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ANUNȚ DEMARARE PROIECT «MODERNIZARE ARHITECTURALA SI PEISAGISTICA A OBIECTIVULUI PARC 

PUBLIC - STR. MIHAI EMINESCU, NR. 4; REABILITARE TERMICA CORP B "MUZEUL DE ARTA ION IRIMESCU"; 
"RESTAURARE MONUMENT ISTORIC - CASA MEMORIALA MIHAIL SADOVEANU DIN MUNICIPIUL FALTICENI"» 

 
UAT MUNICIPIUL FĂLTICENI, în calitate de beneficiar anunță lansarea proiectului                                    
«MODERNIZARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A OBIECTIVULUI PARC PUBLIC - STR. MIHAI EMINESCU, 
NR. 4; REABILITARE TERMICĂ CORP B "MUZEUL DE ARTĂ ION IRIMESCU"; "RESTAURARE MONUMENT 
ISTORIC - CASA MEMORIALĂ MIHAIL SADOVEANU DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI», cod SMIS: 124462, proiect 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor 
mici și mijlocii. 
Valoarea totală a proiectului este de 5.799.661,37 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 
5.577.190,11 lei din care 4.740.611,62 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și 725.034,68 lei valoare 
eligibilă nerambursabilă din bugetul național. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții populației prin oferirea de sprijin 
pentru revitalizarea socială a comunității municipiului Fălticeni, județul Suceava. 
Obiectivele specifice al proiectului: 1. Modernizare arhitecturală și peisagistică a obiectivului - Parc Public - str. 
Mihai Eminescu, nr. 4; 2. Reabilitare termică corp B - „Muzeul de Artă Ion Irimescu"; 3. Restaurare monument 
istoric - Casa Memorială Mihail Sadoveanu din Municipiul Fălticeni. 
Rezultatele așteptate:  
1. Beneficiarii infrastructurii culturale reabilitate, obiect al proiectului: la începutul proiectului: 12.287 
persoane/ la finalul implementării proiectului: 14.059 persoane, din care: Persoane cu dizabilități: la începutul 
proiectului: 150 de persoane; la finalul implementării proiectului: 150 persoane; Persoane vulnerabile/ 
defavorizate; la inceputul proiectului: 81 persoane; la finalul implementării proiectului: 81 persoane. 
2. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane modernizate/reabilitate: la începutul proiectului: 31.612 
persoane; la finalul implementării proiectului: 33.009 persoane, din care: Persoane cu dizabilități: la începutul 
proiectului: 150 de personae/ la finalul implementării proiectului: 150 persoane; Persoane vulnerabile/ 
defavorizate: la începutul proiectului: 81 persoane/ la finalul implementării proiectului: 81 persoane. 
3. Clădiri cu funcții culturale/recreative - Muzeul de artă Ion Irimescu și Casa memorială Mihail Sadoveanu - 
număr: valoarea la începtul implementării proiectului: 2/ valoarea la finalul implementării proiectului: 2 
4. Suprafață spații verzi modernizate (mp): valoare la începutul implementării proiectului: 3167,97/ valoare la 
finalul implementării proiectului: 3167,97. 
Proiectul este oportun a se realiza deoarece va contribui la îmbunătățirea serviciilor culturale și recreative în 
Municipiul Fălticeni, județul Suceava. 
Data de începere a proiectului este 16-12-2020, iar data de închidere efectivă a proiectului este 30-11-2023.  
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