
 

Comunicat de presă 

BULEVARDUL DECEBAL, PIAȚA MIHAIL KOGĂLNICEANU,BULEVARDUL TRAIAN, STRADA FERMELOR, ZONA 
PIETRICICA - COD SMIS 124829 

eficient energetic (un climat luminos, confortabil, cu un consum minim de energie, utilizând corpuri de iluminat 
fiabile în tehnologie LED, interconectate într-un sistem de telegestiune), care să genereze mai puține emisii de 
CO2 față de cel existent, în concordanță cu legislatia in vigoare (respectiv scăderea anuală a emisiior cu peste 
40% echivalent tone CO2), reprezentând eficiența energetică a sistemului nou, comparativ cu cea a sistemului 
existent. 
                    Prin realizarea acestei investiții s-au realizat următoarele obiective specifice: optimizarea consumului 
de energie al rețelei modernizate prin scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public, 
dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public prin scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră și 
îmbunătățirea calității iluminatului public din Municipiul Piatra Neamț prin crearea/extinderea 
/modernizarea/reîntregirea  sistemului de iluminat public.  
                    Proiectul a venit în întâmpinarea  cerințelor de sprijinire a eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice și in sectorul 
locuințelor și are ca rezultate scăderea anuală a gazelor cu efect de seră, creșterea numărului de pasageri, 
achiziție de autobuze și stații de reîncărcare electrică, crearea de sisteme de e-ticketing. Reducerea consumului 
de energie, rezultat al implementării proiectului are ca efect reducerea costurilor cu încălzirea, diminuarea 
efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței 
energetice, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. 

                                      
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României. 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

                     Valoarea totala a proiectului este de  4.905.441,72 lei din care contribuția Uniunii Europene este de 
4.104.774,24 lei. 

modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața Mihail 

Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, Zona Pietricica” Cod SMIS 124829, Contract de finanțare nr. 

4680/19.08.2019, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional 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 clădiri publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – iluminat public. 

Contractul de finanțare este încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice și Organismul 
Intermediar pentru implementarea acestui program în Regiunea Nord-Est  - Agenția Pentru Dezvoltare Regională 

 
Municipiul Piatra Neamț finalizează la data de 31.01.2023 implementarea proiectului “Extinderea și 

Proiectul s-a implementat în perioada 18.10.2017-31.01.2023. 

Nord Est. Perioada de implementare a proiectului este de 64 luni. 
Obiectivul general al acestui proiect constă în realizarea unui sistem de iluminat public modern, 

       20.01.2023 
EXTINDEREA  ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ: 


