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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 
 

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. OPERAȚIUNEA C – Iluminat public 

 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 127005 
Titlul: MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT ÎN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 

Localizare proiect – Municipiul Sighișoara, județul Mureș, regiunea Centru. 

 

Durata de implementare: 60 luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 28.02.2023, aceasta cuprinzând 

și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, 

conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

 

Obiectivul general 

Obiectivul general al proiectului este modernizarea și extinderea SIP pentru creșterea eficienței 

energetice în municipiul Sighișoara 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 al 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 internațional; 

3. Reducerea consumului de energie electrică și diminuarea poluării luminoase; 

4. Implementarea soluțiilor de iluminat fotovoltaice în zonele pietonale. 

 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
- Populația Municipiului Sighișoara (28.102 locuitori); 

- Instituțiile private; 
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- Instituțiile publice; 

- Turiștii/persoanele care tranzitează municipiul; 

 
Bugetul proiectului: 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală eligibilă  

Valoare totala 

contributie 

publica  
Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 

cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

aferentă 

cheltuielilor 

neeligibile 

Valoare 

TVA 

neeligibil

ă 

aferentă 

cheltuielil

or 

eligibile 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 

Total 10.386.296,44  9.576.063,99 9.576.063,99 8.139.654,39 85,00 1.244.888,25 13,00 191.521,35 2,00 810.232,45 0,00 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 9.384.542,64 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 2,017,313,55 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului, respectiv cursul inforeuro din luna ianuarie 2018: 1 euro = 4,652 lei). 
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