
     

Comunicat

                             04.11.2021

Lansarea proiectului “Modernizarea și extinderea sistemului de 
iluminat public stradal în orașul Panciu, județul Vrancea”

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu, în calitate de Beneficiar, implementează
proiectul “Modernizarea și  extinderea sistemului  de iluminat  public  stradal  în  orașul  Panciu,
județul Vrancea”, cod SMIS 127053, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -
2020.

Rezultate așteptate:

1. Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an):

- valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 667.320 kwh/an

- valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 220.652 kwh/an

2. Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reîntregit (ml):

- valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 44.763 ml

- valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 45.195 ml

3. Surse de energie regenerabilă utilizate (nr.):

- valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0

-  valoarea  indicatorului  la  finalul  implementării  proiectului  (de  output):  264  stâlpi  cu
panouri fotovoltaice

4. Nivel de iluminare mediu (lx):

- valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: -

- valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 7,69lx

5. Nivel de luminanță medie menținută minimă (cd/m2):

- valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: -

- valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 0.53 (cd/m2)

6. Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect:

- valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: -

- valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 1.449 buc.



7. Numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune:

- valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: -

- valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 1.449 buc.

8. Numărul de stâlpi instalați prin proiect:

- valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: -

- valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 519 buc.

9. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2):

- valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 377.70 t

- valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 124.89 t

Valoarea totală a proiectului este de 21.210.720,04 lei, din care:

 Valoarea sumei nerambursabile din FEDR este de 17.883.461,92 lei

 Valoarea sumei nerambursabile din bugetul naţional este de 2.735.117,71 lei

 Valoarea cofinanțării este de 592.140,41 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 98 luni, respectiv între data 03.01.2015 și
data 28.02.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul,  și  perioada de desfășurare a activităților
proiectului  înainte  de  semnarea  Contractului  de  finanțare,  conform  regulilor  de  eligibilitate  a
cheltuielilor.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului
(www.facebook.com/inforegio.ro     ).

Informații suplimentare se pot obține la sediul UAT Orașul Panciu, 
manager de proiect dl. Chirilă Adrian, telefon 0237.275.811, fax 0237.276.137, 

e-mail: primaria.panciu@gmail.com, contact@primaria-panciu.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


