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ANUNȚ FINALIZARE PROIECT «REABILITARE TERMICĂ CANTINA „COLEGIUL NAȚIONAL 

NICU GANE”» 

 
UAT MUNICIPIUL FĂLTICENI, în calitate de beneficiar anunță finalizarea proiectului                                    
«REABILITARE TERMICĂ CANTINA „COLEGIUL NAȚIONAL NICU GANE”», cod SMIS: 117844, 
proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, AXA Prioritară 3 – 
“Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”. 
Valoarea totală a proiectului a fost de 3.363.622,31 lei, din care valoarea finanțării 
nerambursabile este de 1.956.836,35 lei din care 1.663.310,90 lei valoare eligibilă 
nerambursabilă din FEDR și 254.388,72 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul 
național. 
Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea eficienței energetice a 
clădirii cantinei Colegiului Național „Nicu Gane” din Municipiul Fălticeni, județul Suceava. 
Obiectivul specific al proiectului: Reabilitarea termică a cantinei Colegiului Național „Nicu 
Gane” din Municipiul Fălticeni prin realizarea de lucrări de creștere a eficienței energetice și 
prin realizarea de lucrări conexe care contribuie la implementarea proiectului.  
Rezultatele: Scăderea consumurilor totale de energie pentru desfășurarea activităților în 
cadrul cantinei Colegiului Național „Nicu Gane”, respectiv: reducerea indicelui de emisii 
echivalent CO2 sub 48 kg CO2/m2 an; reducerea cantității de CO2 emise în atmosferă; 
reducerea consumului anual specific de energie primară; reducerea consumului anual de 
energie primară; instalarea de surse regenerabile de energie care să asigure o pondere 
însemnată din energia necesară desfășurării activității din cadrul cantinei. 
Proiectul a fost oportun a se realiza deoarece clădirea cantinei Colegiului Național „Nicu 
Gane” din Municipiul Fălticeni este o clădire în care elevii pot servi o masa caldă. 
Data de începere a proiectului a fost 17-10-2018, iar data de închidere efectivă a 
proiectului este 31.12.2020.  
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