Comunicat

ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI, cu sediul în Șimleu Silvaniei, str. Libertății nr. 3, județul Sălaj, a finalizat
implementarea la data de 31.10.2020 a proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirii colegiului a clădirii nr.2 a
Colegiului Național Simion Barnuțiu, Șimleu Silvaniei”, cod SMIS 118374. Proiectul este cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza contractului de
finanțare nr.3304/16.10.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (în calitate de
Autoritate de Management) prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar ce
monitorizează implementarea acestui proiect.
Valoarea totală a proiectului este de 3.508.162,21 lei, din care asistență financiară nerambursabilă reprezintă
2.301.355,62 lei (1.956.152,27 lei provenind din FEDR și 299.176,26 lei din bugetul național).
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea eficienței energetice a clădirii nr.2 a Colegiului Național
Simon Bărnutiu din Șimleu Silvaniei.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Scăderea cu 66,71% a cantitatii de gaze cu efect de sera (CO2) emise anual de cladirea nr 2 a Colegiului National Simion
Barnutiu din Simleu Silvaniei;
2. Scaderea cu 65,15% a consumului anual de energie primara al cladirii nr 2 a Colegiului National Simion Barnutiu;
3. Cresterea la 11% a ponderii energiei produse din resurse regenerabile în totalul energiei utilizate de cladirii nr 2 a
Colegiului National Simion Barnutiu.
Situatia realizarii indicatorilor
Indicatori POR, prestabiliti de realizare
Indicator de realizare

Denumire

ID

Reducerea gazelor cu efect de sera:
Scadere anuala estimate a gazelor cu efect
de seră
Eficienta energetica: Scadere a consumului
anual de energie primara al cladirilor
publice
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Valori
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Valoare
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Valoare în
perioada
curentă (agregată)

47.30

0

49,06

274.259,91

0

295.582,5
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Echivalent tone
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Indicator

Valori
aprobate/
revizuite

Valoare
raportată
anterior

Valoare în
perioada
curentă
(agregată)

Denumire

UM

Scaderea consumului anual de energie finala în
cladirile publice (din surse neregenerabile)

tep

19.53

0

20.72

Scaderea
consumului
anual specific de
energie primara (din surse neregenerabile) total

kWh/m2/an

166.12

0

177.1

Scaderea consumului anual specific de energie
primara (din surse neregenerabile) pentru
încalzire/racire

kWh/m2/an

166.58

0

184.24

Numarul
cladirilor
care beneficiaza de
masuri de crestere a eficientei energetice

nr.

1

0

1

Impactul investiției la nivelul localității
Proiectul contribuie la realizarea indicatorului țintă al regiunii NV de reducere la 19% a consumului de energie
primară. Finalizarea investiției are ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, mai precis reducerea emisiilor de
CO2 la nivelul orașului Șimleu Silvaniei. Beneficiarii acestei investiții sunt elevii Colegiului Național Simion Bărnuțiu, cadrele
didactice, persoanele angajate, respectiv beneficiarii indirecți, locuitorii orașului Șimleu Silvaniei.
Investiția contribuie la asigurarea unor servicii educaționale de calitate și un sistem de educație modern, care
permite o dezvoltare durabilă a societății.

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