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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Planului Național de 

Redresare și Reziliență, 

Componenta 10 – Fondul 

Local  

Titlu apel proiect  

“Eficientizarea energetică a clădiri Școlii Gimnaziale „Köllő 

Miklós”, Comunei Ciumani, județul Harghita”  

1.  Descrierea pe scurt a 

situației actuale (date 

statistice, elemente 

specifice, etc.)  

Vor fi realizate lucrări de eficientizarea energetică a clădiri 

Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós” din comuna Ciumani, 

reducând necesarul de energie primară pentru îmbunătățirea 

furnizării de servicii publice la nivel local.  

Această infrastructură va fi pusă la dispoziția tuturor 

utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, nu vor fi utilizate 

pentru desfășurarea unor activități economice.  

Realizarea investiției nu va implică un avantaj la nivelul 

constructorului, execuția lucrărilor urmând a fi atribuită prin 

licitație. 

Anul construirii clădirii este 1982, în acest fel fiind construite 

înainte de anul 2000. 

Comuna Ciumani are drept de proprietate publică definitivă 

asupra clădirii. 

Imobilul: 

 este liber de orice sarcini 

 nu face obiectul unor litigii 

 nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi 

speciale în materie sau dreptului comun. 

Clădirea nu este încadrată în clasele I și II de risc seismic. 

2.  Necesitatea și 

oportunitatea 

investiției pentru 

care se aplică  

Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă una 

dintre direcțiile principale de acțiune la nivel european, iar 

Pactul Verde European (European Green Deal) reprezintă foaia 

de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă.  

În cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și 

Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNISEC), România 

țintește la un consum primar de energie de 32,3 Mtep în 2030, 

respectiv un consum final de energie de 25,7 Mtep, printr-un 

scenariu în care se are în vedere reabilitarea unei porțiuni mai 

mari de clădiri cu performanța dintre cele mai scăzute, pentru a 

atinge o eficiență energetică mai mare până în anul 2030. 

Astfel, în conformitate cu Strategia de Renovare pe termen 

Lung, Guvernul României are în vedere sprijinirea renovării 

parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât 

publice, cât și private, inclusiv dezvoltarea de politici, măsuri 

și acțiuni de stimulare a renovării aprofundate rentabile și 



politici și acțiuni care vizează segmentele cele mai puțin 

performante ale parcului național de clădiri, în conformitate cu 

articolul 2a din Directiva 2010/31/UE, cu modificările din 

Directiva (UE) 2018/844. 

Așadar, oportunitatea renovării energetice a școlii Gimnaziale 

„Köllő Miklós” din comuna Ciumani, este susținută de reforma 

națională R1 - Realizarea unui cadru normativ simplificat și 

actualizat care să sprijine implementarea investițiilor în 

tranziția spre clădiri verzi și reziliente, propusă în cadrul 

Programului Național de Rederesare și Reziliență prin 

intermediul Componentei 10 – Fondul Local, precum și de 

finanțarea nerabursabilă oferită pentru acest tip de investiții. 

Pe baza Ordonanței de urgență 57/2019 privind Codul 

administrativ, art. 129, alin (2) „Consiliul local exercită 

următoarele categorii de atribuţii: lit. d) atribuţii privind 

gestionarea serviciilor de interes local;  

Alin. (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), 

consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile 

legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind: 

a) educaţia;” 

Pentru realizarea atribuțiilor de mai sus în condiții cât mai 

optime și crearea unui ambient cât mai confortabil pentru 

activitatea educațională este necesară investiției “Eficientizarea 

energetică a clădiri Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós”, 

Comunei Ciumani, județul Harghita”. 

3.  Corelarea cu 

proiecte deja 

implementate la 

nivel local  

Proiectul propus vine în continuarea inițiativelor de dezvoltare 

durabilă ale comunei Ciumani, prin dezvoltarea infrastructurii 

și a serviciilor de bază pentru populația comunei:  

- Echipamente IT pentru școala din comuna Ciumani, județul 

Harghita – finantat prin POC 

- Construire grădiniţă de copii cu program normal şi centrală 

termică în comuna Ciumani, judeţul Harghita – finantat prin 

PNDL 

 

4.  Corelarea cu 

proiecte în curs de 

implementare de la 

nivel local  

Nu e cazul.  

5.  Corelarea cu 

celelalte proiecte 

pentru care se aplică 

la finanțare  

Proiectul propus este în corelare cu următoarele investiții 

pentru care se aplică finanțare:  

- Achiziționare și amplasare stație de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în Comuna Ciumani, județul Harghita 



6.  Efectul pozitiv 

previzionat prin 

realizarea 

obiectivului de 

investiții  

Realizarea investiției propuse creează un efect pozitiv prin:  

 îmbunătățirea fondului construit 

 reducerea a consumului de energie primară  

 reducerea riscului la incendiu  

 tranziția către clădiri verzi și inteligente 

7.  Modul de îndeplinire 

a condițiilor aferente 

investițiilor  

În cadrul proiectului vor fi realizate lucrări de eficientizarea 

energetică a clădiri Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós” din 

comuna Ciumani, reducând necesarul de energie primară 

pentru îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. 

Așadar, activitățile și cheltuielile proiectului se înscriu în tipul 

de investiție I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice 

pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale, astfel cum este prevăzut în 

cadrul Ghidului Solicitantului aferent Componentei 10 – 

Fondul local, comuna Ciumani aparțind tipului de beneficiari 

eligibili.  

Această infrastructură este și va fi pusă la dispoziția tuturor 

utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, nu vor fi utilizate 

pentru desfășurarea unor activități economice.  

Realizarea investiției nu va implică un avantaj la nivelul 

constructorului, execuția lucrărilor urmând a fi atribuită prin 

licitație. 

Anul construirii clădirii este 1982, în acest fel fiind construite 

înainte de anul 2000. 

Comuna Ciumani are drept de proprietate publică definitivă 

asupra clădirii. 

Imobilul: 

 este liber de orice sarcini 

 nu face obiectul unor litigii 

 nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi 
speciale în materie sau dreptului comun. 

Clădirea nu este încadrată în clasele I și II de risc seismic.  

Așadar comuna Ciumani îndeplinește toate condițiile de 

eligibilitate stipulate în cadrul ghidului Solicitantului.  

8.  Descrierea 

procesului de 

implementare  

Procesul de implementare va fi cum este prevăzut în cadrul 

ghidului de finanțare privind Componenta 10 – Fondul local.  

9.  Alte informații  Nu e cazul.  

 

Întocmit 

Köllő Hunor, 

Consilier achiziţii publice,     

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         Contrasemnează pentru legalitate 
            Köllő Csaba                                               Secretar general: Balogh Zita 

 


