
PROIECTE ÎN PREGĂTIRE 

 

Titlu proiect “Creșterea performanței energetice a 10 blocuri de 

locuințe “ 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL  

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

emisii scăzute de carbon 

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale , clădirile publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 

energetice mari 

3.1 A Clădiri rezidențiale 

Valoare estimată 5.754.738,85 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani 

compus din: 

-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. 

 Obiectivul va fi atins 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 locatorilor accestor blocuri. 

Lucrarile de  reabilitare  termica a anvelopei cuprind: 

izolare termica a fațadelor parte opacă/vitrată; închiderea 

balcoanelor/logiilor cu tamplărie termoizolanta; izolare 

termica a planșeului peste ultimul nivel și pentru subsol.  

Stadiu  Proiectul a trecut de evaluarea tehnico economică și se 

află în Etapa precontractuală 

. 

 

 

Titlu proiect “Creșterea performanței energetice a 10 blocuri de 

locuințe “     Faza a II-a  

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL  

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

emisii scăzute de carbon 

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale , clădirile publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri 

energetice mari 

3.1 A Clădiri rezidențiale 

Valoare estimată 5.511.615,83 lei 

Obiectiv Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul 

Focșani, etapa a II-a compus din:  



 -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 

   si 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,  

Obiectivul va fi atins prin aplicarea unor măsuri de 

creștere a eficienței energetice în vederea reducerii 

consumului de energie primară i a emisiilor de CO2, 

asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și 

siguranței locatorilor acestor blocuri . 

Lucrările de  reabilitare  termica a anvelopei cuprind: 

izolare termică a fațadelor parte opacă/vitrată; închiderea 

balcoanelor/logiilor cu tamplărie termoizolantă; izolare 

termică a planșeului peste ultimul nivel și pentru subsol.  

Stadiu  Proiectul a trecut de evaluarea tehnico economică și se 

află în Etapa precontractuală 

. 

 

 

Titlu proiect “Creșterea performanței energetice a școlii „Anghel 

Saligny” din municipiul Focșani, județul Vrancea” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL  

Axa prioritară 3.1.B Axa prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon 

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale , clădirile publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 

energetice mari 

3.1 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 

întretinere 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 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. 

Stadiu  Proiectul a trecut de evaluarea tehnico economică și se 

află în Etapa precontractuală 

. 

 

 

Titlu proiect “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 3.1.B Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon 

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 

energetice mari 

3.1 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 și personalului 

colegiului – beneficiari direcți ai investiției.  

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. 

Stadiu  Proiectul a trecut de evaluarea tehnico economică și se 

află în Etapa precontractuală 

 

. 

 

Titlu proiect “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 

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 

energetice mari. 

Valoare estimată 23.000.000,00 lei 

Obiectiv Obiectivele principale/secundare care se urmăresc a fi 

atinse prin realizarea prezentei investiţii vor afecta direct 

viaţa locuitorilor şi bugetul local, ele fiind: 

- Reducere consum de energie electrică şi implicit al 

  emisiilor de CO2: 

- modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat 

  prin utilizarea  aparatelor cu tehnologie LED; 

 - diminuarea cheltuielilor reale a consumului de energie 

    electrică prin optimizarea programului de funcţionare a 

    sistemului de iluminat public cât (prin automatizarea 

    timpilor de pornire/oprire) şi utilizarea dimmingului în 

    intervalele orare cu nivel scăzut al traficului nocturn 

    (reducerea controlată a nivelului de iluminare) cu 

    ajutorul unui sistem inteligent de management prin 

    telegestiune.  

Stadiu  Documentația tehnico economică a proiectului este 

elaborată și aprobată de Consiliul Local.  Cererea de 

finanțare depusă. A demarat procedura de evaluare a 

proiectului 

. 

 

 

Titlu proiect “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 

OS 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 

reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă 

Valoare estimată 13.800.000,00 lei 

Obiectiv Creșterea mobilității urbane prin îmbunătățirea soluțiilor 

de transport ecologic și utilizarea de soluții de mobilitate 

alternativă precum și comutarea de la autoturismul 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional#po-axa-15
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propriu la bicicleta prin următoarele măsuri: 

-Extinderea rețelei existente pentru completare trasee de 

 transport cu bicicleta integrate principalelor bulevarde şi  

 străzi colectoare 

-Iluminat pentru piste de biciclete (după caz) 

-Sisteme de semnalizare rutieră și echipamente conexe  

-Stații complet automate și independente energetic de 

 închiriere și predare a bicicletelor în diferite puncte de 

 interes ale orașului.  

-Asigurarea intermodalității cu transportul public. 

-Terminale de închiriere a bicicletelor la care să aibă 

 acces atât cetățenii cât și turiștii. Rastele pentru biciclete. 

-Facilitarea închirierii cu ajutorul unor sisteme electronice  

 inclusiv pentru taxare (aplicații mobile, portal, sms, etc.) 

Stadiu  In faza de elaborare a documentațiilor tehnico economice. 

 

. 

 

Titlu proiect “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 55.200.000,00 lei 

Obiectiv Creșterea gradului de atractivitate al transportului public, 

a calității vieții și a siguranței cetățenilor. Proiectul are o 

abordare integrată astfel încât să poată facilita creșterea 

performanțelor sistemului de transport, comutarea de la 

autoturismul propriu la transportul public având ca 

obiectiv principal reducerea emisiilor de CO2 (GES). 

Stadiu  Documentația tehnico economică este elaborată și  

aprobată  în Consiliul Local . Cererea de finanțare în 

pregătire. 

. 

 

 

Titlu proiect “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 64.400.000,00 lei 

Obiectiv Reducerea emisiilor de CO2 (GES) prin creșterea 

mobilității urbane și îmbunătățirea rețelei urbane rutiere o 

dată cu realizarea  benzii unice pentru transportul public 

este unul din obiectivele majore ale Planului de 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional#po-axa-16
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Mobilitate Urbană Durabilă. Prin reabilitarea tronsoanelor 

vizate, tronsoane de importanță strategică la nivelul 

orașului sunt asteptate rezultate în comutarea cetățenilor 

de la autoturismul propriu la transportul public precum și 

utilizarea mijloacelor nemotorizate.  

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,  

 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  

Principalele măsuri de intervenție urmăresc: 

- Resistematizarea infrastructurii rutiere pe arterele 

vizate. 

- Crearea/modernizarea/completarea de piste de biciclete, 

realizarea/ reabilitarea/ modernizarea trotuarelor,  

- Reorganizarea circulației prin introducerea de sensuri 

unice de circulație pe următoarele artere: Bd. Unirii, Bd. 

Independenței, Str. Cuza Vodă, Str. Bucegi. 

- Reorganizarea circulației prin introducerea de benzi 

dedicate pentru transportul public pe următoarele artere 

rutiere: Bd. Unirii, Bd. Independenței, Str. Cuza Vodă, 

Str. Bucegi, Str. 1 Decembrie 1918, Str. Anghel Saligny 

- Reorganizarea circulației prin introducerea unor sensuri 

giratorii în intersecțiile: Bd. București – Calea 

Munteniei și Str. Revoluției – Calea Munteniei  

- Introducerea unui sistem de management adaptiv al 

traficului și reorganizarea corespunzătoare a circulației 

rutiere pe următoarele artere rutiere: Bd. Unirii, Bd. 

Independenței, Str. Cuza Vodă, Str. Bucegi 

- Modernizarea stațiilor de transport public pe arterele 

rutiere incluse în proiect. 

- Pregătirea infrastructurii pentru sistemul de mobilitate 

urbană alternativă (bike-sharing), având în vedere 

asigurarea intermodalității acestuia cu transportul public 

urban. 

Stadiu  Documentația tehnico economică a proiectului este 

elaborată și aprobată de Consiliul Local. Cererea de 

finanțare  depusă. 

. 

 



 

 

Titlu proiect “Implementarea unui sistem de management al 

traficului si monitorizare” 

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 13.800.000,00 lei 

Obiectiv Crearea/ modernizarea/ extinderea sistemelor de 

management al traficului, inclusiv a sistemului de 

monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport 

inteligente (STI). 

Stadiu  In faza de elaborare documentațiilor tehnico economice. 

. 

 

 

Titlu proiect “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 9.200.000,00 lei 

Obiectiv Reabilitarea spatiilor publice urbane in jurul blocurilor 

din zona Bahne 

Dotare cu mobilier urban; Iluminat public ecologic la 

standarde europene; Utilitati publice; Retea de fibra 

optica si wifi gratuit in zonele publice adiacente 

proiectului; Amenajarea de locuri de joaca pentru copii. 

 

Stadiu  In faza de elaborare a documentațiilor tehnico economice. 

. 

 

 

Titlu proiect “Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a  Grădinitei 18” 

Program 

Operațional 

PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară  Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării 

accesului sporit la educaţie timpurie 

 

Valoare estimată 2.300.000,00 lei 

Obiectiv Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din 

grupurile dezavantajate, precum și a accesului și 

participării în învățământul ante și preșcolar, primar și 

secundar prin reabilitarea, modernizarea clădirilor și 
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amenajare spații conexe exterioare; dotare cu mobilier si 

echipamente  didactice specifice; sisteme de siguranță si 

securitate si alte dotări. 

Stadiu  Documentația tehnico economică a proiectului este 

elaborată. Cererea de finanțare depusă. 

. 

 

 

Titlu proiect “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 

 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării 

accesului sporit la educaţie timpurie 

 

Valoare estimată 2.300.000,00 lei 

Obiectiv Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din 

grupurile dezavantajate, precum și a accesului și 

participării în învățământul ante și preșcolar, primar și 

secundar prin reabilitarea, modernizarea clădirilor și 

amenajare spații conexe exterioare; dotare cu mobilier si 

echipamente  didactice specifice; sisteme de siguranță si 

securitate si alte dotări. 

Stadiu  Documentația tehnico economică a proiectului este 

elaborată și aprobată în Consiliul Local. Cartea funciară 

de actualizat. 

 

. 

 

Titlu proiect “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 

 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării 

accesului sporit la educaţie timpurie 

 

Valoare estimată 1.840.000,00 lei 

Obiectiv Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din 

grupurile dezavantajate, precum și a accesului și 

participării în învățământul ante și preșcolar, primar și 

secundar prin reabilitarea, modernizarea clădirilor și 

amenajare spații conexe exterioare; dotare cu mobilier si 

echipamente  didactice specifice; sisteme de siguranță si 

securitate si alte dotări. 

Stadiu  Documentația tehnico economică  aprobată în Consiliul 

Local. Cererea de finanțare depusă. 
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Titlu proiect “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 

4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale  
 

Valoare estimată 6.900.000,00 lei 

Obiectiv Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 

infrastructurii educaţionale pentru învăţământul 

profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții 

(licee tehnologice şi şcoli profesionale). 

Stadiu  Documentația tehnico economică aprobată în Consiliul 

Local. Urmează  elaborarea Cererii de finanțare. 

. 

 

Titlu proiect “Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din 

strada Revolutiei nr 16” 

Program Operațional PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară POR 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 -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. 

Stadiu   In pregătire  documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico economice 

 

 

 

Titlu proiect “Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din 

strada Revolutiei nr 17” 

Program Operațional PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară POR 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 -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. 

Stadiu  In pregătire  documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico economice. 
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Titlu proiect “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  POR 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 Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea 

îmbunătățirii calității locuințelor și asigurarea unor 

condiții decente de locuire în ZUM-uri. 

Stadiu  Se pregatește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico economice 

 

 

 

Titlu proiect “Amenajarea de locuri de joacă si agrement pentru 

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

Program Operațional PROGRAM  OPERATIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară POR 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 -Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din 

zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii 

calității vieții locuitorilor. 

-Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane 

marginalizate. 

Stadiu  Se pregatește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico economice 

 

 

 

Titlu proiect “Reabilitarea și modernizarea locului de joacă de pe 

str Crețu Florin (bl Moonen)” 

Program Operațional PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară POR 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 -Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din 

zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii 

calității vieții locuitorilor 

-Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane 

marginalizate. 

Stadiu  Se pregătește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico economice 
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Titlu proiect “Reabilitarea, modernizarea si dotarea Cresei nr 1” 

Program Operațional PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară POR 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 Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din 

grupurile dezavantajate, precum și a accesului și 

participării în învățământul ante și preșcolar, primar și 

secundar 

Stadiu  Se pregătește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico economice 

 

 

 

Titlu proiect “Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a Gradinitei 1” 

Program Operațional PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară POR 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 Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din 

grupurile dezavantajate, precum și a accesului și 

participării în învățământul ante și preșcolar, primar și 

secundar 

Stadiu  Se pregătește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico economice 

 

 

 

Titlu proiect “Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a  Gradiniței 10” 

Program Operațional PROGRAM  OPERATIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară POR 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 Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din 

grupurile dezavantajate, precum și a accesului și 

participării în învățământul ante și preșcolar, primar și 

secundar. 

Stadiu  Se pregătește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico economice. 
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Titlu proiect “Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a  Gradinitei 13” 

Program Operațional PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară POR 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 Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din 

grupurile dezavantajate, precum și a accesului și 

participării în învățământul ante și preșcolar, primar și 

secundar. 

Stadiu  Se pregătește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico economice 

. 

 

 

Titlu proiect “Construirea unui centru multifuncțional pentru 

activități educative, culturale, recreative și sociale” 

Program Operațional PROGRAM  OPERAȚIONAL  REGIONAL 

Axa prioritară POR 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 -Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din 

zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii 

calității vieții locuitorilor 

-Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane 

marginalizate. 

 

Stadiu  Se pregătește documentația de atribuire a contractului 

privind elaborarea documentațiilor tehnico economice 
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