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DENUMIREA PROIECTULUI   

 

„Lucrări de reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice la  

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, Corpurile de clădire A și D”, cod  SMIS 116126 
 

Proiectul „Lucrări de reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice la Spitalul 
Clinic Căi Ferate Iași, Corpurile de clădire A și D”, SMIS 116126, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritate 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 Spitalul Clinic Căi Ferate Iași și are o valoare totală 
de 9.727.169,20 lei, din care valoarea totală a contribuției publice este de 8.736.841,20 lei, 
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 7.426.315,02 lei. Data începerii 
proiectului este 19.09.2018, iar data de finalizarea a acestuia este 31.12.2023  . 

Principalul obiectiv al investiției este cel de a spori eficiența energetică prin îmbunătățirea 
izolației termice a anvelopei clădirii, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de 
consolidare a clădirii; introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor 
pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde 
menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu 
recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea 
echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz și  
utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a 
clădirii; implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea 
eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie; înlocuirea corpurilor de 
iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și 
durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice; orice alte 
activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului; realizarea de strategii 
pentru eficiență energetică care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

Date de contact beneficiar: Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, str. Gabaret Ibrăileanu, nr. 1, 
Municipiul Iaşi, jud. Iaşi, România, cod poștal 700506, România. Persoană de contact: 
Manager – Mitrofan Elena Cristina, tel / fax: 0232 264013, e-mail: secretariat@spitalcfiasi.ro  

 

 

Ministerul Transporturilor 

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI 
Iași, Cod 700506, Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, C.I.F.: 4981239 

Tel.: 0232/216422, 0232/217742, 0232/218012, 0232/218023 

Secretariat Tel./Fax: 0232/264013 
E-mail: secretariat@spitalcfiasi.ro  Web: www.spitalcfiasi.ro  

 

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