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

Municipiul Deva

Piața Unirii, nr.4, Deva, judeţ Hunedoara, tel./fax. 0254 218579 / 0254 226176.

Lansarea implementării proiectului:  „Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care
funcționează Colegiul Național Decebal, strada Oituz nr. 8”, cod SMIS 116023

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate
de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Unitatea Administrativ-Teritorială

Municipiul Deva, în calitate de beneficiar, au semnat, în data de 16.07.2018, contractul de finanţare nr. 2725
pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul

Național Decebal, strada Oituz nr. 8”, cod SMIS 116023.

Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio-Programul Operaţional Re-
gional 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 B - Clădiri
publice.

Valoarea totală a proiectului este de 9.987.894,07 lei,

din care:
-  7.452.335,66 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 
- 1.139.768,99 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional și 
- 1.395.789,42 lei cofinanţarea beneficiarului la valoarea eligibilă și neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează

Colegiul Național Decebal Deva din strada Oituz, nr. 8, Deva, județul Hunedoara, în conformitate cu obiectivele
Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la un consum redus de energie.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• atingerea unui nivel anual specific al emisiilor de CO2 sub valoarea de 37 kg/mp/an la finalizarea lucrărilor; 
• atingerea unui consum anual specific de energie primară mai mic de 135 kwh/m2/an la finalizarea lucrărilor; 
• reducerea consumului anual de energie primară cu peste 40% la finalizarea lucrărilor; 
• atingerea unui consum total de energie primară realizat din surse regenerabile de energie de peste 10% la fi-

nalizarea lucrărilor; 
• trecerea la o clasă energetică superioară a clădirilor Colegiului Național Decebal Deva, din strada Oituz, nr. 8,

la finalizarea lucrărilor. 
Prin proiect se propun măsuri de creştere a eficienţei energetice a 2 corpuri de clădire școală și un corp clădire

sala de sport, în care se desfaşoară procesul educaţional al Colegiului Naţional Decebal, amplasat în Deva, str.
Oituz, nr.8 și care constau în: lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: izolarea termică a
părții opace a faţadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente (uşi), termo-hidroizolarea acoperişului de tip
terasă, izolarea termică a planşeului peste subsolul tehnic; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a
sistemului de furnizare a apei calde de consum: instalaţia interioară de încălzire, instalaţia de preparare apă caldă
de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice/termice; lucrări de instalare/re-
abilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare cu recuperare de energie, pentru asigurarea calităţii
aerului interior; lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiei de iluminat aferentă clădirii; lucrări de management
energetic integrat pentru clădiri, precum şi alte activităţi care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 58 luni, din 12.01.2017 și până în 31.10.2021.

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva.

Reprezentant legal: OANCEA NICOLAE-FLORIN  – Primarul Municipiului Deva


