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ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT «REABILITARE TERMICĂ A INTERNATULUI (CĂMIN 

C2) - COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU”» 
 

UAT Municipiul Fălticeni, în calitate de beneficiar anunță lansarea proiectului «REABILITARE 
TERMICĂ A INTERNATULUI (CĂMIN C2) - COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU”», cod SMIS 
2014+: 118043, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, AXA 
Prioritară 3 – “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, 
Prioritatea de investiții 3.1 – “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor ”. 
Valoarea totală a proiectului este de 2.327.720,78 lei, din care valoarea finanțării 
nerambursabile este de 1.608.559,34 lei, formată din contribuție FEDR - 1.395.179,02 lei și 
contribuție din bugetul național - 213.380,32 lei. 
Scopul proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la nivelul Municipiului 
Fălticeni, județul Suceava. 
Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii internatului 
(cămin C2) - Colegiul Tehnic Mihai Băcescu din Municipiul Fălticeni, județul Suceava. 
Rezultatele așteptate: i) reducerea cu 79,60% a indicelui de emisii echivalent CO2 sub 48 kg 
CO2/m2 an; ii) reducerea cu 79,60% a cantității de CO2 emise în atmosferă; iii) reducerea cu 
67,63% a consumului anual specific de energie primară; iv) instalarea de surse regenerabile 
de energie care să asigure un procent de 35,88% din consumul total de energie. 
Scăderea consumurilor de energie la nivel local va contribui la atingerea obiectivului 
național indicativ în materie de eficiență energetică, respectiv realizarea unei economii de 
energie primară de 10 milioane tep (tone echivalent petrol) la nivelul anului 2020. 
Data de începere a proiectului este 01.09.2018, iar data de închidere efectivă a proiectului 
este 29.02.2020.  
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