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Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe
din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3

 Municipiul Cluj-Napoca anunță finalizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 
locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”, cod SMIS 117144, finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 4819/18.03.2019  încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de 
Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.
 Valoarea totală a proiectului este de 5.579.654, 27 lei, din care valoarea financiară nerambursabilă din 
FEDR este de 3.220.753, 69 lei.
 Obiectivul general al proiectului: Reducerea consumului de energie finală în sectorul rezidențial.
 Obiectivul specific: Prin realizarea pachetului de măsuri de creștere a eficienței energetice propus, 
consumul anual specific de energie al blocurilor va fi redus, în consecință va scădea și nivelul gazelor cu efect 
de seră asociat consumurilor energetice necesare asigurării condițiilor de trai adecvate.
 Impactul proiectului: prin proiect au fost propuse pachete de măsuri de creșterea eficienței energetice, 
complementare cu măsuri conexe pentru 5 blocuri de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca situate la 
următoarele adrese:
• Strada Cireșilor nr. 4
• Strada Pasteur nr. 63
• Aleea Băița nr. 5
• Aleea Padin nr. 12
• Aleea Padin nr. 32
 Acestea au avut drept scop final reducerea consumului de energie finală la nivelul sectorului rezidențial 
din municipiul Cluj-Napoca.
 Rezultatele proiectului:
Rezultat 1: scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 547.140 echivalent tone CO2
Rezultat 2: 282.000 de gospodării din Municipiul Cluj-Napoca cu o clasificare mai bună a consumului de 
energie.
Date de contact: Primăria Municipiului Cluj-Napoca str. Moților nr. 3, cod 400001
telefon: 0264.596030 / int. 4635
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