Descriere proiect
noiembrie 2021

Eﬁcien zarea, modernizarea și ex nderea sistemului de iluminat public
stradal în orașul Isaccea, județul Tulcea
U.A.T. Orașul Isaccea, în calitate de Beneﬁciar, implementează proiectul: ”Eﬁcien zarea, modernizarea și
ex nderea sistemului de iluminat public stradal în orașul Isaccea, județul Tulcea”, cod SMIS 126963, ﬁnanţat prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon; Prioritatea de inves ţii 3.1 – Sprijinirea eﬁcienţei energe ce, a ges onării inteligente a energiei
și a u lizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, și în sectorul locuinţelor; Operaţiunea C –
Iluminat public în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Apel de proiecte nr.
POR/2018/3/3.1/C/1/ITI
Contractul de ﬁnanţare a fost încheiat în data de 13.07.2021 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administraţiei , în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.
Descrierea inves ției:
Prin acest proiect se propune eﬁcien zarea, modernizarea şi ex nderea sistemului de iluminat public stradal
în Oraşul Isaccea, judeţul Tulcea.
Inves ţia propusă are ca scop înﬁinţarea a două sisteme de alimentare cu energie electrică folosind surse
regenerabile, fotovoltaice, conectate la două din punctele de aprindere a iluminatului public.
Iluminatul public în orașul Isaccea și localitatea componentă Revărsarea se realizează prin intermediul a 574
corpuri de iluminat, un corp de iluminat revine la 35 m de stradă orășenească. Inves ţia are ca obiec v realizarea
unor ex nderi suplimentare de reţea 0,4 kV iluminat public, pe o distanţă minimă aproxima vă de 4327 m, prin
lucrări de plantare de stâlpi iluminat public, reţele electrice 0,4kV iluminat public și punct de aprindere iluminat
public.
Se vor înlocui stâlpii din lemn existenţi și aparatele de iluminat stradal existente cu toate elementele de
prindere și funcţionare în sistem. Pentru noul sistem de iluminat cu LED, nu se impun modiﬁcări sau suplimentări a
capacităţilor energe ce ce alimentează sistemul de iluminat public stradal.. Inves ţia mai cuprinde și realizarea
unui dispecerat cu rol de control și intervenţie pentru sistemul de dimming și telemanagement, suplimentare ce va
ﬁ inclusă în punctele de aprindere noi modernizate.
Obiec vul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea eﬁcienţei energe ce, a ges onării inteligente a
energiei în infrastructura de iluminat publică.
Obiec vele speciﬁce ale proiectului:
- Economia de energie: Randamentul sistemelor de iluminat cu LED-uri este superior lămpilor cu
incandescenţă și respec v lămpilor cu descărcare în gaz adică, la aceeași putere consumată produc cu mult mai
multă lumină sau, al el spus, pot produce aceeași lumină ca și lămpile obișnuite la o putere consumată mult mai
mică, economisindu-se as el energia și reducând factura de energie electrică cu 50-80%.
- Durata de viaţă: Dispozi vele LED clasice au o durată de viaţă de 100.000 ore, pentru o scădere a gradului
de iluminare la 80%, iar pentru modulele cu LED-uri înglobate în corpurile de iluminat, se garantează minim 50.000
ore. Această durată de viaţă foarte ridicată a aparatelor de iluminat cu LED conduce la costuri reduse de
mentenanţă a sistemului de iluminat și oferă oportunitatea reducerii costurilor reale de inves ţii. Spre
comparaţie, lămpile cu incandescenţă au o durată de 1.000-2.000 ore, iar lămpile compacte ﬂuorescente ajung la
8.000 – 15.000 ore.
- Eﬁcienţa luminoasă: Sistemele cu LED-uri produc mai multă lumină pe wa consumat decât lămpile
obișnuite. Controlul strict al dispersiei luminii realizat prin sistemul op c cu len le pentru focalizarea fasciculului
de lumină de formă dreptunghiulară asigură nepoluarea luminoasă. Len lele au rolul de a reduce pierderile de
lumină și elimină riscul de orbire provocat de strălucirea luminilor.
Perioada de implementare a proiectului este de 65 luni, respec v între data 01.08.2018 -31.12.2023.
Rezultatele proiectului:
Indicatorii prestabiliţi de realizare:
Consumul de energie ﬁnală în iluminatul public
Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public – valoarea ţintă este de 324,510.120
KWh/an
Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală es mată a gazelor cu efect de seră – valoarea ţintă este
de 180.750 echivalent tone de CO2
Indicatori suplimentari proiect:
- Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/ex ns/reîntregit – valoarea ţintă este de
45,815.000 (ml)
- Surse de energie regenerabila u lizate – valoarea ţintă este de 14.000 (nr.)
- Nivel de luminanţă medie – valoarea ţintă este 14.000 lx
Valoarea totală a proiectului este de 6.380.072,02 lei, din care:
valoarea totală contribuţie publică 6.107.816,19 lei;
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR - 5.191.643,76 lei;
valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 793.405,32 lei;
valoarea coﬁnanţării eligibile a Beneﬁciarului 122.767,11 lei.
Persoana de contact din partea beneﬁciarului: Primăria Orașului Isaccea - Gabriela Groza-manager de
proiect, tel.: 0784 244 928, e-mail: fondurieuropeneisaccea@gmail.com
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe coﬁnanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

U.A.T. Orașul Isaccea

