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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL GHEORGHENI 
 
 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor 

OPERAȚIUNEA C – Iluminat public 

 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 125750 
Titlul: Eficientizarea iluminatului public din Municipiul Gheorgheni 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL GHEORGHENI 
Localizare proiect – Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, Regiunea Centru. 
 
Durata de implementare: 51 luni, respectiv între data 08/08/2018 și data 31/10/2022, aceasta 
cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 
finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general - Creșterea eficienței energetice, gestionarea inteligenta a energiei si utilizarea 
energiei electrice din surse regenerabile în cadrul sistemului de iluminat public al municipiului 
Gheorgheni. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  

1. Ameliorarea securității, siguranței si confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin 
aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative si 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 electrica; 
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera echivalente (CO2); 
- alegerea de produse care utilizează 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 necesara si doar acolo unde este dorita; 
- atenția acordata durabilității produsului privit ca un serviciu si nu doar ca un obiect, prin 

utilizarea de aparate de iluminat care permit optimizarea cheltuielilor de întreținere; 
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4. Realizarea unui sistem de iluminat coerent la scara întregului municipiu, prin integrarea 
funcțiilor iluminatului public: 

- funcționalitate (satisfacerea în mod corect a nevoii de siguranță, securitate si confort) 
- eficiență 
- estetică 

 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Populația municipiului Gheorgheni (20.022 persoane): în urma implementării proiectului toată 
populația municipiului va beneficia de un sistem de iluminat public modern, eficient din punct de 
vedere energetic. De asemenea populația municipiului va avea la dispoziție un serviciu public de 
iluminat public de calitate. În urma realizării proiectului va crește nivelul de siguranță pentru 
locuitorii municipiului. 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
UAT municipiul Gheorgheni: municipalitatea / autoritatea publică locală va beneficia în urma 
implementării proiectului prin faptul ca vor fi reduse cheltuielile cu mentenanța sistemului de 
iluminat public (un sistem modernizat necesita întreținere mai redusă) respectiv cheltuielile cu 
energia electrica consumata se vor reduce în mod semnificativ. Astfel sumele economisite din 
bugetul local pot fi folosite pentru alte acțiuni desfășurate de autoritatea publica locala. 
 
Bugetul proiectului: 
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Leader

/ 

Total 

5.363.701,3

6 

5.283.515,

59 

5.283.515,

59 

4.490.988,

26 
85,00 

686.857,

02 
13,00 

105.670,

31 
2,00 80.185,77 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 5.177.845,28 lei (98,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.113.036 Euro (la cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului, respectiv cursul inforeuro din luna ianuarie 2018:  1 euro=4,652 lei lei). 
 


