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Scurtă descriere a proiectului 

Creșterea eficienței energetice a blocului 13A , str. Mihai 
Eminescu din municipiul Deva, cod SMIS 117065 

 
Denumirea beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva 
 
Cod SMIS PROIECT : 117065 
 
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a 
blocului 13A, strada Mihai Eminescu 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 unei cladiri de locuinte- bloc 13A, strada Mihai Eminescu din 
Municipiul Deva și a unui număr de 20  gospodării. 
Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivului general prin beneficiile aduse atât 
grupurilor țintă cât și beneficiarilor direcți și indirecți. 
 
Beneficiari direcți:  
- locuitorii blocului 13A, strada Mihai Eminescu 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. 
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Rezultatul implementarii proiectului este trecerea de la clasa energetică C la clasa energetica A  a unei 
clădiri rezidențiale – bloc 13A–Strada Mihai Eminescu, din municipiul Deva și a unui număr de 20 
gospodării, prin  realizarea urmatoarelor lucrari : izolare termică a partii opace a fatadelor, înlocuire 
tamplarie exterioară existentă din lemn cu cu tamplarie termoizolantă, închidere balcoane cu tamplarie 
termoizolantă, izolare termică a planșeului peste subsol, termo-hidroizolarea acoperisului de tip terasa, 
reparații elemente construcție fațadă, înlocuirea retelelor de apa rece si canalizare din subsolul blocului. 
 
Data semnării contractului de finanțare: 17.09.2018. 
 
Perioada de implementare a proiectului: 23.01.2014 – 30.09.2021.  
 
Valoarea totală a proiectului: 598.021,79 lei, din care 

 
- contribuția Uniunii Europene: 291.515,31 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: 51.443,89 lei  
 
- contribuția Beneficiarului: 228.639,46 lei.  
 
-valoarea neeligibilă, inclusiv TVA :  26.423,13 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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