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      PRIMĂRIA FOCŞANI INVESTEŞTE PENTRU CETĂŢENI  ÎN  

REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE 
 

 
Începând cu data de 10 iune 2013 vor începe lucrările pentru reabilitarea rețelelor de 

termoficare din zona Centru astfel:  
 

- Reabilitarea retelelor de transport din zona Centru. Lucrarile vor incepe de la intersectia 
Bulevardului Unirii cu Strada Anghel Saligny si vor continua pe Bulevardul Unirii, Strada Mr. Gh. 
Pastia, Strada M. Kogalniceanu. 

 
- Reabilitarea retelelor de distributie aferente Punctului Termic nr. 2 situat langa Scoala Duiliu 

Zamfirescu. 
 

Aceste lucrări vizează înlocuirea conductelor vechi si deteriorate cu conducte preizolate 
în scopul reducerii pierderilor de energie în sistemul de transport și distribuție a energiei 
termice. 

 
Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeana 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 149.214.754 RON, din care 74.607.377 RON reprezintă valoarea nerambursabilă din 
partea FC,  67.146.639 RON – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, restul de 7.460.738 
RON fiind contribuţia de 5% din partea Municipiului Focşani. 

Prin implementarea acestui proiect, Municipiul Focşani îşi propune reducerea poluării aerului 
generate 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. 

Municipiul Focșani va întreprinde toate măsurile pentru a reduce la minim disconfortul 
creat cetățenilor pe perioada de execuție a lucrărilor. 

 

 

  
Detalii suplimentare: Dan Cazaciuc, Primăria Municipiului Focşani, primarie@focsani.info 

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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