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ANUNȚ DEMARARE PROIECT « REABILITARE, EXTIDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE
ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI»
Municipiul Fălticeni, în calitate de beneficiar anunță lansarea proiectului « REABILITARE,
EXTIDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI »,
cod SMIS 2014+: 126788, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020,
AXA Prioritară 3 – “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”.
Valoarea totală a proiectului este de 15.204.740,05 lei, din care valoarea finanțării
nerambursabile este de 15.159.540,85 lei din care 12.885.609,73 lei valoare eligibilă
nerambursabilă din FEDR și 1.970.740,30 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul
național.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemului de
iluminat public din municipiul Fălticeni, județul Suceava.
Obiectivul specific al axei prioritare 3.1 este Creșterea eficienței energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari.
Obiectivul proiectului este de a reabilita, extinde și moderniza sistemul de iluminat public
din municipiul Fălticeni prin realizare de lucrări de intervenție care contribuie la
implementarea proiectului.
Rezultate așteptate:
 sistem de iluminat public modern și eficient prin utilizarea de aparate cu tehnologie LED;
 ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timpul nopții prin
aducerea iluminatului public la valorile calitative din prescripțiile naționale și
internaționale;
 diminuarea cheltuielilor reale de funcționare a sistemului de iluminat public (cu ajutorul
unui sistem inteligent de management prin telegestiune) cu minimum 40%;
 dimunarea poluării luminoase
 reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu peste 40% față de situația actuală.
Data de începere a proiectului este 19.11.2020, iar data de închidere efectivă a proiectului
este 31.10.2022.
Date de contact beneficiar:
Adresă poștală: Str. Republicii, nr. 13 Municipiul Fălticeni, județul Suceava, România, cod poștal 725200
Telefon: 0230/ 542056
Adresă e-mail: falticeni@falticeni.ro
Pagina web: http://www.falticeni.ro/
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
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www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
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