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Proiect
„Management modern şi eficient al iluminatului public din municipiul Suceava”

finanţat în cadrul 
Obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 – „Imbunătăţirea mediului

înconjurător”aferentă Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând
reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene

extinse

În data de 02.04.2015, Municipiul Suceava a încheiat cu Ministerul Finanţelor
Publice, în calitate de Unitate Naţională de Coordonare, Acordul de Implementare nr.
PCER/A4/RO-CH 04  având ca obiect  acordarea finanţării  nerambursabile pentru
implementarea  proiectului  de  investiţie  „Management  modern  si  eficient  al
iluminatului  public  din  municipiul  Suceava”,  in  cadrul  Obiectivului  1  al  Ariei  de
Concentrare  4   -  „Îmbunătaţirea  mediului  înconjurător”,  Programul  de  Cooperare
Elveţiano – Român vizând reducerea disparităţilor  economice şi  sociale în cadrul
Uniunii Europene extinse.
        Obiectivul  general: modernizarea  infrastructurii  de  iluminat  public  din
municipiul Suceava, în vederea reducerii emisiilor de CO2 şi creşterii calităţii vieţii. 
         Obiectivul  specific: modernizarea  iluminatului  public  pe întreg  arealul
municipiului Suceava, cu excepţia arterei principale de circulaţie, în vederea obţinerii
de  economii  de  energie  ca  răspuns  la  politica  de  schimbări  climaterice,  inclusiv
pentru a creşte siguranţa şi confortul cetăţenilor. 

Prin  proiect  se  propune  imbunătăţirea  parametrilor  iluminatului  public
municipal atât prin introducerea unor corpuri de iluminat noi, performante, cu surse
de iluminat tehnologie LED, cât şi prin controlul şi monitorizarea funcţionării acestora
cu ajutorul unui sistem de telegestiune de ultimă generaţie. Ca urmare a proiectului
se vor îmbunătăţi aspectele legate de : eficienţa energetică a sistemului de iluminat,
protecţia mediului, performanţele luminotehnice şi siguranţa traficului rutier şi pietonal
desfăşurat la nivelul municipiului. 

Durata proiectului este de 51 luni, conform Actului Adiţional nr. 4 la Acordul
de Implementare nr. PCER/A4/RO-CH 04  .
            În cadrul acestui proiect, se are în vedere înlocuirea corpurilor de iluminat
existente (  ce sunt  îmbătrânite,  deteriorate  în parte şi  cu un randament scăzut  în
funcţionare ). 
Astfel, se vor executa următoarele lucrări : 

 demontare corpuri de iluminat existente şi predarea lor către beneficiar – 3843
buc; 

 demontarea confecţiilor metalice de susţinere a corpurilor de iluminat existente
şi predarea lor către beneficiar;

 adaptarea pentru prindere a corpurilor de iluminat noi pe stâlpii existenti ( cârje,
brăţări, confecţii metalice, etc);

 montare corpuri de iluminat cu tehnologie LED – 3843 buc;
 înlocuire / montare cutii conexiune pe stâlpii de iluminat – 3741 buc;
 înlocuire / montare cablu de la cutia de conexiune la corpul de iluminat;
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 achiziţie şi instalare echipament de telegestiune;
 punere în funcţiune sistem de iluminat şi sistem de telegestiune.

Stadiul proiectului în luna octombrie 2017 : 
 Corpuri de iluminat montate : 3167

Activităţi  suplimentare  (ca  urmare  a  economiilor  realizate  în  cadrul
proiectului)     :  

În  data  de  31  mai  2017,  s-a  primit  din  partea  Ministerului  Finanţelor  Publice,
scrisoarea  de  acceptare  în  vederea  finanţării  de activităţi  suplimentare  în  cadrul
proiectului pentru : 

Înlocuire  corpuri  de  iluminat  cu  aparate  de  iluminat  tip  LED  sau  echivalent  (cu
consum redus  de energie  electrică şi  durată  de funcţionare  minim 4 ani)  pentru
unităţile  de  învăţământ  (şcoli,  licee),  clădiri  aflate  in  proprietatea  Municipiului
Suceava şi administrarea unităţilor de învăţământ.

Astfel,  în  următoarele  unităţi  de  învăţământ  se  vor  înlocui  corpurile  de  iluminat
clasice cu iluminat tip LED 

1. Colegiul Tehnic Al.I. Cuza
2. Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu
3. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
4. Colegiul Tehnic Samuil Isopescu 
5. Colegiul Naţional Ştefan cel Mare
6. Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret
7. Colegiul Naţional Mihai Eminescu
8. Colegiu Naţional Petru Rares
9. Colegiul Tehnic Petru Muşat
10.  Şcoala Postliceală Sanitară – Corp A
11. Şcoala Postliceală Sanitară – Corp B
12. Colegiul Economic Dimitrie Cantemir
13. Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII nr. 1 
14. Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII nr. 3
15. Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII nr. 4
16. Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII nr. 5
17. Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII nr. 6
18. Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII nr. 7
19. Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII nr. 8
20. Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII nr. 9
21. Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII nr. 10
22. Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII nr. 11

Un număr total de 9221 aparate iluminat tip LED vor fi montate. 
Astfel,  economia  anuală  de  energie  electrică  este  estimată  la  199.716  Kwh,Astfel,  economia  anuală  de  energie  electrică  este  estimată  la  199.716  Kwh,
cantitatea totală de CO2 redusă anual 140 t, reprezentând 35,87% reducere emisiicantitatea totală de CO2 redusă anual 140 t, reprezentând 35,87% reducere emisii
CO2/an faţă  de situaţia  existentă,  iar  economia estimată aferentă  consumului  deCO2/an faţă  de situaţia  existentă,  iar  economia estimată aferentă  consumului  de
energie electrică este 109.524,98 RON fără TVA/an.energie electrică este 109.524,98 RON fără TVA/an.
Economii rezultate din proiect : 10.228.895 RONEconomii rezultate din proiect : 10.228.895 RON
Valoare pentru activitatea suplimentară ( înlocuire aparate iluminat în şcoli şi licee ) :Valoare pentru activitatea suplimentară ( înlocuire aparate iluminat în şcoli şi licee ) :
10.896.159 RON10.896.159 RON
Contribuţie SECO (81,83%) : 8.370.305 RONContribuţie SECO (81,83%) : 8.370.305 RON
Contribuţie Municipiul Suceava (18,17%) : 1.858.590 RONContribuţie Municipiul Suceava (18,17%) : 1.858.590 RON
Cheltuieli neeligibile : 667.264 RON Cheltuieli neeligibile : 667.264 RON 
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Se estimează demararea lucrărilor în prima jumătate a anului 2018.Se estimează demararea lucrărilor în prima jumătate a anului 2018.

          

Valoarea totală a proiectului este de  6.731.149 CHF, echivalentul a 28.349.580,24
RON.”  Din  bugetul  total,  5.238.108  CHF,  echivalentul  a  22.061.339,46  RON,
reprezintă contribuţia elveţiană iar 1.439.041 CHF, echivalentul a 6.288.240,78 RON,
reprezintă contribuţia Beneficiarului la cheltuieli eligibile si neeligibile. 

             

             Pentru informaţii  suplimentare despre derularea proiectului,  vă rugăm
contactaţi  pe domnul Dan Dura, manager proiect,   tel.  0230 212696 int.  117,  fax
0230 520593, e-mail : dandura@primariasv.ro          

“PROIECT  CO-FINANŢAT  PRINTR-UN  GRANT  DIN  PARTEA  ELVEŢIEI  PRIN
INTERMEDIUL  CONTRIBUŢIEI  ELVEŢIENE  PENTRU  UNIUNEA  EUROPEANĂ
EXTINSĂ”

MUNICIPIUL SUCEAVA
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