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Comunicat de  presă 

Lansarea implementării proiectului:    
 

„CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE NR.13, STRADA MIHAI EMINESCU ŞI 
80/2, CALEA ZARANDULUI, DIN MUNICIPIUL DEVA” 

 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru  

Programul OperaŃional Regional 2007-2013, prin AgenŃia pentru Dezvoltare Regională- Regiunea Vest, în 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional 2007-2013 şi Unitatea administrativ-
teritorială Municipiul Deva, în calitate de beneficiar, au semnat, în data de 29.12.2014, contractul de finanŃare 
pentru proiectul „Creșterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe nr.13, strada Mihai Eminescu şi 80/2, 
Calea Zarandului, din Municipiul Deva”. 

Proiectul, finanŃat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Regio-Programul OperaŃional  
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 
Domeniul major de intervenŃie 1.2 – Sprijinirea investiŃiilor în eficienŃa energetică a blocurilor de locuinte” va 
fi implementat în perioada decembrie 2014–decembrie 2015 în Municipiul Deva. Valoarea totală a proiectului 
este de 1.523.800,32 lei din care: 716.608,52 lei valoarea finanŃării nerambursabile din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională, 157.304,31 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naŃional şi 
649.887,49 lei cofinanŃarea eligibilă şi neeligibilă a beneficiarului(inclusiv cota aferentă asociaŃiilor de 
proprietari). 

Principalele lucrări propuse în cadrul proiectului se referă la: înlocuirea tâmplăriei exterioare, inclusiv a  
celei ce asigură accesul în bloc, închideri de balcoane, placarea pereŃilor exteriori şi a planşeelor peste subsol 
cu strat termoizolator, placarea cu strat termo şi hidroizolant a teraselor necirculabile. Lucrările propuse 
contribuie la reducerea consumurilor energetice şi protecŃia mediului înconjurător prin reducerea emisiilor 
poluante ca urmare a reducerii consumului de energie primară folosită la încălzirea locuinŃelor, creşterea 
duratei de viată şi  a valorii spaŃiilor de locuit, îmbunătăŃirea infrastructurii fizice a clădirilor. 

Implementarea măsurilor de eficienŃă energetică în blocurile de locuinŃe va duce la îmbunătăŃirea condi- 
Ńiilor de viaŃă  ale populaŃiei, prin îmbunătăŃirea condiŃiilor de confort interior, reducerea consumurilor 
energetice, reducerea costurilor de întreŃinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră, reducerea emisiilor 
poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a 
resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020. 

 
Beneficiar: Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Deva 

Reprezentant legal: Petru Mărginean – Primar, Deva, Piata Unirii nr. 4, tel. 0254 218 579; fax. 0254 

226 176. 


