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Data: 08.03.2022 
 

Sistem de contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la S.C. APULUM S.A 
 
Proiectul “Sistem de contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la S.C. APULUM 

S.A”, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 -2020, cod SMIS 2014+135427 este 
implementat de către APULUM SA şi are o valoare totală de 1.295.534,04 lei din care 951.509,87 lei 
reprezintă finanţare nerambursabilă, formată din 142.726,46 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul 
naţional şi 808.783,41 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operaţional Infrastructura 
Mare 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Direcţia Regională Infrastructură Sibiu.     

 
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de instalarea unui sistem de contorizare avansată 

pentru reducerea consumurilor energetice la S.C. APULUM S.A.  
 
Rezultate aşteptate 
1 Implementare sistem de contorizare consumuri de utilitati  
2 Diminuarea anuala a consumului de energie electrica si gaz gaz natural cu 2,23 % ca urmare a 

implementarii sistemului inteligent de contorizare consumuri de utilitati  
3 Efectele pozitive ale implementarii sistemului de masurare online duc la diminuarea emisiilor de CO2. 

Nivelul de emisii de CO2 pe care societatea il estimeaza ca îl va economisi in 5 ani de la punerea in 
functiune a sistemului este de 789,75 t. 

 
Localizarea proiectului - Proiectul se implementează în Municipiul Loc. Alba Iulia, Str. VIILOR nr. 128, 

Judeţul Alba, pe o durată de 42 luni respectiv între data de 01.10.2019 şi data de 31.03.2023, la care se 
adaugă, dacă este cazul şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea 
Contractului de Finanţare. 

 
”Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 

Infrastructura Mare 2014-2020.” 
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