
                                                

 

 

Comunicat de presă 
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

                                                                                                                                                 25.01.2023 
 

U.A.T. Județul Botoșani - Consiliul Județean a semnat contractul de finanțare nr. 
23566/13.12.2022, aferent cererii de finanțare nr. C5-B1-261, în cadrul Planul Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, AXA 2  - Schema de granturi pentru eficiență energetică și 
reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare 
energetică moderată) a clădirilor publice, pentru proiectul ”Renovare integrată prin consolidare seismică 
și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”. 

Proiectul urmărește îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței 
energetice și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și 
calitatea arhitecturală, precum și dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a 
performanțelor fondului construit. 

Scopul proiectului este creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice și a gradului de eficiență 
energetică a clădirii Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani. 

Proiectul de investiții propus contribuie, în mod indirect la atingerea obiectivului specific al 
Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de 
Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de 
reforme și investiții.  

Intervențiile propuse pentru clădire vor avea atât rezultate directe cât și indirecte: 

• îmbunătățirea calității infrastructurii administrative  

• îmbunătățirea condițiilor de acces al cetățenilor la servicii de calitate, la standarde europene 

• reducerea costurilor de funcționare 

• reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire de cel puțin 56,44 % față de 
consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii (criteriu PNRR îndeplinit). 

• reducerea consumului de energie primară de 57,64% și reducerea emisiilor de CO2 de 59,47%, în 
comparație cu starea de pre-renovare (criteriu PNRR îndeplinit).   

Beneficiarul investiției este U.A.T. Județul Botoșani prin Consiliul Județean. 
Valoarea totală eligibilă din PNRR a proiectului este de 3.345.565,37 lei fără TVA, respectiv 

3.981.222,79 lei cu TVA.  
Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv în perioada decembrie 2022 – 

decembrie 2025. 
Pentru detalii, vă rugăm să accesați site-ul www.cjbotosani.ro, secțiunea Proiecte. 

 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat 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”  
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 Proiect ” Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului 
SPCEP Botoșani”  

Componenta 5 – Valul Renovării,  
AXA 2  - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice,  

Operațiunea B.1: Renovarea integrată  
(consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice 


