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Data publicării – 06  August  2021 

Anunț începere proiect 
„ Eficientizarea iluminatului public din Municipiul Gheorgheni” 

POR/300/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, 
clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice mari 
 cod SMIS 125750 

 
Proiectul „Eficientizarea iluminatului public din Municipiul Gheorgheni”, cod SMIS 125750, finanțat prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către municipiul Gheorgheni și are o 

valoare totală de 5.363.701,36 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), 

din care 5.177.845,28 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  Programul Operațional Regional 2014-2020 

este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în 

calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, Organism intermediar al 

programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a 

se derula în perioada 08.08.2018 și data 31.10.2022. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea 

eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile 

în cadrul sistemului de iluminat public al municipiulul Gheorgheni iar obiectivele specifice ale proiectului 

sunt următoarele: 1. ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin 

aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative și calitative din prescripțiile SR-EN 13201; 2. reducerea 

cheltuielilor anuale de exploatare a elementelor componente ale sistemului de iluminat public; 3. limitarea 

impactului asupra mediului prin: reducerea consumului de energie electrică; reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de sera echivalente (CO2); alegerea de produse care utilizeaza mai puține materii prime, respectiv 

produse alcătuite din materiale recuperabile în procent ridicat; limitarea poluării luminoase realizând un 

iluminat de calitate, în sensul dirijării luminii doar spre locul în care este necesară și doar acolo unde este 

dorită; atenția acordată durabilității produsului privit ca un serviciu și nu doar ca un obiect, prin utilizarea 

de aparate de iluminat care permit optimizarea cheltuielilor de întreținere; 4. realizarea unui sistem de 

iluminat coerent la scara întregului municipiu, prin integrarea funcțiilor iluminatului public. 

 

 

Date de contact beneficiar:  

Csergő Tibor – András Primar, tel.: 0266 - 364494, adresa de e-mail: primaria@gheorgheni.ro 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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