
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

„REALIZARE INSTALATII DE CLIMATIZARE CAMIN CULTURAL, 

COMUNA BOTOȘANA, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Denumirea 
proiectului 

 

Prin proiect se dorește dotarea Căminului Cultural din 

Comuna Botoșana cu instalație de climatizare în perioada de vară 

în vederea asigurării condițiilor climatului interior. Instalația de 

climatizare, care va realiza climatul interior în perioada de vară, 

va avea o capacitate de răcire de 55Kw, având în vedere degajă-

rile de căldură prin elemente inerțiale și neinerțiale, respectiv de 

la persoane și iluminat. Soluția adoptată constă în utilizarea sis-

temului de climatizare „aer-agent frigorific” sau detenta directa 

care reprezintă unul dintre cele mai performante sisteme de 

climatizare. Sistemul de climatizare va fi realizat în pompa de 

caldura cu funcționare pentru regimul de incalzire pentru tempe-

raturi exterioare de -21°. 

Prin proiect, obiectivul va fi dotat cu instalații de clima-

tizare pentru menținerea și monitorizarea parametrilor de con-

fort. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității mediului interior și 
îmbunătățirea parametrilor de confort 
 

Obiectivele specifice ale investiției: Îmbunătățirea condițiilor igienico-
sanitare; Realizarea unui mediu în care se desfășoară diferite activități 
culturale; Creșterea nivelului de trai, a gradului de confort și civilizație a 
locuitorilor în zonă; Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea mediului social 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în dotarea cu instalații de 
climatizare pentru menținerea și monitorizarea parametrilor de 
confort a Căminului Cultural din  Comuna Botoșana. 
Valoarea finanțării nerambursabile conform contract finanțare 
C1920076P209313501223/30.07.2018 este de 227.334,80 lei, din 
care s-a solicitat la plată 223.520,00 și s-a decontat valoarea de 
223.520,00 lei.    

 
 
 
 

Rezultate 

 
Accesarea de fonduri nerambursabile pentru investitii în 
crearea, îmbunătătirea sau extinderea serviciilor locale de 
bază destinate populatiei rurale si a infrastructurii aferente. 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Comuna Botoșana, Județul 
Suceava 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : Art.20 

Domeniul de intervenție  6B 
- Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

227.334,80  lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  30.07.2018 – 08.09.2020 

 

Beneficiarul proiectului 

COMUNA BOTOȘANA  

Date de contact: 
Telefon 0230539148  
Primar GHIAȚĂ IOAN 


