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Lansare proiect 
„Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea 

Neamțului, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Mihai Viteazu, Piața Ștefan cel Mare, Bulevardul Republicii, 

Strada Mihai Eminescu, Strada Orhei, Zona Văleni”  
 

Parteneriatul dintre: UAT Municipiul Piatra Neamț și UAT Județul Neamț condus și reprezentat de 

Municipiul Piatra Neamț, implementează proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat 

public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Mihai 

Viteazu, Piața Ștefan cel Mare, Bulevardul Republicii, Strada Mihai Eminescu, Strada Orhei, Zona Văleni”  

Cod SMIS 124828, finanțat prin Programul 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 clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 și cu Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.   

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui sistem de iluminat public modern, 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 legislația în vigoare (respectiv scăderea anuală a emisiilor cu 
peste 40% echivalent tone CO2), reprezentând eficiența energetică a sistemului nou, comparativ cu cea a 
sistemului existent extins ipotetic cu puncte luminoase ca cele existente. 

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge 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 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. 

 
Valoarea totală a proiectului:  5.184.548,22 lei. 
Contribuția Uniunii Europene: 4.264.545,83 lei. 
Data începerii: 18.10.2017. 
Data finalizării: 30.04.2021. 
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