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Proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 
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Căldură pentru Focșani 

Proiect de reabilitare a sistemului de termoficare urbană 

Astăzi încep lucrările de reabilitare a sistemului care asigură căldura pentru 
peste 40% din cetățenii municipiului Focșani. În mai puțin de un an și jumătate, 
toți locuitorii orașului vor simți o evidentă îmbunătățire a calității mediului, iar 

serviciile de asigurare a căldurii și apei calde vor fi semnificativ mai perfomante. 

„Obținerea acestei finanțări din fonduri europene a fost o etapă necesară în 
dezvoltarea Focșaniului, pentru că ne-am angajat să ne dezvoltăm cu înțelepciune, 
fără să afectăm viitorul copiilor noștri. De aceea, ca să ne conformăm legislației de 
mediu și de creștrere a eficienței energetice, am solicitat sprijinul Uniunii Europene și l-
am obținut. Bani europeni înseamnă reguli de execuție europene, așa că vă invit să fiți 
alături de noi pas cu pas în progresele pe care le vom face” a declarat Decebal 
Bacinschi, primarul municipiului Focșani.  

Din costul total al investiției, de 149 214 754  lei, contribuția UE este de 50%, a 
bugetului de stat de 45%, iar restul de 5% de la bugetul local. Reabilitarea va atinge 
întregul sistem, începând cu centrala termică (sursa), continuând cu reabilitarea și 
modernizarea punctelor termice, precum și cu reabilitarea și modernizarea rețelei de 
transport și distribuție a agentului termic. Lucrările se vor finaliza în decembrie 2013. 

Pentru a realiza investiția vor fi contractate 6 activități mari, trei de lucrări și trei de 
asistență tehnică. Contractele de lucrări sunt:  

• demolări și demontări, 
• lucrări la centrala termică, 
• lucrări la rețele și punctele termice,  
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Celelalte activități sunt contracte de asistență tehnică, respectiv servicii necesare 
pentru derularea unui proiect atât de complex:  

• managementul de proiect 
• supervizarea lucrărilor 
• audit 

La sursa (Centrala termica), investitiile se vor concretiza in inlocuirea echipamentelor si 
utilajelor de producere a energiei termice si electrice cu altele mai moderne si mai 
eficiente 

Lucrările de reabilitare vor viza următoarele puncte termice: 
• în zona Sud: PT 14, PT 9, PT 20, PT 42, PT 13 și PT 80 
• în zona Centru: PT 3, PT 2, PT 4 și PT 8 

Lucrările de modernizare vor fi executate pe 4425 m de rețele de transport și 10787 m 
de rețele de distribuție. 

Furnizarea căldurii și a apei calde nu va fi afectată decât în foarte mică măsură, iar 
cetățenii vor fi informați îndeaproape cu privire la toate etapele de proiect și momentele 
în care vor apărea întreruperi temporare în livrarea serviciilor. Detaliile de îndeplinire a 
acestora vor fi periodic actualizate pe website-ul Primăriei www.focsani.info 

Primăria are în curs mai multe proiecte de reabilitări ale utilităților publice și ale 
infrastructurii urbane, pe care le va coordona în parteneriat cu ceilalți beneficiari ai 
lucrărilor, astfel încât confortul cetățenilor să fie perturbat într-o cât mai mică măsură. 
Realizarea tuturor lucrărilor în paralel, în mod corelat, va înlătura riscul de întârzieri sau 
de deteriorări ale unor lucrări realizate deja prin demararea altor proiecte. Tot pe 
website-ul primăriei vor fi anunțate și suprapunerile cu celelalte proiecte de interes și 
etapele acestora. 

*** 

Proiectul face parte din Reabilitatea Sistemului de Termoficare Urbană la nivelul Municipiului 
Focșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul Conformării la Legislația de Mediu și Creșterii 
Eficienței Energetice. Proiectul este administrat de Municipiul Focșani, are o durată de 46 de luni, a 
fost semnat în martie 2010, se va finaliza în 2014 și are un buget total de 149 214 754 lei. Lucrările de 
construcție se vor finaliza la sfârşitul anului 2013 şi vor fi monitorizate în cadrul proiectului pâna la finalul 
anului 2014 . Proiectul este co-finanțat prin Fondul de Coeziune, în cadrul POS 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”.  

 

 
 

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

www.focsani.info 

Adrian Imireanu 
Manager de proiect 

 


