nu 

Obiective: • Reabilitarea, modernizarea prin intervenții asupra unor 

elemente componente ale clădirii, ale finisajelor, precum 

și asupra instalațiilor interioare ale Școlii nr. 8 

“Alexandru Vlahuța”. 

• Dotarea cu echipamente moderne a laboratoarelor și 

spațiilor de invățământ ale  școlii, asigurând astfel celor 

500 elevi, condiții moderne de studiu, la standarde 

europene. 

Rezultate: • reabilitare, modernizare școală; 

• reabilitare utilități (rețele electrice, apa -canal, căldură); 

• dotări laborator fizică, laborator chimie și informatică, 

• bibliotecă; 

• dotări mobilier clase; 

• dotări aparatură  IT și electronice în clase. 

Numărul și 

tipul grupului 

țintă vizat 

• 500 elevi din care 8 elevi de etnie romă; 

• Cadrele didactice, părinții elevilor. 

Zona distinctă 

din teritoriu 

Cartier Sud 

Stadiul 

proiectului 

Finalizat 

. 
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Titlul  

proiectului 

“Reabilitare, modernizare și dotări Școala nr 3“ 

Perioada 

implementare 

Contract nr.5067/24.03.2015 -30.06.2016 

Bugetul (lei) Buget contract de finantare: 5.185.298,00 lei  

Sursa de finanțare  Fonduri UE (POR axa 3/3.4) 85%; 

Buget de stat 13%;  

Buget local 2%. 

Aplicantul  UAT Municipiul Focșani  

Partenerii  Nu 

Obiective: • Reabilitarea, modernizarea prin intervenții asupra unor 

elemente componente ale clădirii, ale finisajelor, precum și 

asupra instalațiilor interioare ale  Școlii nr. 3. 

• Dotarea cu echipamente moderne  a laboratoarelor și 

spațiilor de învățământ ale  școlii, asigurând astfel celor  

570 elevi, condiții moderne de studiu, la standarde 

europene. 

Rezultate: • reabilitare, modernizare școală; 

• reabilitare utilități (rețele electrice, apă -canal, căldură); 

• dotări mobilier clase; 

• dotări aparatură  IT și electronice în clase.  

Numărul și tipul 

grupului țintă 

vizat 

• Un număr de 570 elevi, din care 30 elevi de etnie romă; 

• Cadrele didactice; 

• Părinții elevilor. 

Zona distinctă din 

teritoriu 

Cartier Bahne 

Stadiul  Finalizat 
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Titlul  

proiectului 

“Modernizare și extindere spații verzi în zona de 

acțiune sud est” 

Perioada 

implementare 

Contract nr. 2612/07.12.2011-30.06.2016 

Bugetul (lei) Buget contract de finanțare : 12.620.936,01 lei 

Sursa de 

finanțare  

Fonduri UE (POR Axa1 centre urbane) 85%; 

Buget de stat 13%;  

Buget local 2%. 

Aplicantul  UAT Municipiul Focșani  

Partenerii  Nu 

Obiective: • Modernizarea unei suprafeţe  verzi de 186.545 mp în 

zona de acţiune sud est a municipiului Focşani.  

• Imbunătăţirea factorilor de mediu şi cei sociali prin 

modernizarea şi reabilitarea  spaţiilor verzi plantate de-

a lungul arterelor rutiere . 

Rezultate: • Au fost reabilitate si modernizate zonele verzi pe o 

suprafata de 12 ha; 

• S-au plantat pomi, arbuști, s-a nivelat terenul, au fost 

gazonate peluze și aliniamentul stradal. 

Numărul și tipul 

grupului țintă 

vizat 

• 20.000 locatari ai cartierului; 

• 30.000 populație în transit. 

Zona distinctă 

din teritoriu 

Cartier Sud, zona Laminorul și cartier Mândrești 

Stadiul  Finalizat 
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Titlul  

proiectului 

“Reabilitare și modernizare spații publice urbane 

în zona de acțiune sud est” 

Perioada 

implementare 

Contract nr. 2615/07.12.2011-30.06.2016 

Bugetul (lei) Buget  contract de finanțare: 43.140.477,18 lei   

Sursa de 

finantare  

Fonduri UE (POR axa1 centre urbane) 85%;  

Buget de stat 13%; 

 Buget local 2% . 

Aplicantul  UAT Municipiul Focșani  

Partenerii  Nu 

Obiective: • Modernizarea şi reabilitarea străzilor şi trotuarelor şi a 

căilor de acces spre acestea în vederea controlului 

intensităţii circulaţiei şi a decongestionării străzilor 

adiacente, în zona de intervenţie sud est a Municipiului 

Focşani. 

• Elaborarea şi implementarea unui concept raţional, 

pentru traficul staţionar în vederea protejării spaţiilor 

verzi; amenajarea spaţiilor de parcare existente şi 

amenajarea de   parcări noi; 

• Modernizarea a 22 staţii de autobuz ;creare 3 noi stații 

de autobuz; 

• Imbunătățirea mobilității prin crearea de 4825 mp de 

piste pentru biciclete pe arterele principale ale zonei de 

acțiune. 

 

Rezultate: • Reabilitare si modernizare străzi si  trotuare; 

• Creare parcări noi și modernizate cele existente; 

• Modernizare 22 stații de autobuz și create 3 noi stații 

autobuz. 

Numărul și 

tipul grupului 

țintă vizat 

• 20.000 locatari ai cartierului; 

• 30.000 populație în transit. 

Zona distinctă 

din teritoriu 

Cartier Sud, zona Laminorul și cartier Mândrești 

Stadiul  Finalizat 
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Titlul  

proiectului 

“Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței 

și prevenirea criminalității” 

Perioada 

implementare 

Contract nr.2611/07.12.2011- 07.06.2014  

Bugetul (lei) Buget contract de finanțare: 3.496.321,87 lei 

Sursa de 

finanțare  
Fonduri UE (POR axa1 centre urbane) 85%; 

Buget de stat 13%; 

Buget local 2%.   

Aplicantul  UAT Municipiul Focșani  

Partenerii  Nu 

Obiective: • Implementarea unui sistem de monitorizare urbană 

compus din minim 32 camere de supraveghere în zona 

de acţiune şi a unui Centru de monitorizare, 

înregistrare şi stocare în 12 luni; 

• Creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea ratei 

criminalităţii din zona de acţiune cu 20% în următorii 

3 ani după implementarea proiectului. 

Rezultate: • Instalare a 32 camere video în intersecțiile străzilor 

principale sau/și pe clădirile importante publice; 

• Din Rapoartele Poliției a rezultat scăderea cu 80% a 

stării de infracționalitate și creșterea siguranței 

publice  cu 20%, în cartierul sud, in  zona Laminorul 

și cartier Mândrești. 

Numărul și 

tipul grupului 

țintă vizat 

• 20.000 locatari ai cartierului; 

• 30.000 populație în tranzit. 

Zona distinctă 

din teritoriu 

Cartier Sud, zona Laminorul și cartier Mândrești. 

Stadiul  Finalizat 
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Titlul  

proiectului 

,,Reabilitarea sistemului  de termoficare urbană la 

nivelul mun. Focşani pentru perioada 2009-2028 în 

scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii 

eficienţei energetice” 

Perioada 

implementare 

Contract nr 120917/ 08.03.2011 – 31.12. 2015 

Bugetul (lei)  Buget  contract de finantare: 120.833.818,00 lei;   

Sursa de 

finanțare  
Fonduri UE (Axa 3 POMediu); 

Buget de stat; 

Buget local. 

Aplicantul  UAT municipiul Focșani  

Partenerii  Nu 

Obiective: • Reducerea poluării aerului (reducerea emisiilor de 

NOx) generate de sistemul centralizat de alimentare 

cu energie termică prin introducerea BAT; 

• Introducerea măsurilor de eficienţă energetică în 

scopul reducerii pierderilor de energie la nivelul 

sursei şi în sistemul de transport al energiei termice; 

• Asigurarea accesului la serviciul public de 

alimentare cu energie termică la preţuri suportabile 

în special pentru categoriile de populaţie cu venituri 

mici. 

Rezultate: • Reabilitarea sistemului centralizat termic al orașului; 

• O centrală termică nouă; 

• Două motoare Rols Royce pentru producere caldură; 

• Reabilitare rețea principală termică – 4 km 

• Reabilitare rețea secundară termică – 10 km; 

• Reabilitare 14 puncte termice. 

Numărul și tipul 

grupului țintă 

vizat 

Un număr de 20.000 locatari ai cartierului 

 

Zona distinctă 

din teritoriu 

Cartier Sud 

Stadiul  Finalizat 
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Titlul  

proiectului 

„Reabilitare, modernizare si dotări – 

Colegiul Național Unirea” 

Perioada 

implementare 

Contract nr.3183/ 06.06.2012 - 06.09.2015  

Bugetul (lei) Buget contract de finanțare: 6.213.344,76 lei 

Sursa de 

finanțare  

Fonduri UE (POR axa 3/3.4) 85%;  

Buget de stat 13%;  

Buget local 2%. 

Aplicantul  UAT Municipiul Focșani  

Partenerii  Nu 

Obiective: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea 

calității infrastructurii în educație prin reabilitare, modernizare 

și dotare a Colegiului Național Unirea din Municipiul Focșani, 

în scopul asigurării unui proces educațional la standarde 

europene.  

Obiective specifice: 

• Reabilitarea, modernizarea prin intervenții asupra unor 

elemente componente ale clădirii, ale finisajelor, precum și 

asupra instalațiilor interioare ale Colegiului Național Unirea, 

pentru asigurarea procesului educativ al celor 799 de elevi; 

• Modernizarea cladirii centrului de informatică, în scopul 

continuării procesului educativ–recreativ, ducând la creșterea 

standardului de calitate educațională în următorii  ani. 

Rezultate: • Reabilitare, modernizare școală; 

• Modernizare și dotare laborator chimie; 

• Inlocuirea învelitorii din tablă plană cu învelitori din țiglă; 

• Ceramică fără  schimbarea configurației șarpantei; 

• Curățarea fațadei; 

• Schimbarea tâmplăriilor interioare și exterioare; 

• Refacerea pardoselilor și treptelor din mozaic cu piatră 

naturală; 

• Refacerea trotuarelor, alei pietonale și platforme betonate etc.  

Numărul și 

tipul grupului 

țintă vizat 

• 815 elevi din care 6 elevi  de etnie romă 

• cadrele didactice, părinții elevilor. 

Zona distinctă  

teritoriu 

Cartier  Bahne 

Stadiul  Finalizat 
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Titlul  

proiectului 

„Crearea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică din municipiul Focşani" 

Perioada 

implementare 

 Contract nr  4600/ 26.08.2014  -31.12. 2015 

Bugetul (lei) Buget contract de finanțare: 318.593,20 lei 

Sursa de 

finanțare  

Fonduri UE (POR axa 5)85%;  

Buget de stat 13%; 

Buget local 2%. 

Aplicantul  UAT municipiul Focșani  

Partenerii  Nu 

Obiective:   Obiective specifice: 

• Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare 

Turistică, astfel încât acesta să corespunde cerinţelor de 

funcţionare a unui centru de informare modern. 

• Crearea unui site-web şi a unei baze de date turistice. 

• Crearea unei aplicaţii interactive pentru telefoane 

mobile inteligente, care va facilita diseminarea 

informaţiilor despre diferite obiective turistice, 

informaţii utile despre posibilităţi de cazare şi masă, 

despre mijloace de transport  etc. 

Rezultate: • S-a înființat un Centru de informare turistica  care 

derulează activități pentru promovarea turismului în 

municipiul Focșani și în împrejurimi; 

• Materiale tipărite (cataloage, albume, brosuri, pliante, 

reviste) si promovarea prin mass-media, prin pagină 

web, puncte de afisaj stradal. 

Numarul și 

tipul grupului 

țintă vizat 

• Cetatenii municipiului Focsani; 

• Elevii;  

• Turiștii veniți în zonă. 

Zona distinctă  

teritoriu 

Zona Centrală a municipiului Focșani 

Stadiul  Finalizat 
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