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LANSARE PROIECT:REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ BĂLUȘEȘTI COMUNA ICUȘEȘTI, JUDEȚUL 
NEAMȚ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A REDUCERII EMISIILOR DE GAZE CU 

EFECT DE SERĂ 

CODUL PROIECTULUI: C10-I3-67   

UAT COMUNA ICUȘEȘTI, în calitate de beneficiar, implementează proiectul: REABILITARE ȘCOALĂ 
GIMNAZIALĂ BĂLUȘEȘTI COMUNA ICUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI 
ENERGETICE ȘI A REDUCERII EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ. Proiectul este finanțat în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, Investiția I.3 – 
Reabilitarea moderata a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale, I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte 
de reîncărcare vehicule electrice, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1. 

Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4621 a fost semnat în data de 13.01.2023 și înregistrat la 
Primăria comunei Icușești cu nr. 687/31.01.2023. Data începerii implementării proiectului este 
31.01.2023. Proiectul se desfășoară pentru o perioadă de 24 luni.  

Perioada de implementare: 31.01.2023-31.01 2025. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.881.125,13 lei din care: 

• Valoarea eligibilă din PNRR - 1.580.777,42 lei 
o Componenta împrumut PNRR (Investiția C10-I3) –1.457.709,92 lei 
o Componenta asistenta tehnica financiara nerambursabila PNRR (Investiția C10-I1.3) -

123.067,50 lei 

• Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRRR – 300.347,71 lei 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea Școlii gimnaziale Bălușești, comuna 
Icușești, județul Neamț, în vederea creșterii eficienței energetice și a reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră. 

Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului sunt:   

▪ Eficientizarea din punct de vedere energetic a unității școlare 
▪ Modificarea aspectului interior și exterior a infrastructurii școlare și astfel îmbunătățirea 

condițiilor oferite elevilor și cadrelor didactice 
▪ Reducerea cheltuielilor efectuate cu energia termică și electrică  

 
Date de contact beneficiar: Primăria Comunei Icușești, Sat Icușești, str. Principală, nr.65, comuna 
Icușești, județul Neamț, Tel/fax: 0233765251, email: primaria@comunaicusesti.ro. 

 
Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României 
 
 
 

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau 
a Guvernului României” 

 
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”. 

https://mfe.gov.ro/pnrr/                     https://www.facebook.com/PNRROficial/    
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