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Informatii referitoare la denumirea contractorilor implicati în implementarea 
Contractului de finantare nr. 3954/06.03.2019 pentru proiectul ,,Creșterea 

eficienței energetice a blocului de locuinte 7, Aleea Plopilor din municipiul Deva, 
cod SMIS 120395 

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea contractorilor 
implicati în 

implementarea 
contractului de finantare 

Obiectul contractului de achizitie Valoare (lei cu TVA) 

1.  
SC STRUCTUR PROIECT 

SRL DEVA 

Servicii de elaborare  a documentațiilor 
tehnice: expertiza tehnică, audit energetic,  

DALI,  pentru bl. 7, Aleea Plopilor din 
Municipiul Deva în 2014 

8.667,60 

2.  
SC STRUCTUR PROIECT 

SRL 

Servicii de revizuire  a documentațiilor 
tehnice: expertiza tehnică, fișa tehnică a 

blocului,  DALI,    elaborate în 2014 pentru 
proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a 

blocului de locuinte 7, Aleea Plopilor din 
municipiul Deva 

8.795,29 
 

3.  
SC CRISLEIA PRINTING SRL 

Servicii de informare și publicitate pentru 
proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a 

blocului de locuinte 7, Aleea Plopilor din 
municipiul Deva 

2.390,82 

4  
Asocierea SC IMPERIAL 
TRUST BUISINES – SC 

VIRAMINEX SRL 

Servicii de elaborare a documentatiilor 
tehnice: PT, DTAC, DTOE, caiete de sarcini, 

verificare tehnica a proiectarii, asistenta 
tehnica din partea proiectantului, executia 

lucrarilor si organizare de santier pentru 
proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a 

blocului de locuinte 7, Aleea Plopilor din 
municipiul Deva 

 
1.041.639,64 
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5.  
SC CONMAX TRUST SRL 

Servicii de dirigenție de șantier 
pentru proiectul ,,Creșterea 

eficienței energetice a blocului de 
locuinte 7, Aleea Plopilor din 

municipiul Deva  

8.330,00 

6.  
SC ALPIN CONSTRUCT  SRL 

Servicii de  elaborare certificate de 
performanță energetică la finalizarea 
execuției lucrărilor pentru proiectul 
,,Creșterea eficienței energetice a 

blocului de locuinte 7, Aleea Plopilor 
din municipiul Deva 

7.140,00 

7.  
SC  AUDITOR FINANCIAR, SARRA 

SRL 

Servicii de audit financiar extern 
pentru proiectul ,,Creșterea 

eficienței energetice a blocului de 
locuinte 7, Aleea Plopilor din 

municipiul Deva 

6.902,00 
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Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 
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