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TITLUL 
              

             Municipiul Suceava implementează 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 ), astfel :           

- construirea unei linii electrice subterane de alimentare cu energie a sistemului de 
iluminat 

- montarea de aparate moderne de iluminat pe stâlpii noi prin intermediul unor 
console metalice 

- realizarea conexiunilor electrice şi a coloanelor de alimentare 
- punerea noii instalaţii la pamânt 
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- realizarea comenzii de aprindere a sistemului nou de iluminat. 
 

II. Pentru executarea lucrării de modernizare a iluminatului public sunt prevăzute 

următoarele lucrări :  

 Se va construi o infrastructură nouă : 
- stâlpi metalici, supli, dispuşi în lungul străzii la o distanţă medie de 35 m între ei şi 

la 0,5 m de bordură ; 
- reţele electrice subterane ; 
- cutii electrice ; 
- aparate de iluminat stradal, cu performanţe ridicate. 

 Stâlpii existenţi, dedicaţi iluminatului public vor fi înlocuiţi, iar stâlpii 
speciali care susţin linia de contact pentru troleibuz şi alte reţele se vor 
păstra, pe aceştia înlocuindu-se consolele şi aparatele vechi de iluminat ; 

 Iluminatul public va fi unilateral pe Strada Cuza Vodă şi bilateral opus pe 
restul traseului ; 

 Ansamblul aparate de iluminat – stâlpi va fi unitar ca formă, materiale şi 
culoare, cu un aspect de uz modern, integrat în specificul zonei ; 

 Construcţia şi poziţionarea stâlpilor de iluminat va permite instalarea unui 
sistem temporar destinat iluminatului festiv ; 

 Parametri luminotehnici vor avea valori potrivite clasei de circulaţie rutieră 
M2, respectiv pietonală P2. 

 Se va implementa un sistem de telemanagement pentru :  
- Monitorizarea stării şi a consumului de energie electrică, comandă şi controlul 

centralizat la nivel de aparat de iluminat ; 
- Comanda şi contorizarea consumului de energie electrică a iluminatului festiv. 

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

 
           Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de 

Uniunea Europeana, va rugam sa vizitati www.fonduri-ue.ro  

 

http://www.fonduri-ue.ro/

