
  

 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Data publicării : 16.12.2019 

 

Anunț începere proiect ”Modernizarea și eficientizarea 

sistemului de iluminat public” 
 

Proiectul „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public”, cod SMIS 125626, finanțat 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către UAT Oraşul Luduş și are o 
valoare totală de 20.015.452,49 lei, din care 18.802.820,52 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. 
Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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 01.09.2017-31.10.2022. 

 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat 

public al orașului Luduș, prin montarea de corpuri de iluminat noi, instalarea de noi stâlpi, precum și 
implementarea unui sistem  de telegestiune. 

 
Obiective specifice ale proiectului: 
1: Modenizarea sistemului de iluminat public prin instalarea a 2.184 corpuri de iluminat, în termen 

de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
2: Asigurarea protecției mediului și a dezvoltării durabile prin instalarea a 127 de surse de energie 

regenerabilă pentru iluminatul public, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
3: Implementarea unui sistem de telegestiune a sistemului de iluminat public, în termen de 36 de 

luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
4: Creșterea nivelului de iluminare mediu conform standardului european SR-EN 13201:2015, în 

termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare. 
5: Scăderea consumului anual de energie din iluminatul public cu peste 50%, în termen de 36 de luni 

de la semnarea Contractului de finanțare. 
6: Scăderea emisiilor anuale de echivalent CO2 cu peste 50%, în termen de 36 de luni de la semnarea 

Contractului de finanțare. 
7: Scăderea estimată a gazelor cu efect de seră cu peste 30%, în termen de 36 de luni de la semnarea 

Contractului de finanțare. 
8: Creșterea siguranței traficului rutier și pietonal, în termen de 36 de luni de la semnarea 

Contractului de finanțare. 
 
 

 

 

                                                                           Date de contact beneficiar:  

                                           UAT Oraşul Luduş, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 26, oraşul Luduş, judeţul Mureş, telefon                                                                               

                                0265.411.716, e-mail ludus@cjmures.ro, persoană de contact Anca Năsăudean, manager de proiect                   

                                                                                                www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

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

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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