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Finalizarea proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE 
RĂCOASA, COMUNA RĂCOASA, JUDEȚUL VRANCEA” 

 
 U.A.T. COMUNA RĂCOASA, în calitate de beneficiar, comunică finalizarea proiectului 
“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE RĂCOASA, COMUNA RĂCOASA, JUDEȚUL 
VRANCEA”, cod MySMIS 118629.  

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - 
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiţie - 3.1 B – 
Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, 
îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari conform contractului de finanțare nr. 
3978 din data de 05.03.2019, având o durată de implementare de 26 luni, 05.03.2019 – 30.04.2021. 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat Creșterea eficienței energetice a Școlii 
Gimnaziale Răcoasa, Comuna Răcoasa, județul Vrancea. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 
1. Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste 
ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a 
clădirii. 
2. Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic 
pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și a sistemelor de iluminat. 
3. Creșterea eficienței energetice a clădirii și a instalațiilor din cadrul Școlii Gimnaziale Răcoasa. 

Rezultatele proiectului sunt: Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Răcoasa prin 
îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste 
ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv consolidarea clădirii, 
reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic 
pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și a sistemelor de iluminat (inclusiv 
instalația electrică). 
 Valoarea totală a proiectului este de 1.826.445,74 lei, din care valoarea contribuției din 
FEDR este de 1.789.916,82 lei. 

Impactul investiției la nivelul localității îl reprezintă îmbunătățirea calității, a eficienței și a 
accesului la învățământ și echivalent în vederea creșterii participării copiilor într-un mediu educațional 
adecvat pentru desfașurarea unui proces instructiv-educativ eficient. 

 
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: 

U.A.T COMUNA RĂCOASA: Sat Răcoasa, Comuna Răcoasa, județul Vrancea, 
Cod poștal 627280, Telefon/fax: 0237/670.653, e-mail: primaria_racoasa2008@yahoo.com 

Persoană de contact: Păun Vladimir Sebastian, Manager de proiect 
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