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ANUNȚ DE INTERES PUBLIC 

 

Finalizarea proiectului  

„Modernizarea iluminatului public din orașul Teiuș”, cod SMIS 123596 

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Teiuș, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea 

implementării proiectului de finanțare cod SMIS 123596, cu titlul: „Modernizarea iluminatului public din 

orașul Teiuș”. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice în cadrul sistemului de 

iluminat public de la nivelul orașului Teiuș, prin măsuri de economisire a resurselor de energie și reducere 

a emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării unor acțiuni de înlocuire a lămpilor cu un 

consum ridicat de  energie electrică cu lămpi cu eficiență energetică ridicată și achiziționarea și instalarea 

unui sistem de telegestiune a iluminatului public local. 

Scopul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de viață pentru toți cetățenii, prin promovarea calității și 

eficienței serviciilor de iluminat public, precum și dezvoltarea durabilă a acestora, care să asigure 

protecția mediului înconjurător. Toate activitățile propuse la finanțare contribuie la îndeplinirea 

obiectivului specific al priorității de investiție 3.1, și anume „creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează 

consumuri energetice mari”, prin intermediul obiectivelor ce se doresc a se realiza în cadrul proiectului și 

care au ca scop eficientizarea energetică a iluminatului public la nivelul orașului Teiuș. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:   

1. Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public de la 373.512,71 kwh/an valoarea 

indicatorului la începutul implementării proiectului la 108.352,86 kwh/an valoarea indicatorului la finalul 

implementării proiectului, în termen de 37 luni de la semnarea contractului de finanțare. 

2. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră de la 87,80 echivalent tone CO2 valoarea 

indicatorului la începutul implementării proiectului, la 25,47 echivalent tone CO2 valoarea indicatorului la 

finalul implementării proiectului, în termen de 37 luni de la semnarea contractului de finanțare. 
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Rezultatele proiectului sunt: 

1. Consum anual de energie primară în iluminat public scăzut de la 373.512,71 kwh/an valoarea 

indicatorului la începutul implementării proiectului, la 108.352,86 kwh/an valoarea indicatorului la finalul 

implementării proiectului. 

2. Gazele cu efect de seră scăzute de la 87,80 echivalent tone de CO2 valoarea indicatorului la începutul 

implementării proiectului, la 25,47 echivalent tone de CO2 valoarea indicatorului la finalul implementării 

proiectului. 

3. Lungime sistem iluminat public modernizat în suprafață totală de 29.848 ml - valoarea indicatorului la 

începutul și la finalul implementării proiectului. 

4. Nivel de iluminare mediu crescut, astfel: 

- P5: de la 2,5 lx valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului, la o valoare a indicatorului 

de ≥3 - ≤4,5 lx la finalul implementării proiectului; 

- C5: de la 2,59 lx valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului, la o valoare a indicatorului 

de ≥7,5 lx la finalul implementării proiectului. 

5. Nivel de luminanță medie menținută minimă crescută, astfel: 

- M3: de la 0,34 cd/mp valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului, la ≥1 cd/mp, valoarea 

indicatorului la finalul implementării proiectului; 

- M4: de la 0,35 cd/mp valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului, la ≥0,75 cd/mp, 

valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului; 

- M5: de la 0,25 cd/mp valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului, la ≥0,5 cd/mp, 

valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului. 

6. Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect crescut de la 861, valoarea indicatorului la 

începutul implementării proiectului, la 957, valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului. 

7. Numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune crescut de la 0, valoarea indicatorului la 

începutul implementării proiectului, la 957, valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului. 
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Perioada de implementare a proiectului: data de începere a proiectului este 09.12.2019, iar data de 

finalizare este 31.12.2022. 

Valoarea totală a proiectului este de 4.259.651,65 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 

4.258.283,15 lei din care: valoarea totală nerambursabilă 4.173.117,44 lei, valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR 3.619.540,68 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 

553.576,76 lei și cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 85.165,71 lei. Valoarea neeligibilă a proiectului este 

de 1.368,50 lei. 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 

vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, 

www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului, www.facebook.com/inforegio.ro. 
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