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

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

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI
„Modernizarea iluminatului public în Orașul Teiuș”

Unitatea Administra�v Teritorială Orașul Teiuș, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului 
„Modernizarea iluminatului public în Orașul Teiuș”, cod SMIS 123596.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 
de inves�ții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public și are o valoare totală de 4.259.651,65 lei, din care 
4.173.117,44 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR. 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 09.12.2019 – 30.09.2021. 
Obiec�vul general al proiectului „Modernizarea iluminatului public în Orașul Teiuș” îl reprezintă 
creșterea eficienței energe�ce 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 energe�că ridicată și achiziționarea și instalarea unui sistem de teleges�une a 
iluminatului public local.
Obiec�vele 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 17 luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Scăderea anuală es�mată 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 17 luni de la semnarea contractului de 
finanțare.
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