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Lansarea proiectului „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL, MUNICIPIUL ONEȘTI“ 
Cod SMIS 2014+: 125396 

UAT Municipiul Onești în calitate de beneficiar, anunță începerea activităților proiectului „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ILUMINAT 
PUBLIC STRADAL, MUNICIPIUL ONEȘTI“- COD SMIS 2014+: 125396, în baza Contractului de finanțare nr. 7225 din 31.08.2021, încheiat cu 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar. Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, AXA 
PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor. 

Obiectivul general al proiectului este modernizarea și extinderea SIP pentru creșterea eficienței energetice în localitatea Onești prin 
implementarea unor soluții de iluminat moderne care au drept scop creșterea gradului de siguranță, reducerea consumurilor actuale de 
energie fără a afecta confortul cetățenilor, utilizarea resurselor de energie regenerabile la nivelul zonelor pietonale. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Modernizarea, extinderea și eficientizarea sistemului de iluminat public prin utilizarea unor aparate eficiente energetic ce 

încorporează tehnologii noi prietenoase cu mediul; 
2. Ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor în general și a celor cu dizabilități, în special prin aducerea 

iluminatului public la valorile cantitative și calitative conform cerințelor naționale și internaționale; 
3. Reducerea consumului de energie electrică și diminuarea poluarii luminoase; 
4. Implementarea soluțiilor de iluminat fotovoltaice în zonele pietonale. 

Descrierea proiectului 
Prin proiect se va realiza modernizarea SIP existent și extinderea SIP pe străzile unde nu există. Investițiile la nivelul proiectului vor viza: 

- La nivelul SIP existent: introducerea aparatelor cu tehnologie LED, console metalice și echipamente de telegestiune pe stâlpi 
existenți; 

- La nivelul SIP extins: instalarea de rețele de iluminat noi formate din stâlpi, cabluri subterane, cutii de distributie, aparate de 
iluminat și echipamente de telegestiune; 

- la nivelul trecerilor de pietoni va fi introdus sistemul de iluminat fotovoltaic. 
Prin aceste lucrări de investiții se urmărește atingerea parametrilor luminotehnici în conformitate cu standardul SR-EN 13201/2015. Așa 

cum se menționează în SF în urma realizarii proiectului, măsurile de intervenție propuse vor conduce la o scădere a emisiilor de CO2 de 
62,11%. Totodată aceste măsuri vor conduce și la crearea/extinderea/modernizarea/reîntregirea unui SIP de 11.240 ml. 

Grupurile țintă/ entitățile care vor beneficia de rezultatele proiectului: 
- Populația municipiului Onești - conform datelor din Anuarul Statistic 2017 a județului Bacău, populația municipiului Onești, 

inclusiv zona periurbană este de 52.280 locuitori, din care populația stabilă este de 39.172 locuitori; 
- instituții private: conform datelor de pe site www.listafirme.ro la nivelul municipilui Onești sunt 1.676 de firme active în 2018 

- îmbunătățirea calității vieții, creșterea siguranței atât în trafic cât și pietonal; 
- instituții publice; 
- turiști/persoane care tranzitează - conform datelor din Anuarul Statistic 2017 a județului Bacău, numărul de turiști în anul 2015 

în municipiul Onești a fost de 8.813 persoane ce s-au cazat în cele 8 structuri de primire turistică cu funcție de cazare. 

Perioada de implementare a proiectului este de 70 de luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare. 

Valoarea totală a proiectului este de 12.361.229,33 lei inclusiv TVA. Bugetul local va contribui cu suma de 313.562,56 lei, reprezentând 
valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului și valoarea neeligibila inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile. Valoarea finanțării 
nerambursabile este de 12.047.666,77 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibila nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 
Regională este de 10.449.723,69 lei. 

Informații suplimentare despre proiect se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Onești, B-dul Oituz nr. 17 sau la telefon 
0234/324243, persoană de contact – Bogdan Prohozescu- Manager proiect, e-mail: bogdan.prohozescu@onesti.ro. 

 

 


