
                                     

 

 

Titlul proiectului: Reabilitare termică corp C1, clădire spital și laborator analize medicale Spitalul Filișanilor 

Denumirea beneficiarului: SPITALUL FILIȘANILOR 

Scopul  si obiectivele specifice: Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Principalul obiectiv al acestui proiect este realizarea de investitii la nivelul Spitalului Filisanilor din orasul Filiasi, 
judetul Dolj in vederea eficientizarii energetice a cladirii. In acest scop se doreste modernizarea instalatiei 
pentru prepararea, distributia si utiliarea agentului termic si apei calde menajere in corpul C1, imbunatatirea 
izolatiei termice a anvelopei cladirii prin realizare anvelopa exterioara din vata bazaltica, izolarea podului si 
montarea de panouri fotovoltaice. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Obiectivul specific al proiectului consta in respectarea recomandarilor primite in cadrul expertizei tehnice si 
auditului energetic in vederea cresterii eficientei energetice: 
- emisiile de gaze dupa reabilitare este de 21,13 kgCO2/mp/an 
- consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator spatiului nereabilitat termic: 174.36 
kwh/m2 (a.u.) si an; 
- consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator spatiului reabilitat: 56.65 kwh/m2 (a.u.) si 
an; 
- economia anuala de energie 212: kwh/m2 (a.u.) si an ceea ce reprezita aproximativ o economie de 75 % a 
consumului de energie totala 
Prin cresterea performantei energetice a cladirii publice cheltuielile cu combustibilul conventional utilizat vor 
scadea, se reduc cheltuielile cu intretinerea imobilului, se asigura sustinerea agentilor economici din domeniul 
constructiilor si se creeaza noi locuri de munca pe perioada de derulare a interventiei. Prin producerea partiala 
a energiei electrice,utilizand resurse regenerabile, se va diminua emisia de CO2 

 
Rezultatele: 1 Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) Valoare la începutul 
implementarii proiectului - ECO2 = 162361,077 [kg/an] = 162,36 tone In urma mplementarii proiectului (de 
output) - ECO2 = 38465,356 [kg/an] = 38,47 tone 
2 Consumul anual de energie primara (kWh/an) Valoare la începutul implementarii proiectului 803744.902 
kWh/an Valoare la finalul implementarii proiectului (de output) 181883.572 kWh/an 
3 Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep) Valoare la începutul 
implementarii proiectului EP = 970707,414 [kg/an] = 970,707 tep (tone energie primara) Valoare la finalul 
implementarii proiectului (de output) EP = 198123,204 [kg/an] = 198,123 tep (tone energie primara) 
4 Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, pentru Valoare la 
începutul implementarii proiectului 300,14 Valoare la finalul implementarii proiectului (de output) 67,92 din 
care Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, pentru 
încalzire/racire Valoare la începutul implementarii proiectului 174,36 Valoare la finalul implementarii 
proiectului (de output) 39,57 
5 Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, incalzire Valoare la începutul 
implementarii proiectului 0 Valoare la finalul implementarii proiectului (de output) 186766,47 kWh/an 
prepararea apei calde Valoare la începutul implementarii proiectului 0 Valoare la finalul implementarii 
proiectului (de output) 39249,71 kWh/an electric Valoare la începutul implementarii proiectului 0 Valoare la 
finalul implementarii proiectului (de output) 234381,18 kWh/an 
6 30,15% procentul (%) din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin 
utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) 

 

 



Perioada de implementare: 09.06.2017 – 31.07.2021 

Valoarea totală a proiectului(defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională): 2,080,470.10 lei, din care:  

FEDR = 1,761,316.05 

BUGET NATIONAL = 269,377.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  
www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro 

 
Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

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