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Baza de Date pentru Investitori a Municipiului Deva
■actualizare septembrie 2021■
Prin acest serviciu, orice persoană fizică sau juridică ce deține spaţii de birouri, spații
comerciale, hale de productie sau terenuri
pentru investiții/agricultură pe raza Municipiul
Deva și a localităților aparținătoare și dorește
să le promoveze ca locaţie pentru investiții
către terți, poate să facă acest lucru accesând
www.devabusiness.ro.
Totodată, serviciul se adresează potențialilor investitori sau reprezentanți ai acestora
(companii private, dezvoltatori, misiuni diplomatice, minister de resort ș.a.) pentru sprijinirea sau
impulsionarea realizării de proiecte investiționale pe raza municipiului Deva. care doresc să își
deschidă o afacere pe raza Municipiului Deva.
Informațiile necesare înscrierii fac referire la:




datele reale de contact ale Utilizatorului;
descrierea reală a spațiului/terenului oferit spre închiriere/vânzare, prin completarea tuturor
câmpurilor obligatorii din chestionar;
descrierea reală a spațiului/terenului solicitat care face obiectul Anunțului, prin completarea tuturor
câmpurilor obligatorii din chestionar.

Etapele de parcurs pentru înscriere:

JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL DEVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
SERVICIUL INVESTITORI, RELAȚII EXTERNE
Piaţa Unirii nr. 16, RO – 330152 Deva
tel: +40 254 23 54 87 fax: +40 254 23 54 88
e-mail: birou.investitori@primariadeva.ro ; web site: www.devabusiness.ro
Prin trimiterea Anunțului spre publicarea online,
Utilizatorul trebuie să fie de acord cu prevederile unor
Termeni și Condiții, accesibile la www.devabusiness.ro.

Utilizatorul este răspunzător pentru conținutul Anunțului si pentru veridicitatea informațiilor
publicate. Valabilitatea unui Anunț pe site este de 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui
termen. Reprezentanții Compartimentului Investitori, relații externe fac o actualizare/centralizare periodică
a acestei Bazei de Date.
Anunțurile care se pot publica prin completarea chestionarului au la bază câteva principii generale
de completare:





vor fi publicate doar anunțurile referitoare EXCLUSIV la vânzarea sau închirierea de spații de birouri,
spații comerciale, spații/hale de producție sau terenuri pentru investiții/agricultură de pe raza
Municipiul Deva și a localităților aparținătoare, precum si solicitările în acest sens;
NU SE ACCEPTĂ REFERIRI LA PREȚUL DE ÎNCHIRIERE/VÂNZARE în conținutul anunțului, respectiv la
orice alte disponibilități/solicitări financiare (avans, perioada contractuală etc.) legate de
spațiul/terenul care face obiectul Anunțului. Aspectele mai sus menţionate ţin strict de relaţia ce se
poate stabili între părţile ce utilizează acest Serviciu şi nu sunt privesc Primăria Municipiului Deva.
Un Anunț este valabil pentru un singur Spațiu sau Teren. Dacă se doreşte solicitarea/oferirea de
informații privind mai multe locaţii pentru investiții, utilizatorii sunt invitați să completeze câte un
anunț pentru fiecare facilitate în parte.

Datele si informațiile vor fi prelucrate şi diseminate de către Primăria Municipiului Deva, prin Serviciul
investitori, relaţii externe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Deva, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare și vor fi folosite DOAR în următoarele scopuri:
-

Promovarea potențialului economic și a oportunităților de afaceri din Municipiului Deva către toți cei
interesați și dispuși să acceseze www.devabusiness.ro, singurul loc unde se poate găsi, accesa şi
consulta Baza de Date pentru Investitori a
Municipiului Deva;
- Realizarea şi actualizarea Bazei de
Date pentru Investitori a Municipiului Deva,
disponibilă
exclusiv
online
(www.devabusiness.ro);
- Accesarea de către terți (orice
persoana fizică sau juridică, indiferent de
locație, interesată de potențialul investițional
și oportunitățile de afaceri ale Municipiului
Deva). Eventualele contacte de business se
vor stabili prin utilizarea platformei şi prin
informaţiile de contact disponibile aici.

