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Rezultatele proiectului 

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A96  
din municipiul Zalău, SMIS 119116 

Data:  25.02.2020 
 

 
Proiectul Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Zalău, 

SMIS 119116, s-a derulat în perioada 28.08.2017-27.02.2020.  
A fost finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIOAL 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 A – Clădiri rezidențiale.  

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 
din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea 
efectelor generate de gazele cu efect de seră.  
Obiectiv specific 1 – Scăderea consumului anual specific de energie la blocurile de locuințe A96 
din Municipiul Zalău cu cel puțin 50%.  

Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a 
consumului de energie de la 0 la 96. 

 
Rezultatele proiectului sunt: 
 
a. Indicatori POR 

 
Indicator de realizare 

 

Valori 
inițiale (din 
CPE inițial, 
înainte de 
intervenția 

prin 
proiect) 

 

Valori 
ESTIMATE 
a se realiza 

după 
intervenția 
prin proiect 

Valoarea 
țintă din 

contractul 
de 

finanțare 
(din CF) 

 

Valoarea  
în 

perioada 
curentă 

(agregată), 
finală (din 
CPE final) 

Valoare 
indicator 
realizat 

Denumire UM (1) (2) 
col (1)-col 

(2) 
(4) 

col (1)-col 
(4) 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu 
efect de seră (echivalent tone de CO2) 

Total Total Total Total Total 

Bloc A96 b-dul Mihai 
Viteazu nr. 18 

echivalent 
tone de CO2 

450,98 201,32 249,66 201,32 249,66 
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b. Indicatori de proiect 

Indicator 
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite, 

inițial 

Valoarea 
țintă 

contract 
finanțare 

Valoare 
indicator 
realizat 

Indicator 
tintă, CF 

Indicator 
final 

Denumire UM (1) (2) (3) (4) = (1)-(2) (5)=(1)-(3) 
Scaderea consumului anual de energie 
pt incalzire  

Total Total Total Total Total 

Bloc A96 b-dul Mihai 
Viteazu nr. 18 

Kwh/an 2.258.510,97 1.038.337,79 949.079,71 1.220.173,18 1.309.431,26 

Indicator 
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite, 

inițial 

Valoarea 
țintă 

contract 
finanțare 

Valoare 
indicator 
realizat 

Indicator 
tintă, CF 

Indicator 
final 

Denumire UM (1) (2) (3) (4) = (1)-(2) (5)=(1)-(3) 

Scăderea consumului anual specific 
de energie pentru încălzire  

Total Total Total Total Total 

Bloc A96 b-dul Mihai 
Viteazu nr. 18 

Kwh/mp/an 239,15 70,11 61,8 169,04 177,50 

Indicator 
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite, 

inițial 

Valoarea 
țintă 

contract 
finanțare 

Valoare 
indicator 
realizat 

Indicator 
tintă, CF 

Indicator 
final 

Denumire UM (1) (2) (3) (4) = (1)-(2) (5)=(1)-(3) 

Scăderea consumului anual specific 
de energie  

Total Total Total Total 
Total 

Bloc A96 b-dul Mihai 
Viteazu nr. 18 

Kwh/mp/an 313,00 143,90 131,53 169,10 181,47 

 
c. Indicatori suplimentari de proiect: 

 
Valoarea totală a proiectului – 2.443.454,16 lei cu TVA. 
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Indicator 
 Valori inițială Valoare  finală 

Denumire UM 

Gospodării cu o clasificare mai buna a consumului de 
energie 

Nr.  0,00 96,00 


