
            

 

                                               

 

 

Comunicat de presă 
Data: 15.03.2019  

 

Lansare proiect: “Creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public al Orașului Beclean” 

 

Unitatea Administrativ - Teritorială, Oraș Beclean în calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate 

de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 au semnat Contractul de finanţare 

nerambursabilă nr. 3655/28.12.2018, Cod SMIS 121470, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în sistemul de 

iluminat public al Orașului Beclean”.  

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – “Iluminat public”. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public al 

Orașului Beclean. Proiectul presupune realizarea unui sistem de iluminat public nou, modern și eficient energetic, 

compus din întreg sistemul de iluminat: rețele de alimentare subterane, stâlpi metalici, aparate de iluminat cu 

tehnologie LED; implementarea unui sistem de telegestiune; utilizarea de surse de energie regenerabile și extinderea 

sistemului de iluminat public.  

Obiectivele specifice ale proiectului vizează reducerea consumului de energie electrică în sistemul de iluminat 

public al orașului Beclean prin controlul inteligent al intensității luminoase și modernizarea și extinderea iluminatului 

public în orașul Beclean inclusiv prin folosirea surselor regenerabile de energie. 

Valoarea totală a proiectului este de 20.668.961,17 lei, din care valoare nerambursabilă POR: 20.255.581,93 lei.  

Data începerii proiectului: 28.12.2018  

Data finalizării proiectului: 31.06.2021  

Date de contact Beneficiar: UAT ORAȘ BECLEAN,  

Adresa sediu: Oraș Beclean, str. Trandafirilor, nr.2, CP 425100, jud. Bistriţa-Năsăud  

Tel / Fax : 0744699064, e-mail: secretariat@primariabeclean.ro 

  
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


