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Finalizarea proiectului „Reabilitarea termică a clădirilor publice 
din Orașul Buhuși - Colegiul Tehnic Ion Borcea și Școala Mihai Eminescu” cod SMIS 118519 

finanțat din fonduri europene nerambursabile 

 
UAT ORAȘUL Buhuși a implementat în perioada septembrie 2014 - august 2021 proiectul „Reabilitarea 

termică a clădirilor publice din Orașul Buhuși - Colegiul Tehnic Ion Borcea și Școala Mihai Eminescu” cod SMIS 
118519, 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.  

Proiectul „Reabilitarea termică a clădirilor publice din Orașul Buhuși - Colegiul Tehnic Ion Borcea și Școala 
Mihai Eminescu” cod SMIS 118519, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  are o valoare totală de 
9.524.755,73 lei din care 7.175.688,37 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operațional Regional 
2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
(MLPDA), în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar 
al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.    

Obiectivul principal al priorității de investiții la care a răspuns proiectul este :Creșterea eficienței energetice 
în clădirile publice, îndeosebi a ceor care înregistrează consumuri energetice mari. 

Îndeplinirea acestui obiectiv general a fost condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale 
proiectului: 

1.Scăderea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de clădirile Colegiul Tehnic Ion Borcea și 
Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, cu aproximativ 79%. 

2.Scăderea consumului anual de energie primară necesar pentru funcționarea clădirilor Colegiul Tehnic Ion 
Borcea și Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, cu aproximativ 76%. 

Beneficiarii direcți ai prezentului proiect sunt aproximativ 1230 de elevi care urmează cursurile Colegiului 
tehnic Ion Borcea și a Școlii Gimnaziale Mihai Eminesu precum și cei 106 de angajați a unităților de învățământ. 

Cu privire la impactul investiției la nivelul localităţii, domnul Vasile Zaharia, primarul orașului Buhuși a 
declarat că “Proiectul de reabilitare termica a clădirilor celor două unități de învățământ  a crescut calitatea mediului 
educaționat în orașul Buhuși precum , elevii Școlii Mihai Eminescu și cei din Colegiul Tehnic Ion Borcea beneficiază 
de condiții optime .”  

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați pe d-na Maria Oana Timofte, Manager de proiect, tel 
0234261220, e-mail : proiecte_buhusi@yahoo.com.  

Date de contact beneficiar: Buhuși, str. Republicii, nr.5, județul Bacău, România, tel.0234261220, fax 
0372898087, e-mail: primariabuhusi@yahoo.com. 
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