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Anunț de presă 
Data: Decembrie 2022 

Finalizarea proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7,   

Aleea Plopilor din municipiul Deva” , cod SMIS 120395 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Regio -  Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar 

pentru Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva, în calitate de 

beneficiar, au semnat, în data de 06.03.2019, contractul de finanțare nr.3954 pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice 

a blocului de locuințe 7, Aleea Plopilor din municipiul Deva", cod SMIS 120395. 

Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio-Programul Operaţional Regional 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 A - Clădiri rezidențiale.  

Valoarea totală a proiectului este de 1.077.831,58 lei. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 744.501,68 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European 

de Dezvoltare Regională este de 379.695,86 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 67.005,15 lei, 

iar valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului este de 297.800,67 lei.  

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA și ajustarea de preț la materiale conf.OG nr.15/2021 aferentă acesteia este de 333.329,90 lei.  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7, Aleea Plopilor  din 

municipiul Deva, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la un consum redus de energie. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- reducerea emisiilor anuale de CO2 cu peste 40% la finalizarea lucrărilor,  

- atingerea unui consum anual specific de energie pentru încălzire la finalizarea lucrărilor mai mic de 90 kwh/m2/an,  

- reducerea consumului anual de energie primară cu peste 40% la finalizarea lucrărilor, 

- reducerea consumului anual specific de energie cu peste 40% la finalizarea lucrărilor, 

- trecerea la o clasă energetică superioară a unei clădiri rezidențiale – bloc 7, Aleea Plopilor  și un număr de 40 gospodării.  

Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivului general prin beneficiile aduse atât grupurilor țintă cât 

și beneficiarilor direcți și indirecți. 

Beneficiarii direcți:  

-Locuitorii blocului 7, Aleea Plopilor  din Municipiul Deva, care vor beneficia de spaţii de locuit mai confortabile şi cheltuieli 

reduse datorită consumului scăzut de energie;. 

-Municipiul Deva, ca promotor al principiului eficienței energetice. 

 

Beneficiarii indirecți: 

-Comunitatea locală, care beneficiază de un oraș cu un aspect funcțional și arhitectural-urbanistic modern. 
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-Municipiul Deva, ca beneficiar direct al fondurilor nerambursabile, prin creșterea gradului de absorbție a fondurilor 

nerambursabile și prin creșterea experienței echipei de implementare a proiectului. 

Rezultatul implementării proiectului este trecerea de la clasa energetică C la clasa energetica A  a unei clădiri rezidențiale – 7, 

Aleea Plopilor  , din municipiul Deva și a unui număr de 40 gospodării, prin  realizarea următoarelor lucrări : izolare termică a 

părții opace a fațadelor, înlocuire tâmplărie exterioară existentă din lemn cu cu tâmplărie termoizolantă, termo-hidroizolarea 

acoperișului de tip terasă, reparații elemente construcție fațadă. 

Ca urmare a realizării acestor lucrări, s-a constatat că au fost îndepliniți indicatorii proiectului,  astfel: 

1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră a scăzut de la 137,76 la 66,87 echivalent tone de CO2; 

2. Un număr de 40 de gospodării au obținut o clasificare mai bună a consumului de energie, 

3. Consumul anual de energie  primară a scăzut de la 727294,45 kwh/an la începutul implementării proiectului la 375225,20 

kwh/an la finalul implementării proiectului; 

4. Consumul anual specific de energie pentru încălzire a scăzut de la 286,06 kwh/m2/an la începutul implementării la 67,11 

kwh/m2/an la finalul implementării proiectului; 

5. Consumul anual specific de energie a scăzut de la 409,87 kwh/m2/an la începutul implementării proiectului la 197,50 

kwh/m2/an la la finalul implementării proiectului.   

Rezultatele proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă 

(PACED) al Municipiului Deva, adoptat de Consiliul Local al Municipiului Deva nr.317/2019 și ale Priorității de investiție 3.1.A, 

REGIO- POR 2014-2020.  

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului POR: sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate 

teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a 

polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile Român iei 

locuri atractive pentru investiții. 

Impactul investiției la nivelul localității este dat de nivelul de realizare a obiectivelor specifice proiectului și se măsoară prin 

cuantificarea celor mai relevante beneficii ce urmează a fi generate de implementarea investiției în perioada operațională și 

anume: dezvoltarea locală, dezvoltarea regională, îmbunătățirea confortului termic din clădirile rezidențiale, reducerea 

emisiilor de CO2 și reducerea consumului specific de energie pentru încălzire.  

Data semnării contractului de finanțare 06.03.2019 

Data finalizării proiectului 31.12.2022 

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva 

Reprezentant legal: OANCEA NICOLAE-FLORIN – Primarul Municipiului Deva. 

Adresa: Piața Unirii, nr.4, tel. 0254 218579, fax. 0254 226176, primar@primariadeva.ro 


