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Marţi, 17 decembrie 2013 se va pune în funcţiune noua Centrală Termică a Municipiului 
Focşani. 

Principalele investiţii s-au concretizat în construirea clădirii centralei termice, 
instalarea a două instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă de 6,8 Mwe şi 5MWt şi a unui cazan 
de apă fierbinte de 58 MWt care funcţionează atât pe gaze naturale, cât şi pe pacură. 

Astfel, noua centrală va funcţiona cu motoare termice Rolls Royce de înaltă tehnologie, 
asigurând atât creşterea eficienţei cât şi conformarea la cerinţele de mediu. 

În cadrul contractului au fost realizate şi sistemele auxiliare necesare funcţionării 
centralei: cazan de abur de 10 t/h pentru servicii interne, instalaţii termomecanice auxiliare, 
compresoare de gaze, reechipare şi reabilitare staţie electrică şi camera de comandă, 
echipamente pentru sistemul de osmoză inversă, instalaţie de tratare ape uzate etc. 

Valoarea contractului este de 62.788.250,85  lei şi a fost executat de SC Loial Impex SRL 
din Suceava. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este februarie 2014, însă 
Antreprenorul a reuşit să termine investiţia cu două luni mai devreme. 

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 3 - Reducerea poluării şi diminuarea 
efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire 
urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de 
poluare, valoarea totală a proiectului fiind de 112.107.096 lei, din care 56.053.548 lei reprezintă 
valoarea nerambursabilă din partea Fondului de Coeziune, 50.448.193 lei - valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul naţional, restul de 5.605.355 lei fiind contribuţia de 5% din partea 
Municipiului Focşani. 

Proiectul a fost iniţiat de către municipalitate, în urma analizei disfuncţionalităţilor 
existente şi care au devenit stringente în ultima perioadă, referitor la calitatea serviciilor dar şi 
la nivelul costurilor pentru populaţie. 

Municipiul   Focşani  
Proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru 
perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune 
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Prin implementarea acestui proiect, Municipiul Focşani îşi propune reducerea poluării 
aerului generată de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, creşterea eficienţei 
energetice atât la Centrala termică, cât şi prin înlocuirea reţelelor cu pierderi, asigurarea 
accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică la preţuri suportabile în special 
pentru categoriile de populaţie cu venituri mici. 

Pentru a asigura creşterea eficienţei întregului sistem centralizat de alimentare cu 
energie termică şi reducerea pierderilor, în cadrul proiectului au fost reabilitate şi modernizate 
6 puncte termice din zona Sud: PT 14, PT 9, PT 20, PT 42, PT 13, PT 80 şi 4 puncte termice din 
zona Centru: PT 3, PT 2, PT 4 şi PT 8 si au fost înlocuite reţelele de distribuţie aferente acestora 
cu o lungime totala de 10,5 Km. 

Deasemeni au fost înlocuite conductele de transport din zona sud şi centru pe o lungime 
totală de 4,5 KM. 

Valoarea contractului de implementare a proiectului la reţele de termoficare şi puncte 
termice este de 32.690.000 lei şi este executat de SC Elsaco Electronic din Botoşani. 

Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este mai 2014, însa Antreprenorul şi-a 
concentrat eforturile de a asigura funcţionarea întregului sistem de transport şi distribuţie încă 
din luna noiembrie 2013 – la inceputul sezonului rece, astfel incât, în prezent, stadiul fizic de 
implementare a contractului este de aproximariv 90%. 

Cu ocazia punerii în funcţiune a noii Centrale termice, în data de 17 decembrie 2013, 
începând cu ora 11, se va desfășura un eveniment de informare și promovare a proiectului la 
sediul SC ENET SA, eveniment la care sunt invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale, 
judeţene şi locale. 

 

 

 

 

  

Adrian Imireanu 
Manager de proiect 
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