
 

                                                     15.02.2023 

Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Nr. 2 
„Mihail Kogălniceanu” Răucești, Comuna Răucești, Județul Neamț 

Codul proiectului: C10-I3-259 
„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri 

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

 
 Comuna Răucești a semnat în data de 10.02.2023 contractul de finanțare pentru proiectul 
“Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Nr. 2 „Mihail 
Kogălniceanu” Răucești, Comuna Răucești, Județul Neamț” în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta 10-Fondul Local, I.3-Reabilitarea moderată 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. 
 Valoarea totală a proiectului: 2.190.896,86 lei 
 Data începerii și finalizării proiectului: 10.02.2023 – 10.02.2026 

  Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii instituției de 
învățământ prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetie în vederea reducerii 
consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, 
sănătății și siguranței elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar al instituției de învățământ - 
beneficiari direcți ai investiției. 

Prin intervențiile aduse clădirii se urmărește o bună utilizare și funcționare a spațiilor în vederea 
creșterii calității actului de învățământ, precum și economisirea energiei și creșterea standardului de 
funcționare a clădirii. 

Implementarea măsurilor de eficiență energetică vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de 
viață prin: 

- îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; 
- reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; 
- reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum; 
- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. 

 

 Date de contact: 
Adresa: COMUNA RĂUCEȘTI, Str. Principală, nr. 59, județul Neamț, cod poștal 617370  
Telefon: +40(0)233.788.003, Fax: +40 (0) 233.788.239 
E-mail: primariaraucesti@yahoo.com 

 
„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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