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FINALIZARE PROIECT 
 „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORA  BICAZ, JUDE UL NEAM “Ș Ț Ț

UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALA  ORASUL  BICAZ  anuntă  finalizarea  proiectului
„EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORA  BICAZ, JUDE UL NEAM “, finantatȘ Ț Ț
cu fonduri nerambursabile acordate de Elvetia, prin „Fondul pentru ac iuni în domeniul managementuluiț
energiei durabile“, finan at prin Programul de cooperare elve iano-român vizând reducerea disparită ilorț ț ț
economice şi sociale în cadrul Uniunii  Europene extinse, în cadrul componentei „Ac iuni în domeniulț
energiei durabile în comunită ile din regiuni sărace/subdezvoltate“ – „Programul oraşe sărace”ț

Proiectul  s-a  derulat  pe o  perioada  de  18  luni,  incepand  cu data  de  08.03.2018  Valoarea  totală  a
proiectului fiind de 4.836.370,45 lei,  din care valoare eligibila 4.768.446,09 Lei si 67.924.36 Lei valoare
neeligibila;

Valoarea asisten ei financiare nerambursabile acordate de Elve ia în acest proiect este de ț ț 4.250.564,23
lei din  care  4.053.179,17  lei  reprezentând  85%  -  valoarea  finantarii  elvetiene  nerambursabile  si
197.385,06 Lei din Fondul Elvetian de Contrapartida (FEC), diferen a ț de 585.806,22 lei  fiind suportată
de la bugetul local;  

In urma implementarii proiectului, s-a  avut in vedere atingerea urmatorilor indicatori de rezultat:
- Reducerea consumului de energie pentru iluminatul public stradal, anual la 234,23 MWh/an;
- Reducerea costurilor cu 139.213 lei / an la energia electrică;
- Reducerea emisiilor de CO2 cu 113,56 To / an.

Prin implementarea proiectului s-au realizat:
- Extinderea i modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea aparatelor existente cuș

aparate echipate cu tehnologie LED;
- Montare 1.485 corpuri iluminat  tip LED pe intreaga suprafata a UAT Bicaz, inclusiv în cele trei

sate componente: Potoci, Secu i Izvoru Alb;ș
- Extindere re ea electrică cu un numar de 116 stâlpi stradali noi;ț
- Implementarea  unui  sistem  de  telegestiune  pentru  monitorizarea  i  controlul  centralizat  alș

aparatelor de iluminat i monitorizarea punctelor de aprindereș

Investi ia  realizată  prin  proiectul  „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI  DE  ILUMINAT PUBLIC  ÎN ORAț Ș
BICAZ, JUDE UL NEAM “ va avea impact asupra celor aproximativ 8.626 de locuitori ai Ora ului Bicaz,Ț Ț ș
precum i a cetă enilor afla i în tranzit. ș ț ț

Pentru detalii suplimentare: Viceprimar Nicu Butnaru - Manager de proiect, tel : 0723.376.122 ; e-mail:
viceprimar@primariabicaz.ro 

PROIECT FINANTAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVETIEI PRIN INTERMEDIUL 
CONTRIBUTIEI ELVETIENE PENTRU UNIUNEA  EUROPEANA  EXTINSA
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