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ANUNȚ FINALIZARE PROIECT «REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE, ÎN COMUNA ION NECULCE, JUD. IAȘI» 

 
Comuna Ion Neculce, în calitate de beneficiar anunță finalizarea proiectului                                    
«REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, ÎN COMUNA 
ION NECULCE, JUD. IAȘI», cod SMIS 2014+: 116722, proiect finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020, AXA Prioritară 3 – “Sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de carbon”. 
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.480.822,23 lei, din care valoarea finanțării 
nerambursabile a fost de 489.445,90 lei din care 416.029,02 valoare eligibilă 
nerambursabilă din FEDR și 63.627,94 valoare eligibbilă nerambursabilă nerambursabilă 
din bugetul național. 
Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea eficienței energetice a 
sediului primăriei comunei Ion Neculce. 
Obiectivul specific a fost: Creșterea eficienței energetice a clădirii primăriei Ion Neculce prin 
realizarea lucrărilor de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii și a măsurilor 
conexe care contribuie la implementarea proiectului. 
Rezultatele proiectului. reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră 
(echivalent tone de CO2) de la 20,69 tone CO2/an la 4,81 tone CO2/an;  ii. reducerea 
consumului anual de energie primară (kWh/an) de la 126,29 kWh/an la 29,728 kWh/an; iii. 
reducerea consumului anual de energie finală în clădirea publică  (TEP) de la 18,66 TEP la 
4,39 TEP; iv. reducerea consumului anual specific de energie primară de la 216,99 
kWh/m2/an la 51,08 kWh/m2/an; 
Data de începere a proiectului a fost 10.08.2018, iar data de închidere efectivă a 
proiectului este 31.03.2021.  
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