
            

 

                                            

 
 

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE  PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL  
Cod SMIS 117853 

 
 

Unitatea Administrativ Teritorială a MUNICIPIULUI CARACAL, în calitate de beneficiar, anunţă lansarea 
proiectului “ CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE  PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL” – Cod 
SMIS 117853 – finanţare Programul Operaţional 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. 

 
Proiectul se implementează în Municipiul Caracal,  timp de 80 luni, începând din data de 12.04.2017 

până la 30.11.2023. 
Proiectul “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE  PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL” – 

Cod SMIS 117853 – finanţare Programul Operaţional 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.este implementat 
de către Unitatea Administrativ Teritorială a MUNICIPIUL CARACAL şi are o valoare totală de 10.133.286,89 lei, 
din care 9.928.759,15 lei reprezintă finantare nerambursabilă. 
 

Autoritatea de Management a Programului Operational Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, iar Organismului Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională SV Oltenia.  

 
Obiectivul principal al proiectului il constituie cresterea eficientei energetice a SPITALULUI MUNICIPAL  

CARACAL  prin reducerea consumului total de energie primara şi contribuie la realizarea siguranţei în 

alimentarea consumatorilor, în asigurarea dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor de 

energie şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Reducerea consumului total de energie primara  in urma implementarii proiectului de investitii va duce la 

scaderea costurilor cu utilitatile aferente SPITALULUI MUNICIPAL  Caracal, inregistrandu-se economii de 

energie.  Pentru indeplinirea obiectivului  se vor executa urmatoarele tipuri de lucrari: reabilitarea termica, 

refacere invelitoare, instalarea in Corp Centrala C5 a unei unitati de cogenerare, modernizare instalatii de 

iluminat, instalatii termice si apa calda menajera. 

Realizarea proiectului de investitii propus de Municipiul Caracal  garanteaza creşterea performanţelor 

energetice in cadrul cladirii publice – SPITALUL MUNICIPAL  CARACAL,  pe termen mediu si lung, aspect care va 



            

 

contribui la sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în clădirile publice din Romania. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Optimizarea cheltuielilor cu utilitatile ca urmare a scaderii consumurilor de energie electrica si 

termica, si reducerea substantiala a cheltuielilor cu reparatiile si intretinerea curenta a spitalului, 

prin realizarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei 

energetice 

• Reducerea consumului total de energie primara  cu mai mult de 40% 

• Cresterea gradului de confort al pacientilor internati 

• Cresterea gradului de protectie  la incendii; 

• Asigurarea accesibilitatii persoanelor cu handicap prin crearea de facilitati si respectarea 

exigentelor specifice persoanelor cu dizabilitati 

• Respectarea normativelor in vigoare privind siguranta in exploatare, conservarea energiei, 

securitatea la incendii, egalitatea de sanse. 

• Utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a spitalului; 

• Producerea de energie din surse regenerabile in proportie de peste 10% din consumul total de 

energie. 

 
 
 

 
 
 

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 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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