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„Lansarea implementării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe
79, str. Bejan din municipiul Deva”, cod SMIS 116983”
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva în calitate de
Beneficiar au semnat, în data de 16.07.2018, Contractul de Finanţare nr.2657 pentru implementarea proiectului „Creşterea
eficienţei energetice a blocului de locuinţe 79, str. Bejan din municipiul Deva”, cod SMIS 116983, în valoare totală de
902.806,70 lei.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 779.601,80 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul
European de Dezvoltare Regională este de 397.596,91 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 70.164,17
lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 311.840,72 lei. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia
este de 123.204,90 lei.
Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio - Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 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 C02 să fie mai mare cu 40% faţă de emisiile iniţiale după finalizarea
lucrărilor de intervenţie;
- 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% faţă de consumul iniţial în urma finalizării lucrărilor;
- trecerea la o clasă energetică superioară a blocului de locuinţe 79 de pe str. Bejan din municipiul Deva şi a unui
număr de 60 de gospodării.
Aceste obiective vor fi îndeplinite prin realizarea următoarelor activităţi: achiziţia serviciilor de informare şi
publicitate, achiziţia serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice în faza Proiect Tehnic, Documentaţie
Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, caiete de sarcini, verificare proiect, documentaţii pentru avize şi
asistenţă tehnică din partea proiectantului, achiziţia lucrărilor, achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier, achiziţia
serviciilor de audit financiar, elaborarea Proiectului tehnic şi obţinerea Autorizaţiei de construire, execuţia lucrărilor şi
recepţia lor, informarea şi publicitatea proiectului, dirigenţia de şantier, asistenţa tehnică din partea proiectantului,
elaborarea certificatelor de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor, auditarea proiectului, managementul
proiectului, elaborarea şi depunerea cererilor de plată/rambursare.
Durata de implementare a proiectului este de 53 luni, din 15.03.2016 şi până în 31.07.2020.
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva.
Reprezentant legal: OANCEA NICOLAE-FLORIN - Primarul Municipiului Deva
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„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

