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ANUNT 

 

privind intalnirea care a fost organizata in data de 05.04.2021, la sediul 

Centrului de Inovare si Imaginatie Civica Deva, activitate desfasurata in 

cadrul proiectului 

„Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea 

Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva”  

cod SIPOCA 536/cod SMIS 126422 

 

În data de 05 aprilie 2021, incepand cu ora 1600 s-a desfasurat la sediul Centrului de Inovare si 
Imaginatie Civica Deva, Piata Victoriei, blocul 8, parter, judetul Hunedoara intalnirea cu 
reprezentantii asociatiilor de proprietari care doresc inscrierea in programul de reabilitare 
termica a blocurilor pentru a obtine finantare in vederea cresterii eficientei energetice a 
blocurilor de locuinte in Municipiul Deva. 
 
Centrul de Inovare si Imaginatie Civica este infiintat in cadrul proiectului “Optimizarea 
proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul 
Municipiului Deva”, cod SIPOCA 536/cod SMIS 126422, proiect finanțat prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 
336/01.04.2019, implementat de către MUNICIPIUL DEVA în parteneriat cu Asociatia Centrul de 
Dezvoltare Durabila Columna Craiova. 
 
Obiectivul general al proiectului: constă în consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea activității la nivelul Municipiului Deva, prin fundamentarea strategică, simplificarea 
procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din 
perspectiva back-office și front office pentru serviciile publice furnizate. 
 
Astfel, in cadrul proiectului este prevazuta activitatea nr. 6.Înființarea unui Centru de tip Inovare 
și Imaginație Civică și organizarea a maxim 60% din reuniunile anuale ale centrului. 
 
Primăria Municipiului Deva a inceput incă din luna martie 2021 să organizeze întâlniri cu 
asociațiile de proprietari din Municipiul Deva în scopul de a-i  informa pe cetateni asupra 
procedurii de urmat pentru  a beneficia  de programul de creştere a eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe finantat prin Programului Operaţional Regional Vest 2021-2027, Obiectiv de 
Politica  2 O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon,  Prioritatea 3 O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul, Obiectiv specific  Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră. 
 
In acest sens, au raspuns invitatiei de a participa la intalnire reprezentantii urmatoarelor 
asociatii de proprietari: 
 

- Asociatia de proprietari nr. 51 –   Blocul R, scara C, Bulevardul Decebal; 
- Asociatia de proprietari nr. 56 –   Blocul D, strada Titu Maiorescu; 
- Asociatia de proprietari nr.106 –  Blocul 66, scara 2, Aleea Streiului; 
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- Asociatia de proprietari nr.141 –  Blocul 66, scara 1, Aleea Streiului; 
- Asociatia de proprietari nr. 226 – Blocul H1, scara C, strada Avram Iancu; 
- Asociatia de proprietari nr. 237 – Blocul H1, scara A si D, strada Avram Iancu; 
- Asociatia de proprietari nr. 452 – Aleea Motilor; 

 
 
In cadrul intalnirii s-au purtat discutii privind: 
 

- Instiintarea asociatiilor interesate cu privire la Programele de finantare destinate cresterii 
eficientei energetice a blocurilor de locuit; 

- Prezentarea listei cu documentele necesare in vederea participarii la obtinere de finantari 
in cadrul acestor programe; 

- Problemele intampinate de asociatiile de proprietari pe parcursul etapelor de urmat in 
vederea obtinerii finantarilor; 

- Exemple de buna practica; 
- Alte probleme in acest domeniu indicate de reprezentantii asociatiilor de proprietari. 

 
In perioada urmatoare sa vor organiza si alte intalniri in acest sens pentru a se aduce la 
cunostinta tuturor locuitorilor interesati informatiile necesare in vederea beneficierii de 
programul de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe. 
 
 
Participanți: La aceasta intalnire au participat reprezentanți ai beneficiarului, ai grupului țintă al 
proiectului-personal de execuție din cadrul Primăriei municipiului Deva, domnul Paico Stefan 
Florin - consilier in cadrul Compartimentului Cabinetul Primarului, precum si reprezentanti ai 
asociatiilor de proprietari implicate. 
 
 

 
 
 

Echipa de implementare a proiectului 
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