TITLUL PROIECTULUI:
« REABILITARE TERMICĂ CANTINA „COLEGIUL NAȚIONAL NICU GANE”
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 ”.
BENEFICIAR: UAT Municipiul Fălticeni
COD SMIS: 117844
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 2.327.720,78 lei
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.
Data de începere a proiectului a fost 17-10-2018, iar data de închidere efectivă a
proiectului este 31.12.2020.
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.
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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.
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VALORI CERTIFICATE
Initial

Final

Diferenta

Cond. Eligibiliate

Consum anual specific de energie [KWh/m2an]

401,42

85,56

315,86

<191 Kwh/m2/an

Indice de emisii echivalent CO2 [KGco2/m2an]

93,23

12,86

80,37

<56 Kg/m2/an

Incalzire
Apa calda de consum
Climatizare
Ventilare mecanica
Ilumiat artificial

324,35
56,34

41,91
34,62

282,44
21,72

Incadrare zona IV (-21 grade Celsius)_tabel valori maxime zone
climatice Romania_pag 26. GS
PI.3.1.B
Incadrare zona IV (-21 grade Celsius)_tabel valori maxime zone
climatice Romania_pag 26. GS
PI.3.1.B

Nu se aplica la acest proiect.
20,73
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11,70
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Consum anual specific de energie din surse regenerabile [KWh/m2an]

Suprafete utile

0,00

58,86

1.306,80

1.187,68

>10

119,12

Diminuarea suprafetei utile a
cladirii este explicitata in cadrul
Notei de constatare nr.
4118/17.02.2021 a Primariei
Falticeni, Nota transmisa ca document suport la RP 9_FINAL REVIZUIT inregistrat la OI POR cu
nr. 5850/OI/22.02.2021.
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Intervențiile propuse pentru clădire conduc la un nivel al consumului anual specific de
energie primară, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de CO2, care nu poate
depăși valorile menționate în tabelul menționat la prezentul punct 10, secțiunea 4.2 din
Ghidul specific

1

Conditii
eligibilitate

1

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la un nivel al consumului anual specific de
energie primară, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de CO2, care nu poate
depăși valorile menționate în tabelul menționat la prezentul punct 10, secțiunea 4.2 din
Ghidul specific
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matice Romania_pag 26. GS
PI.3.1.B

„La finalul implementării proiectului trebuie atins un nivel de minim 10% din consumul
total de energie primară care este realizat din surse regenerabile de energie (la nivel de
proiect) ” ()
2
Pct. 5, Sectiunea 4.2“Eligibilitatea proiectului, a componentelor (clădirilor) individuale
care îl compun, precum şi a activităților”. , pag. 20 GS).

>10%

61,89%

DA

CALCUL INDICATORI

1 Reducerea gazelor cu efect de sera : Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect
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2
3
4

5

de sera (tone CO2)
Eficienta energetica : Scaderea consumului anual de energie primara
a cladirilor publice (Kwh/an)
Scaderea consumului anual de energie finala in cladirile publice (din surse neregenerabile) (TEP)
Scaderea consumului annual specific de energie primara (din surse
neregenerabile) (kWh/m2/an)
din care pentru incazire / racire (kWh/m2/an)
Numarul cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a eficientei
energetice.

398.924,5
9

524.573,4
1
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4
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3,30

41,81

121,85%

305,27
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Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7)
Egalitatea de sanse
Egalitate de gen
Egalitatea de gen presupune acordarea atentiei accesibilitatii pentru toti cetatenii la serviciile, spatiile si
nfrastructura care sunt furnizate sau deschise publicului. Astfel, în cadrul cantinei COlegiului National Nicu
Gane
are acces orice elev/cetatean indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, convingeri, gen,
orientare
sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie defavorizata.
Angajatii Colegiului National Nicu Gane sunt deopotriva barbati si femei, iar în acest mod este asigurat un
nivel
egal de vizibilitate, afirmare si participare pentru ambele sexe în toate sfera vietii publice. În prestarea
activitatilor
zilnice ale angajatilor sunt luate în considerare capacitatile, nevoile diferite ale persoanelor de sex masculin
si,
respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora. Pentru aceeasi munca sau pentru o munca careia I se
atribuie o
valoare egala, discriminarea directa sau indirecta pe criteriul sexului este eliminata din ansamblul
elementelor si al
conditiilor de remunerare.
În faza de pregatire si implementare a prezentului proiect s‐a tinut cont de principiul egalitatii de gen, astfel:
pe
parcursul întregului proces de achizitie, la adoptarea oricarei decizii beneficiarul Municipiul Faltieni a avut in
vedere urmatoarele principii: principiul transparentei; principiul economicitatii; principiul eficientei;
principiul
eficacitatii. În cadrul echipelor de management si implementare a proiectului a fost asigurat echilibrul de
gen.
Personalul implicat în proiect a fost instruit pe teme de egalitate de sanse si tratament.
In perioada de raportare, comisia de implementare a proiectului s‐a modificat, membrii acesteia fiind
deopotriva
femei si barbati asigurandu‐se astfel principiul egalitatii de gen. De asemenea, pe parcursul realizarii
achizitiilor s‐a
avut in vedere principiul transparentei, principul economicitatii, principiul eficientei, principiul eficacitatii.
Nediscriminare
Prin discriminare se întelege „orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa,
nationalitate,
etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica
necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca
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scop
sau efect restrângerea, înlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, în conditii de egalitate, a
drepturilor
omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic,
social si
cultural sau în orice alte domenii ale vietii publice.
Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat sau prescolar, bazata pe criterii de sex, orientare
sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenena naionala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica,
origine
sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa în
cadrul
Colegiului National „Nicu Gane” si implicit in cadrul cantinei.
Contractele de achizitii publice de bunuri tangibile si intangibile s‐au realizat cu respectarea unor principii:
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proporionalitatea, eficienta
utilizarii
fondurilor publice, asumarea raspunderii, evitarea conflictului de interese, neretroactivitatea contractului.
Personalul implicat în proiecta fost instruit pe teme de egalitate de sanse si tratament. Pe parcursul
implementarii
proiectului se va asigura sa nu apara situatii care sa contravina prevederilor legale în domeniul egalitatii de
gen si
nediscriminarii.
fondurilor publice, asumarea raspunderii, evitarea conflictului de interese, neretroactivitatea contractului.
Personalul implicat în proiecta fost instruit pe teme de egalitate de sanse si tratament. Pe parcursul
implementarii
proiectului se va asigura sa nu apara situatii care sa contravina prevederilor legale în domeniul egalitatii de
gen si
nediscriminarii.
In perioada de raportare, contractele de achizitii publice s‐au realizat cu respectarea urmatoarelor principii:
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta
utilizarii
fondurilor publice, asumarea raspunderii, evitarea conflictului de interese, neretroactivitatea contractului si
cu
respectarea legislatiilor in vigoare.
Echipa de implementare a proiectului impreuna cu reprezentantul legal de proiect s‐au asigurat permanent
de
respectarea prevederilor legale în domeniul egalitatii de gen si nediscriminarii.
Accesibilitate persoane cu dizabilitati
Pentru a promova egalitatea de sanse si tratament s0a acordat atentie accesibilitatii pentru toti cetatenii la
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serviciile, spatiile si infrastructura care sunt furnizate prin intermediul cantinei Colegiului national Nicu
Gane.
Prin implementarea proiectului,cladirea de utilitate publica‐cantina Colegiului National Nicu Gane a fost
adaptata
conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât sa permita accesul neîngradit al persoanelor cu
dizabilitati.
Se vor asigura servicii de informare si documentare accesibile persoanelor cu dizabilitati.
Lucrarile de reabilitare a cantinei s‐au realizat tinând cont si de “Normativul privind adaptarea cladirilor
civile si
spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051‐2012, aprobat prin
Ordinul
ministrului dezvoltarii regionale si administraiei publice nr. 189/2013”.
Pentru asigurarea conditiilor de accesibilitate a persoanelor cu dizabilitati, unele din lucrarile propuse in
cadrul
prezentului proiect au facut referire la:
‐ realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati conform normativelor in vigoare;
Realizarea acestor lucrari a dus la asigurarea accesului neingradit al persoanelor cu dizabilitati in cadrul
cantinei,
utilizarea infrastructurii si beneficierea de serviciile de alimentatie oferite de cantina, fiind indeplinita
conditia
“sigurantei in exploatare” a mediului construit.

Dezvoltarea durabila
Utilizarea eficienta a resurselor
S‐au aplicat doar solutii prietenoase cu mediul inconjurator, respectiv:
a. Termoizolarea peretilor ext. prin adaugarea de material termoizolant (vata minerala de exterior de 15
cm)
b. Termoizolarea planseului peste ultimul nivel prin adaugarea la partea superioara a acestuia de vata
minerala
c. Inlocuirea tâmplariei exterioare existente cu tamplarie PVC cu geam tripan si grile ventilare
d. Lucrari la sistemul de incazire/ sist. de furnizare a a.c.c.:
• Inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi
•montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor, si a
robinetelor de
golire.
‐montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de încalzire

Date de contact beneficiar:
Adresă poștală: Municipiul Fălticeni, România, Str. Republicii nr. 13, județul Suceava, cod poștal 725200, România
Telefon/ Fax: 0230542056 / 0230544942
Adresă e-mail: falticeni@falticeni.ro
Pagina web: www.falticeni.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

‐probarea si spalarea instalatiei de incalzire.
e. Sursa regenerabila de energie:
‐ pompe de caldura tip aer‐apa cu integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin intermediul unui
pufferstocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta.
‐ schimbarea, eventual, a tabloului si chiar a bransamentului electric pentru a suporta si suplimentul de
putere
datorat instalarii pompelor de caldura.
‐ o automatizare (sistem de control activ), care, in momentul care pompa de caldura nu va mai face fata,
datorita
temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe termoficare.
‐ o instalatie de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin
intermediul unui boiler bivalent.
‐ inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus.
f. montarea unor sisteme de manag. energetic integrat si sist de automatizare, control si monitorizare
Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice
Prin investitiile s‐au asigurat conditii pentru atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice, desfasurarea
activitatii
in cantina neinfluentand in mod negativ clima. S‐au evitat:
‐ consumul inutil de energie electrica pentru iluminat, incalzire, ventilare;
‐ pierderile de caldura ca urmare a materialelor cu care era dotata cladirea initital;
‐ nu se mai utilizeaza materialul lemnos pentru obtinerea agentului termic folosit pentru incalzirea spatiilor
si
pentru apa calda;
In prezent, activitatea se desfasoara:
‐ fara pierderi de caldura in anotimpul rece;
‐ protectie impotriva temperaturilor ridicate in anotimpul cald;
‐ fara consumuri inutile de energie electrica;
‐ fara consumuri inutile de apa calda.
Rezilienta la dezastre
Proiectul este amplasat în zona centrala a Municipiului Falticeni. Cadrul natural dispune de resurse
valoroase de
paduri, pasuni, fanete, sol, ape de suprafata cu potential piscicol si hidroenergetic, izvoare cu ape dulci,
minerale si
slatini, roci de constructie, fond cinegetic.
Astfel, prin implementarea prezentului proiect nu s‐au inregistrat efecte negative asupra biodiversitatii,
asupra
ecosistemelor sau asupra infrastructurii verzi, ci dimpotriva se vor crea conditii favorabile reducerii
consumurilor
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pentru:
‐ energie electrica – anvelopa termica a cladirii duce la pastrarea unei temperaturi optime vara (in special in
perioadele secetoase), fara a utiliza prea mult diverse instatii pentru racirea aerului. De asemenea, lucrarile
conexe
realizate asigura un nivel scazut al consumului de energie electrica.
‐ combustibili – anvelopa termica a cladirii duce la pastrarea unei temperaturi optime in anotimpul rece,
conducand astfel la un consum redus de combustibili folositi la incalzirea spatiilor cladirii, precum si pentru
obtinerea de apa calda.
Lucrarile realizate nu pot influenta in mod direct asupra desfasurarii dezastrelor naturale, dar cu siguranta
reprezinta o solutie ce trebuie aplicata pentru consumurilor de energie electrica si de combustibili, a caror
obtinere
si/sau utilizare presupune cresterea nivelului de gaze cu efect de sera in atmosfera terestra.
Schimbări demografice

Nu este cazul

Aspecte specifice de monitorizat
Beneficiarul are obligația lansării achiziției privind realizarea proiectului tehnic pentru toate obiectivele de
investiții
din cererea de finanțare și de depunerea acestuia la OI, în termenele stabilitate prin contractul de finanțare
–
beneficiarul a depus la OI proiectul tehnic.
Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să
asigure
întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AM
putând
dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract. –
beneficiarul a îndeplinit această secțiune.
Pe perioada de durabilitate, transmiterea dreptului de folosinţă asupra obiectelor/bunurilor realizate prin
proiect
către o terţă parte se poate face numai printr‐o procedură transparentă şi nediscriminatorie, în condiţiile
legii, cu
respectarea prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, precum şi cu
respectarea
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condiţiei de ajustare corespunzătoare a finanţării nerambursabile acordate în cadrul contractului de
finanţare în
cazul proiectelor generatoare de venituri nete – este respectată această condiție.
Beneficiarul poate transmite, în condiţiile legii, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din
Condiţii
generale, realizarea serviciilor de administrare asupra obiectelor /bunurilor realizate prin proiect către o
structură
competentă aflată în subordine, exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, fără ca structura
respectivă
să obţină venituri – va fi monitorizata respectarea acestei condiții.
Beneficiarul se obligă să nu schimbe natura activităţii publice corespunzătoare destinaţiei principale a
clădirii
(funcţiunea clădirii) pentru care s‐a acordat finanţare, în condiţiile standardelor şi legislaţiei specifice
aplicabile în
vigoare, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din
Condiţii
Generale. – beneficiarul nu a schimbat și nu va schimba natura activităţii publice corespunzătoare
destinaţiei
principale a clădirii (funcţiunea clădirii) pentru care s‐a acordat finanţare.
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