
            

 

                                            
 

 

 „ Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Orășenesc Balș, jud. Olt”                                                                                                                                                                                     

 

UAT Orașul Balș implementează proiectul „ Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul 
Orășenesc Balș, jud. Olt”, cod SMIS 118674 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. Operațiunea B - clădiri publice. 
 

 

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului: 

România ca țară membră a Uniunii Europene trebuie să se alinieze la obiectivele Comunității Europene. Esența obiectivelor 

constă în creșterea performanței în toate domeniile de activitate concomitent cu asigurarea standardelor actuale. În conformitate cu 

aceste strategii de aliniere la normele europene, prin includerea la finanțare a acestui obiectiv de investiții se dezvoltă, în principal 

infrastructura obiectivelor destinate sănătății. Implicația sociala a acestui proiect o reprezintă faptul că prin punerea în funcțiune a 

acestui obiectiv de investiții se vor asigura condiții optime pentru desfășurarea activității cabinetelor medicale din cadrul spitalului. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice în Spitalul Orășenesc Balș este în concordanță cu 

obiectivul specific al Axei prioritare 3 din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Includerea la finanțare și 

ulterior, implementarea proiectului de investiție va asigura condițiile optime pentru desfășurarea activităților specifice și va conduce 

la îmbunătățirea condițiilor de viață a bolnavilor și a cadrelor medicale din cadrul spitalului, prin: îmbunătățirea condițiilor de confort 

termic interior; reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și 

apă caldă de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la 

utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020 cu orizonturi 2030. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
1. Reducerea consumului anual specific de energie în cadrul Spitalului Orășenesc Balș prin măsuri de reabilitare termică, 
modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă. 
2. Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2) necesar funcționarii clădirii cu aproximativ 
1,18kg/mp/an prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie 
regenerabilă. 
3. Trecerea clădirii într-o clasă energetică superioară în urma implementării măsurilor de reabilitare termică, modernizării 
instalațiilor aferente clădirii și utilizării surselor de energie regenerabilă.  
 
Rezultatele proiectului: 

Scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră cu 23,66% față de cel actual.  

Scăderea consumului anual de energie primară  cu 22,38% față de cel actual. 

Scăderea consumului anual de energie finală cu 20,41% față de cel actual. 

Scăderea consumului anual de energie primară din surse neregenerabile cu 20,59% față de cel actual. 



            

 

Creșterea consumului anual de energie primară din surse regenerabile pentru încălzire/răcire, preparare apă caldă de consum. 

Data de începere proiect: 01.01.2017 

Data de finalizare proiect: 30.11.2020 

Perioada de implementare: 47 de luni 

Valoarea totală: 3.309.131,80 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile: 3.018.512,24 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.618.097,37 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 400.414,87 lei 

Valoarea cofinanțării beneficiarului: 290.619,56 lei 

Date si informații suplimentare legate de proiect pot fi oferite de Ana – Maria Toma,  manager proiect, telefon: 

0249/450145, e-mail: serviciul_idlap@yahoo.com. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro  

 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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