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Lansarea implementării proiectului: „Creşterea eficienţei energetice a
blocului de locuințe D - B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva“, cod SMIS 120716
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2014-2020, prin 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 18.04.2019, contractul de finanţare nr. 4203 pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice
a blocului de locuinţe D – B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva“, cod SMIS 120716.
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.
Valoarea totală a proiectului este de 2.337.591,07 lei, din care valoarea nerambursabilă este 2.298.016,98 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe D – B-dul Iuliu Maniu
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/m2an;
- 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 rezidenţiale – blocul D - B-dul Iuliu Maniu, din municipiul Deva
şi a unui număr de 88 gospodării;
Prin proiect se propun măsuri de creştere a eficienţei energetice a blocului de locuinţe D - B-dul Iuliu Maniu din
Municipiul Deva care constau în principal în: izolarea termică a părţii opace a faţadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare
existente din lemn cu tâmplărie PVC; sporirea rezistenței termice corectate a plăcii peste subsol; izolarea termică a soclului
clădirii; sporirea rezistenței termice corectate a planșeului peste ultimul nivel; reducerea pierderilor de energie prin izolarea
termică a conductelor de alimentare cu agent termic și apă caldă din subsolul clădirii; reducerea consumului de energie electrică
pentru iluminatul din spațiile comune (casei scării) prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu
consum redus; reducerea consumului de energie electrică prin înlocuirea lifturilor existente cu lifturi noi cu motoare cu consum
redus de energie; refacerea trotuarului perimetral exterior pentru îndepărtarea apelor pluviale și evitarea infiltrării acesteia în
subsol; înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de canalizare menajeră, orizontale din subsolul tehnic al
blocului; crearea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, în exteriorul clădirii, la accesul în casa scării.
Data de începere a proiectului este 18.04.2019. Data de finalizare a proiectului este 28.02.2021.
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva.
Reprezentant legal: OANCEA NICOLAE-FLORIN - Primarul Municipiului Deva
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