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Lansarea implementării proiectului: „Creşterea eficienţei energetice a
blocului de locuințe M1 - Aleea Crizantemelor din municipiul Deva“, cod SMIS 117069
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 06.03.2019, contractul de finanţare nr. 3975 pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocului de
locuinţe M1 - Aleea Crizantemelor din municipiul Deva“, cod SMIS 117069.
Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio - Programul Operaţional Regional 20142020, 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 1.756.030,10 lei, din care: 930.826,48 lei valoarea eligibilă nerambursabilă și
825.203,62 lei cofinanţarea beneficiarului la valoarea eligibilă și neeligibilă a proiectului inclusiv TVA.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe M1 - Aleea Crizantemelor
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 M1, Aleea Crizantemelor, din municipiul
Deva şi a unui număr de 66 gospodării;
Prin proiect se propun măsuri de creştere a eficienţei energetice a blocului de locuinţe M1 - Aleea Crizantemelor din
Municipiul Deva care constau în principal în: lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, izolarea termică a
părţii opace a faţadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare, închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplarie termoizolantă, termohidroizolarea acoperişului tip terasă, înlocuirea circuitelor electrice și a corpurilor de iluminat din spațiile comune cu corpuri de
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, înlocuirea liftului și realizarea unor lucrări de instalare a unor
sisteme de producere a energiei din resurse regenerabile ce acoperă consumul de energie electrică al liftului.
De asemenea, prin proiect se va achiziţiona un sistem de două jgheaburi metalice antiderapante telescopice, mobile, pentru
persoanele cu dizabilități.
Data inceperii proiectului: 06.03.2019. Data finalizarii proiectului: 31.10.2020.
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva.
Reprezentant legal: OANCEA NICOLAE-FLORIN - Primarul Municipiului Deva
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