
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 

 

 H O T Ă R Â R E A nr.70/2022 

privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică și reducerea 

consumului de energie a Școlii Gimnaziale "Köllő Miklós" comuna Ciumani, județul 

Harghita prin renovare integrată” 

        

 

           Consiliul Local al comunei Ciumani 

           Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.73/2022 al primarului comunei 

Ciumani privind aprobarea implementării proiectului „Reabilitarea termică și reducerea 

consumului de energie a Școlii Gimnaziale "Köllő Miklós" comuna Ciumani, județul Harghita prin 

renovare integrată”,  

 - raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr.73/2022, 

           - Avizul consultativ favorabil al Comisiei  de specialitate  pentru buget –finanțe, investiții, 

administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț, nr.73/2022, 

- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, Anexa 17 din 

Hotărârea de Guvern nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, 

poziția 2, Școala „Kollo Miklos” terenul aferent, cartea funciară nr. 50252, 

 - Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene 

aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C10, Componența C10 – Fondul Local, Investiția 3 – Reabilitare moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile 

administrativ - teritoriale, 

- Raportul de audit energetic întocmit de către SIMON A Andrea Ildiko, nr. 74/22 din 

03.10.2022, precum și Raportul de expertiză tehnică întocmit de către Dr. Ing. Alexandru 

Damian, nr. 152/2022. 

   - Faptul că prin realizarea investiției "Reabilitarea termică și reducerea consumului de 

energie a Școlii Gimnaziale "Köllő Miklós" comuna Ciumani, județul Harghita prin renovare 

integrată", se va rezolva îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirii Școlii Gimnaziale 

"Köllő Miklós" în vederea scăderii consumurilor energetice specifice și totale. 

         Luând în considerare prevederile: 

              - Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 999/2022 

pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente 

Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 

componenta 10 — Fondul local; 

 - Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 



 

 

           - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,modificat și completat ulterior, 

          - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 4/2022, privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli consolidat general  al comunei Ciumani pe anul 2022, 

              Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică și a Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, văzând 

procesul-verbal de afișare nr.2082/2022, 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera b) și alin. (4) litera d), art. 133 alin. (1), 

art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r e ș t e: 

 

 

Art. 1. – Se aprobă depunerea proiectului „Reabilitarea termică și reducerea consumului de 

energie a Școlii Gimnaziale "Köllő Miklós" comuna Ciumani, județul Harghita prin renovare 

integrată”, respectiv cererea de finanțare, în vederea includerii la finanțare prin Planul Național 

de Redresare si Rezilienta, Componența 10 — Fondul Local, Axa de investiții I.3 - Reabilitare 

moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile 

administrativ-teritoriale. 

 

Art. 2. - Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată conform prevederilor 

punctului 2.5. din Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente 

Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 

componenta 10 — Fondul local, aprobat prin Ordinul Ministrului M.D.L.P.A. nr. 999/2022, de 

963.160,00 Euro, fără TVA, respectiv 4.741.347,73 lei, fără TVA la cursul aferent lunii mai 2021 

de 1 Euro= 4.9227 lei. 

 

Art. 3. – Comuna Ciumani se angajează să finanțeze toate sumele, reprezentând cheltuieli care 

ar putea fi declarate neeligibile, rezultate din documentațiile tehnico-economice/contractele de 

lucrări, ce pot apărea pe durata implementării proiectului, în condițiile obținerii finanțării 

proiectului. 

 

Art. 4. – Se aprobă descriere sumară a investiției, Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.  

 

Art. 5. – Se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investiției, Anexa 

nr. 2 la prezenta Hotărâre. 

 

Art. 6. – Se împuternicește primarul Márton László – Szilárd să asigure relația comunei Ciumani 

cu Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în derularea proiectului. 

 

Art. 7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 



 

 

Ciumani. 

 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului 

comunei Ciumani, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei. 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       Contrasemnează pentru legalitate 

       Nagy Erzsébet                                           Secretar general: Balogh Zita 

 
 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa extraordinară din data de  7 octombrie 2022 cu 

respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 11  voturi pentru , 0 

abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. Dl.consilier Korpos 

Levente nu a votat, fiind în situația de conflict de interese. 

  



 

 

 

Anexa 1 la HCL nr.70/2022 

 

Descrierea sumară a investitiei 

„Reabilitarea termică și reducerea consumului de energie a Școlii Gimnaziale "Köllő Miklós" 

comuna Ciumani, județul Harghita prin renovare integrată” 

 

Reabilitare moderată a clădirii în vederea îmbunătățirii furnizării de servicii publice, după cum 

urmează: 

 Anvelopa: 

o Izolarea șpaleților din zona ferestrelor cu polistiren extrudat de min 3 cm. 

o Izolarea planșeului superior cu vată minerală de 25 cm. grosime și protejarea 

acestuia în spațiul podului prin poduire 

o Completarea izolației soclului până la adâncimea de 40 cm. sub cota terenului 

amenajat din jurul clădirii 

o Schimbarea tuturor tâmplăriilor cu tâmplării performante 

o Utilizare sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald 

 Instalații încălzire și apă caldă menajeră: 

o Repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de 

racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, 

în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic, precum şi montarea 

robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune 

diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului 

de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei; 

o Înlocuirea corpurilor de încălzire deterioarete și uzate și repararea, înlocuirea 

instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire 

o Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire 

inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de 

robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din canalul 

termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă 

o Introducerea între perete și radiator a unei suprafețe reflectante care să 

reflecteze căldura radiantă către cameră 

o Dotarea clădirii cu boilere noi cu montaj în grupurile sanitare, pentru prepararea 

apei calde de consum 

 Instalații ventilații: 

o Montarea unor ventilatoare pentru introducere aer proaspăt respectiv evacuare 

aer viciat cu recuperare de căldură în sălile de clase și aglomerări de persoane 

o Pentru controul unității de ventilare se va prevede controlere electrice cu montaj 

pe perete 

 Instalaţii electrice: 



 

 

o Optimizarea sistemului de iluminat prin schimbarea corpurilor de iluminat și al 

becurilor cu echipamente cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață 

ridicată tip Fluorescent sau / și LED 

o Dotarea clădirii cu panouri fotovotlaice pentru producere locală a energiei 

electrice cu montaj pe acoperișul clădirii  

o Modernizarea sistemelor tehnice a clădirii, inclusiv în vederea pregătirii clădirii 

pentru soluții inteligente 

o Implementare de sisteme de management energetic integrat pentru clădire 

 Lucrări conexe pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii: 

o Refacerea trotuarelor de gardă în jurul clădirii în scopul eliminării infiltraţiilor la 

infrastructura și pentru protejarea termoizolației soclului 

o Montare pervaze exterioare la toate ferestrele, pentru împiedicarea infiltrației de 

apă în termoizolația aplicată 

o Refacerea jgheaburilor și burlanelor aferente clădirii și realizarea racordării lor la 

un sistem de evacuare a apelor pluviale  

o Reparații la invelitoare și șarpantă 

o Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie  

o Lucrări privind îmbunătățirea securității la incendiu a clădirii în conformitate cu 

prevederile normativului P118/99  

 

Scopul acestor intervenții este:  

 reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an)  

 reducerea consumului de energie primară (kWh/mp an)  

 consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/mp an)  

 reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/mp an) 

 

Pentru Cererea de Finantare “Reabilitarea termică și reducerea consumului de energie a Școlii 

Gimnaziale "Köllő Miklós" comuna Ciumani, județul Harghita prin renovare integrată”, aria 

desfasurată este de 2.189 mp. 

Având în vedere faptul că, acest proiect se încadreaza în lucrări de reabilitare moderată a 

clădirilor publice costul unitar este de 440 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA, valoarea 

eligibila totală a proiectului este arie desfășurată x (cost unitar), în acest caz de 963.160,00 

Euro, fără TVA, respectiv 4.741.347,73 lei fără TVA. 

 

Notă: Cursul de schimb este cel aferent lunii mai 2021, de 1 Euro = 4.9227 lei, conform 

prevederilor Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului 

național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, pct. 2.5. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       Contrasemnează pentru legalitate 

       Nagy Erzsébet                                           Secretar general: Balogh Zita 

 



 

 

Anexa 2 la HCL nr.70/2022 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind necesitatea și oportunitatea investiţiei 
„Reabilitarea termică și reducerea consumului de energie a Școlii Gimnaziale "Köllő Miklós" 

comuna Ciumani, județul Harghita prin renovare integrată” 
 

 

Planului Național de Redresare 
și Reziliență, Componenta 10 
– Fondul Local, Investiția 
„Reabilitarea termică și 
reducerea consumului de 
energie a Școlii Gimnaziale 
"Köllő Miklós" comuna 
Ciumani, județul Harghita prin 
renovare integrată” 

Titlu apel proiect 

 
PNRR/2022/C10, Componența 10 — Fondul Local, Axa de investiții 

I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 

furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-
teritoriale 

1. 

Descrierea pe scurt a situației 

actuale (date statistice, 
elemente specifice, etc.) 

Elemente de alcătuire arhitecturală 
Clădirea are functiunea de școală gimnazială de la adresa: com. 

Ciumani, nr. 209, jud. Harghita  

Din punct de vedere al tipologiei clădirii, clădirea se caracterizează 
prin:  

 Zonă teritorială: rurală, amplasată în intravilanul localității, în 

zonă centrală.  
 C clădire individuală  

 Regim înălţime P+2E  

Înălțimea maximă la cornişă +11.22 m, inălţimea coamei: +16.87 

m  
Clădirea a fost realizată în anul 1982  

Datorită utilizării neadecvate si fără intervenții de reparații capitale 

se prezintă într-o stare fizică degradată .  
Construcţia nu este clădire monument istoric.  

Din punct de vedere structural se caracterizează, după cum 
urmează:  

Cladirea este formată din doua corpuri alipite cu rost închis între ele 

formând un tot uniar AD = 1.507,77 mp. + 681,85 mp. = 2.189,62 
mp. 

 Fundații continue din beton simplu  

 Pereţi structurali din zidărie portantă din cărămidă cu goluri 

verticale cu mortar de ciment și var confinat, are centuri și 
sâmburi din beton armat monolit 

 Stâlpi din beton armat monolit 

 Planșee din fașii de beton armat monolit, grinzi peste parter și 

etaj 
 Închiderile exterioare sunt realizate din cărămidă centuri din 

beton armat monolit. Planseu peste ultimul nivel din beton 

armat 

 Acoperiș cu şarpantă de lemn, cu învelitoare din țigle ceramice 

 Clădirea este racordată la termoficare, curent electric, rețeaua 

de apă și canalizare. 
 

Elemente de izolare termică 



 

 

Pereţii de închidere exterioare sunt prevăzute cu izolaţe termică din 

termosistem de 10 cm grosime din polistiren expandat. Planșeul 
peste sol nu este izolat termic. Planșeul superior are prevăzută 

izolație termică din zgură, izolație din timpul execuției constucției, 

fără alte îmbunătățiri. Tâmplăria exterioară este din lemn cu geam 
termoizolator, montat în urmă cu mai mult de 8 ani, cu parametrii 

de izolație termică slabă, uşa de la accesul principal este din lemn. 
 

Instalaţia de încălzire 
Încălzirea spaţiilor se realizează de la un punct termic funcționând 

pe biomasă / rumeguș cu calorifere din panouri de oțel și de fontă. 

 
Instalaţia de preparare apei calde 

Clădirea este dotată cu două boilere electrice de la care este 
asigurată apa caldă menajeră, acestea fiind montate la parterul 

cladirii. 

 
Instalaţia de iluminat 

Iluminatul clădirii se realizează cu corpuri de iluminat cu sursă de 
lumină tip fluorescent și incandescent. 

2. 
Necesitatea și oportunitatea 
investiției pentru care se 

aplică 

Clădirea şi instalaţiile aferente Școlii Gimnaziale "Köllő Miklós" se 

prezintă într-o stare fizică medie. 
Descrierea stării actuale a pereților exteriori: 
Pereții exteriori prezintă degradări la tencuială, care este desprinsă 
din zona copertinei și al soclurilor  

Aceste degradări sunt cauzate de apele pluviale care nu sunt 

preluate corspunzător de pe acoperiș.  
Decrierea stării actuale a elementelor vitrate aferente pereților 
exteriori:  
Tâmplării în stare medie de degradare, fără măsuri de etanșeitate, 

nu satisfac cerințele normelor în vigoare la ora actuală.  
Descrierea închiderilor superioare ale construcției:  
Acoperiș neetanș și cu infiltrații.  

Descrierea închiderilor inferioare ale construcției:  
Există infiltrații la nivelul soclurilor. Apele pluviale nu sunt preluate 

corspunzător de pe acoperiș și nu sunt dirijate controlat.  
Există trotuar de gardă pe tot conturul clădirii, dar acestea sunt 

degradate și dislocate 

Descrierea stării actuale a instalațiilor de încălzire a clădirii:  
Agentul termic este furnizat de un punct termic local funcționând cu 

biomasă / rumeguș amplasat în corp de clădire separată la o 
distanta de aproximativ 50 m de clădirea școlii.  

Agentul termic este distribit prin canal termic până la clădire. 

Termoizolația țevilor este degradată.  
Radiatoare sunt în procent de 60% din panouri de oțel și 40% din 

fontă, acestea sunt uzate și învechite.  
Nu există posibilitatea de reglaj termic la nivelul caloriferelor sau 

termostatat în clădire.  
Descrierea stării actuale a instalațiilor de preparare apă caldă a 
clădirii:  
Există instalație de preparare apă caldă menajeră de la doua boilere 
electrice cu acumulare amplasate la parterul clădirii. Acestea sunt în 

stare de uzură avansată.  



 

 

Descrierea stării actuale a instalațiilor de asigurare a iluminatului 
interior:  
Instalații în starea avansată de degradare, corpuri de iluminat 

suficiente la număr dar uzate fizic, de tip fluorescent și 

incandescente.  
Descrierea stării actuale a instalațiilor de climatizare:  
Nu există instalație de climatizare.  
Descrierea stării actuale a instalațiilor de asigurare a ventilării 
organizate:  
Nu există instalație de ventilare organizată 

 

Descrierea sumară a investiției: 
 Anvelopa: 

o Izolarea șpaleților din zona ferestrelor cu polistiren extrudat 

de min 3 cm. 
o Izolarea planșeului superior cu vată minerală de 25 cm. 

grosime și protejarea acestuia în spațiul podului prin 

poduire 
o Completarea izolației soclului până la adâncimea de 40 cm. 

sub cota terenului amenajat din jurul clădirii 
o Schimbarea tuturor tâmplăriilor cu tâmplării performante 

o Utilizare sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald 
 Instalații încălzire și apă caldă menajeră: 

o Repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului 

termic între punctul de racord şi planşeul peste 

subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în 
scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic, 

precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la 
radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza 

coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei 

sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a 
reţelei; 

o Înlocuirea corpurilor de încălzire deterioarete și uzate și 
repararea, înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului 

termic pentru încălzire 
o Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a 

agentului termic - încălzire inclusiv zonarea (control zonal) 

şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu 
cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din 

canalul termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi 
masă 

o Introducerea între perete și radiator a unei suprafețe 

reflectante care să reflecteze căldura radiantă către cameră 
o Dotarea clădirii cu boilere noi cu montaj în grupurile 

sanitare, pentru prepararea apei calde de consum 
 Instalații ventilații: 

o Montarea unor ventilatoare pentru introducere aer proaspăt 

respectiv evacuare aer viciat cu recuperare de căldură în 

sălile de clase și aglomerări de persoane 
o Pentru controul unității de ventilare se va prevede 

controlere electrice cu montaj pe perete 
 Instalaţii electrice: 

o Optimizarea sistemului de iluminat prin schimbarea 



 

 

corpurilor de iluminat și al becurilor cu echipamente cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață ridicată 
tip Fluorescent sau / și LED 

o Dotarea clădirii cu panouri fotovotlaice pentru producere 

locală a energiei electrice cu montaj pe acoperișul clădirii  
o Modernizarea sistemelor tehnice a clădirii, inclusiv în 

vederea pregătirii clădirii pentru soluții inteligente 
o Implementare de sisteme de management energetic 

integrat pentru clădire 
 Lucrări conexe pentru îmbunătățirea performanței energetice a 

clădirii: 

o Refacerea trotuarelor de gardă în jurul clădirii în scopul 

eliminării infiltraţiilor la infrastructura și pentru protejarea 
termoizolației soclului 

o Montare pervaze exterioare la toate ferestrele, pentru 
împiedicarea infiltrației de apă în termoizolația aplicată 

o Refacerea jgheaburilor și burlanelor aferente clădirii și 

realizarea racordării lor la un sistem de evacuare a apelor 
pluviale  

o Reparații la invelitoare și șarpantă 
o Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie  

o Lucrări privind îmbunătățirea securității la incendiu a clădirii 
în conformitate cu prevederile normativului P118/99  

 

Prin realizarea celor de mai sus va avea loc îmbunătățirea 
confortului termic, gradul de utilizare și generarea de venituri 

suplimentare, totodată și imbunătățirea sensibilă a performanței 
energetice a clădirii cu scăderea corespunzătoare a consumurilor de 

energie, emisiilor de CO2 și a cheltuielilor aferente. 

 
Având în vedere cele de mai sus se justifică necesitatea și 

oportunitatea realizării investiției 

3. 
Corelarea cu proiecte deja 

implementate la nivel local 

Proiecte realizate la nivel local în domeniul educației: 

 Consolidare, reabilitare, extindere Școală Generală nr. 4 Köllő 

Miklós, consolidare, reablitare la Școala Generală nr. 3 Köllő 

Miklós, reabilitarea reţelei electrice şi reparaţii capitale 
interioare la Școala Generală Köllő Miklós, inclusiv dotarea 

acestora în sat Ciumani, comuna Ciumani, Jud.Harghita – 
finanțat prin POR 

 ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA CIUMANI, 

JUDEȚUL HARGHITA – finanțat prin POR 

 Construire grădiniţă de copii cu program normal şi centrală 

termică în comuna Ciumani, judeţul Harghita – finanțat prin 
PNDL 

4. 

Corelarea cu proiecte în curs 

de implementare de la nivel 

local 

Proiecte în curs de implementare la nivel local în domeniul 
educației: 

 Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, 

județul Harghita – finanțat prin POR 

5. 
Corelarea cu celelalte proiecte 
pentru care se aplică la 

finanțare 

Nu este cazul 

6. 
Efectul pozitiv previzionat prin 
realizarea obiectivului de 

Conform tabeluli de mai jos: 
 



 

 

investiții Rezultate  Valoare la 

începutul 

implementării 
proiectului 

Valoare la 

finalul 

implementării 
proiectului  

Procent de 

reducere % 

Consumul 
anual specific 

de energie 

finală pentru 
încălzire 

(kWh/m2 an) 

283.88 122.75 56.76% 

Consumului 
de energie 

primară totală 
(kWh/m2 an) 

376.26 187.90 50.06% 

Consumul de 

energie 
primară totală 

utilizând 
surse 

convenționale 

(kWh/m2 an) 

376.26 176.90 52.98% 

Consumul de 

energie 
primară totală 

utilizând 

surse 
regenerabile 

(kWh/m2 an) 

0 11 0 

Nivel anual 
estimat al 

gazelor cu 
effect de seră 

(echivalent 

kgCO2/m2 
an) 

12.49 8.28 33.71% 

 

7. 
Modul de îndeplinire a 
condițiilor aferente investițiilor 

Proiectul „Reabilitarea termică și reducerea consumului de energie a 

Școlii Gimnaziale "Köllő Miklós" comuna Ciumani, județul Harghita 
prin renovare integrată” face parte dintr-o amplă viziune privind 

dezvoltarea infrastructurii educaționale a comunei Ciumani și se 
înscrie în STRATEGIA DE DEZVOLTARE pentru perioada 2021-2030, 

aprobat de Consiliul Local al Consiliului Local prin HCL nr. 46/2022. 

În vederea realizării proiectului clădirea, care face obiectul 
investiției este o unitate școlară și se află în domeniul public al 

comunei Ciumani și este situată în intravilanul comunei, nr. 
cadastral 50252, nr. 209/A, cu o suprafaţă de 742 mp. Suma 

maximă eligibilă pentru arie desfășurată (2.189 mp.) este de 440 
Euro/mp, fără TVA, valoarea eligibila totală a proiectului este arie 

desfășurată x cost unitar, 963.160,00 Euro, fără TVA, respectiv 

4.741.347,73 lei fără TVA. De asemenea, se va urmări ca în urma 
implementării proiectelor să se obține o reducere de mimim 30% a 

consumului de energie primară în comparație cu consumul actual, 
respecetiv ca lucrările care nu țin de sistemele de îmbunătățire a 

eficienței energetice să nu depășească pragul de 10% din valoarea 



 

 

totală a costurilor. Clădirea nu este încadrată în clasele I și II de risc 

seismic 

8. 
Descrierea procesului de 

implementare 

Comuna Ciumani va asigura premisele derulării în condiţii optime a 
proiectului sus menţionat, va aloca resurse materiale, financiare și 

umane pentru buna implementare a proiectului. 
Totodată, va depune documentele necesare pentru obţinerea 

acordurilor/avizelor/autorizaţiilor. De asemenea, in contractul de 
lucrări de execuţie se va avea in vedere includerea măsurilor privind 

respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea 

principiului Do No Significant Harm. 

9. Alte informații Nu este cazul 
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