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Rezultatele proiectului 
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe Gulliver și L 

din municipiul Zalău, SMIS 118375 
Data:  01.12.2019 

 
 

Proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Gulliver și L din 
municipiul Zalău”, SMIS 118375, s-a derulat în perioada 02.08.2017-01.12.2019.  

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 
Gulliver situat pe b-dul. Mihai Viteazu nr. 64 și blocul L situat pe str. 9 Mai nr. 12 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 85. 

Rezultatele proiectului sunt: 
 
a. Indicatori POR 

 

 
Indicator de realizare 

 

Valoarea țintă din 
contractul de 

finanțare  

Valori realizate 
după intervenția 

prin proiect 

Valoarea  în 
perioada 
curentă  

Denumire UM (1) (2) (3) 

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

187,854 191,049 191,049 

Bloc Gulliver, b-dul. Mihai 
Viteazu nr. 64 

echivalent tone de 
CO2 

114,922 114,930 114,930 

Blocul L, str. 9 Mai nr. 12 
echivalent tone de 
CO2 

72,932 76,119 76,119 
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b. Indicatori de proiect 

Indicator 
 

Valoarea țintă 
din contractul de 

finanțare 

Valori realizate 
după intervenția 

prin proiect 

Valoarea  în 
perioada curentă 

Denumire UM (1) (2) (3) 
Consumul anual de energie energie primară 
(kWh/an) 

813.378,35 723.740,08 723.740,08 

Bloc Gulliver, b-dul. Mihai 
Viteazu nr. 64 

kWh/an 564.831,04 510.582,64 510.582,64 

Blocul L, str. 9 Mai nr. 12 kWh/an 248.547,31 213.157,44 213.157,44 

Indicator 
 

Valoarea țintă 
din contractul de 

finanțare 

Valori realizate 
după intervenția 

prin proiect 

Valoarea  în 
perioada curentă 

Denumire UM (1) (2) (3) 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire 
(kWh/mp/an) 

136,12 111,82 111,82 

Bloc Gulliver, b-dul. Mihai 
Viteazu nr. 64 

kWh/mp/an 67,11 58,11 58,11 

Blocul L, str. 9 Mai nr. 12 kWh/mp/an 69,01 53,71 53,71 

Indicator 
 

Valoarea țintă 
din contractul de 

finanțare 

Valori realizate 
după intervenția 

prin proiect 

Valoarea  în 
perioada curentă 

Denumire UM (1) (2) (3) 

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an) 284,80 
 

250,67 
 

250,67 

Bloc Gulliver, b-dul. Mihai 
Viteazu nr. 64 

kWh/mp/an 138,60 125,28 125,28 

Blocul L, str. 9 Mai nr. 12 kWh/mp/an 146,20 125,39 125,39 

 
c. Indicatori suplimentari de proiect 

 
Valoarea totală a proiectului –  1.869.783,56 lei cu TVA. 

 
 

UAT Municipiul Zalău/  www.zalausj.ro/primaria@zalausj.ro/ tel. 0260 
610550/ fax. 0260 661869 

 

Indicator 
 Valori inițială Valoare  finală 

Denumire UM 

Gospodării cu o clasificare mai buna a consumului de energie nr.  0 85 

Bloc Gulliver, b-dul. Mihai Viteazu nr. 64 nr. 0 60 

Blocul L, str. 9 Mai nr. 12 nr. 0 25 


