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Scurtă descriere a proiectului 

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, 
str. Bejan din municipiul Deva, cod SMIS 116983 

 
Denumirea beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva 
 
Beneficiari direcți:  
- locuitorii blocului de locuințe nr.79, de pe str. Bejan din municipiul Deva, care beneficiază de spații de 
locuit mai confortabile și de cheltuieli reduse datorită consumului scăzut de energie. 
- Municipiul Deva, ca promotor al principiului eficienței energetice. 
 
Beneficiari indirecți: 
- comunitatea locală, care beneficiază de un oraș cu un aspect funcțional și arhitectural-urbanistic modern. 
- 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. 
 
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a blocului 
de locuințe 79 de pe str. Bejan 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: 
- scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 să fie mai mare cu 40% față de emisiile inițiale după finalizarea 
lucrărilor de intervenție; 
- 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% față de consumul inițial în urma finalizării 
lucrărilor; 
- trecerea la o clasă energetică superioară a blocului de locuințe 79 de pe str. Bejan din municipiul Deva și 
a unui număr de 60 de gospodării. 
Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivului general prin beneficiile aduse atât 
grupurilor țintă cât și beneficiarilor direcți și indirecți. 
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Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:  
- s-au executat lucrări de reabilitare termică care au constat în izolare termică fațade parte opacă și parte 
vitrată, închidere balcoane, izolare termică a planșeului peste subsol, reparații elemente construcție fațadă, 
reparații acoperiș, rezultând un bloc cu 60 de gospodării reabilitate termic; 
- au fost publicate 2 anunțuri de presă la începutul și la finalizarea implementării proiectului;  
- a fost amplasată o placă permanentă la finalizarea implementării proiectului; 
- au fost elaborate 3 Rapoarte de audit financiar, un Audit energetic inițial și două Certificate de 
performanță energetică, unul inițial și unul după finalizarea lucrărilor de execuție.  
- au fost încheiate 6 contracte de achiziție publică, astfel: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire contractor Obiectul contractului Valoarea 
contractului  

LEI 

1 MUSCOIU V. MIHAELA – AUDITOR 
ENERGETIC 

Servicii de audit energetic și Certificate 
de performanță energetică inițiale și la 
finalizarea lucrărilor de creștere a 
eficienței energetice. 

11.000,00 

2 S.C. RMN DESIGN TECHNOPROJECT 
S.R.L. 

Servicii de elaborare a documentațiilor 
tehnice: expertiza tehnică, fișa tehnică 
a blocului, D.A.L.I., analiza cost 
beneficiu, documentații pentru avize. 

5.300,00 

3 S.C. PERFECT SUN TODAY S.R.L. Servicii de informare și publicitate. 2.500,00 

4 ASOCIEREA S.C. SEMAL CONTRUST 
S.R.L.- S.C. OPTIM SIG INSTAL S.R.L. 
– B.A. POP OLIVIU MARIUS S.R.L. 
prin Lider de asociere S.C. SEMAL 
CONTRUST S.R.L. 

Servicii de proiectare,asistență tehnică 
din partea proiectantului și execuție 
lucrări. 

777.688,23 

5 S.C. DECOMAR PROIECT S.R.L. Servicii de dirigenție de șantier. 10.353,00 

6 S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. Servicii de audit financiar extern. 6.902,00 

 
Data semnării contractului de finanțare: 16.07.2018. 
 
Perioada de implementare a proiectului: 15.03.2016 – 31.07.2021.  
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Valoarea totală a proiectului: 902.806,70 lei, din care 
 
- contribuția Uniunii Europene: 397.596,91 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 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. 

- contribuția națională: 70.164,17 lei  
 
- contribuția Beneficiarului: 435.045,62 lei.  

 
Reprezentant legal: OANCEA NICOLAE-FLORIN – Primarul Municipiului Deva. 
 
Adresa: Piața Unirii, nr.4, tel. 0254 218579, fax. 0254 226176, primar@primariadeva.ro  
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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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