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Comunicat de  presă 

Lansarea implementării proiectului ,,Creșterea eficienţei energetice a blocului J – B-dul 

Iuliu Maniu din municipiul Deva” 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul OperaŃional Regional 2007-2013, AgenŃia pentru Dezvoltare Regională 
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 09.12.2014, 
Contractul de FinanŃare pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului J 
– B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva”, în valoare de 1.722.412,10 LEI. 

 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții locatarilor blocului 

de locuințe J, Bulevardul Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței 
energetice, în conformitate cu obiectivele  Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la consum redus 
de energie. 

Obiectivele specifice ale proiectului avute în vedere sunt: îmbunătățirea condițiilor de confort 
interior prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă; reducerea 
consumurilor energetice prin placarea pereților exteriori cu strat termoizolație eficientă și straturi 
termo și hidroizolante la terasele necirculabile; asigurarea protecției mediului înconjurător prin 
reducerea emisiilor poluante din atmosferă ca urmare a reducerii consumului de energie primară 
folosită la încălzirea apartamentelor; creșterea duratei de viață și a valorii spațiilor de locuit existente.       

 
Proiectul este finanŃat din Fondul European de 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 investițiilor în eficiența energetică 
a blocurilor de locuințe şi va fi implementat în perioada decembrie 2014 – decembrie 2015. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.722.412,10 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului 
este de 1.649.589,32 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 
Regională este de 811.597,95 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naŃional 178.155,64 lei, 
iar co-finanŃarea eligibilă a beneficiarului (inclusiv cota aferentă asociațiilor de proprietari) 659.835,73 
lei. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 72.822,78 lei.  

 
Beneficiar: Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Deva 
 

Reprezentant legal: MĂRGINEAN PETRU – Primarul Municipiului Deva, Piața Unirii, nr.4,      
tel./fax. 0254 233 800. 

 


