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Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 1 
din comuna Săvinești, jud. Neamț 

 
 

Comuna Săvinești a implementat începând cu luna septembrie 2018 proiectul „Reabilitarea 
termică și creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna Săvinești, jud. 
Neamț”, SMIS 114486, 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”, 
Operațiunea B – Clădiri publice,  
 Valoarea totală a proiectului a fost de 2.730.422,77 lei, din care asistența financiară 
nerambursabilă a reprezentat valoarea de 1.983.242,05 lei - Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 
respectiv 303.319,37 lei - Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Organismul intermediar 
responsabil cu implementarea acestui program este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 
 Proiectul a fost implementat în Comuna Săvinești, în perioada 27.09.2018- 30.06.2022, și a avut 
ca obiectiv general creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitatea 
Săvinești, județul Neamț de la clasa energetică B la clasa energetică A, prin implementarea unui set de 
măsuri de reabilitare termică. 
  

Obiective specifice ale proiectului: 

Obiectiv specific 1: Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu minim 69,62% față de 

valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului, conform raportului de audit energetic, prin 

implementarea măsurilor specifice de reabilitare termică. 
 

Obiectiv specific 2: Reducerea consumului anual de energie primară cu minim 62,48% față de valoarea 

înregistrată la începutul implementării proiectului, conform raportului de audit energetic, prin 

implementarea măsurilor specifice de reabilitare termică. 
 

Obiectiv specific 3: Reducerea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile cu minim 

68,82% față de valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului, conform raportului de audit 

energetic, prin implementarea măsurilor specifice de reabilitare termică. 
 

Obiectiv specific 4: Reducerea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse 

neregenerabile cu minim 66,84% față de valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului, 

conform raportului de audit energetic, prin implementarea măsurilor specifice de reabilitare termică. 
 



Obiectiv specific 5: Creșterea consumului anual de energie primară din surse regenerabile până la minim 
17% din consumul total de energie primară înregistrată la finalul implementării proiectului, ca urmare a 
introducerii unor măsuri de utilizare a energiei regenerabile. 

Rezultate obținute: Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitatea 
Săvinești, județul Neamț de la clasa energetică B la clasa energetică A, prin implementarea unui set de 
măsuri specifice de reabilitare termică. 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii se concretizează în creșterea calității serviciilor 
publice de învățământ prin intermediul infrastructurii educaționale reabilitate, precum și creșterea 
eficienței energetice a imobilului reabilitat. 

 
 
Pentru detalii suplimentare: Primăria Comunei Săvinești,  tel./fax: 0233281573, e-mail: 

primariasavinesti@yahoo.com. 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitaţi site-ul www.fonduri-ue.ro, precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 
2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro). 
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