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MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC PE ARTERA PRINCIPALĂ ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

Municipiul Suceava a implementat în perioada 18.06.2010 – 28.02.2012 proiectul 

„Modernizare iluminat public pe artera principală în municipiul Suceava” finanţat prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-

domeniul : Poli de dezvoltare urbană.

Valoarea totală a proiectului este de 11.509.590,34 lei, din care asistenţa financiară 

nerambursabilă este de  9.326.730,83  lei. 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui 

program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Obiectivul general al proiectului este modernizarea sistemului public de iluminat, prin 

implementarea de soluţii ecologice, în spiritul eficienţei energetice, la nivelul polului de dezvoltare, 

în vederea diminuării disparităţilor dintre zonele mai puţin dezvoltate şi cele dezvoltate ale 

municipiului.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă modernizarea iluminatului public pe artera 

principală – Bulevardul 1 Decembrie 1918 ( tronson Bulevardul Sofia Vicoveanca – Calea Obcinilor ), 

Bulevardul 1 Mai ( tronson Calea Obcinilor – Strada Mărăşeşti ), Strada Ştefan cel Mare ( tronson Strada 

Mărăşeşti – Strada Ştefan Dracinski ), Bulevardul Ana Ipătescu ( tronson Strada Ştefan Dracinski – Strada 

Cernăuţi ), Calea Unirii ( tronson Strada Cernăuţi – Strada Calea Burdujeni ), Strada Calea Burdujeni ( 

tronson Calea Unirii – Strada Cuza Vodă ), Strada Cuza Vodă ( tronson capătul din strada Burdujeni ).

 Proiectul s-a derulat pe parcursul a 22 de luni.

Locul de desfăşurare a proiectului este municipiul Suceava, judeţul Suceava.

Rezultate aşteptate :

l ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii

l creşterea gradului de siguranţă în cadrul comunităţii locale

l reabilitarea infrastructurii publice urbane pentru iluminat, în spiritul eficienţei energetice

l limitarea impactului negativ asupra mediului

l reducerea costurilor de funcţionare a sistemului de iluminat 

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm contactaţi pe domnul Dan Dura – 

manager proiect, tel. 0230 212696 int. 117, fax 0230 520593, e-mail : dandura@primariasv.ro

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