
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim in viitorul tau!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 
 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, Romania  

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro 

 

FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL TOPLIȚA 
 

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 

 
Titlul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL 
TOPLIȚA, JUDEȚUL HARGHITA 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL TOPLIȚA 

Localizare proiect – Municipiul Toplița, județul Harghita, regiunea Centru. 

 
Durata de implementare: 47 luni, respectiv între data 01.09.2018 și data 31.07.2022, 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 reprezentat de creșterea eficienței energetice, începând cu anul 

2022, în sistemul de iluminat public al municipiului Toplița, care în prezent înregistrează consumuri 

energetice mari. 

 
Obiectivele specifice al proiectului:  

1. Scăderea consumului anual de energie primară in iluminat public la nivelul municipiului Toplița 

prin modernizarea sistemului de iluminat în oraș (în străzile/zonele vizate). 

2. Scăderea gazelor cu efect de seră, datorate sistemului de iluminat public la nivelul municipiului 

Toplița începând cu anul 2022, prin crearea unui nou sistem de iluminat public în zonele vizate 

prin proiect, care include și folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme 

alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie. 

3. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități (persoane cu deficiente de vedere, persoane cu 

dizabilități motorii etc.), la serviciul de iluminat public la nivelul municipiului Toplița, prin crearea 

unui nou sistem de iluminat public în zonele vizate prin proiect și iluminarea principalelor treceri 

de pietoni, incluzând sisteme bazate pe senzori de prezenta care vor comanda creșterea fluxului 

luminos al aparatelor de iluminat public (la trecerile de pietoni). 

http://www.adrcentru.ro/
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Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 

 Sunt locuitorii municipiului, care vor beneficia de un spațiu public mai sigur pe timp de noapte, 

ameliorându-se nivelul securității. Atât pietonii, cât și șoferii, au fost evidențiați ca două grupuri 

țintă distincte ale proiectului. Pentru pietoni - iluminarea corespunzătoare a drumului le va 

permite observarea obstacolelor din timp, minimizând riscul accidentarii pe tip de noapte. Pentru 

șoferi, atât cei locali, cât și cei în tranzit, circulația pe timp de noapte va deveni mai sigură, 

asigurând posibilitatea ca orice potențial obstacol să poată fi observat din timp, o dată cu 

asigurarea unei mai bune vizibilități a zonei aferente părții carosabile. 

 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 
  

 Grupul beneficiarilor indirecți ai investitei este unul vast, fiind reprezentat de locuitorii 

municipiului. Datorita economiei ce va surveni odată cu implementarea proiectului, resursele 

financiare rezultate vor putea fi canalizate spre alte scopuri benefice municipiului. De asemenea, 

printre beneficiarii indirecți ai proiectului se numără persoanele aflate în tranzit și vizitatorii 

Municipiului Toplița, care se vor simți mult mai în siguranță pe timpul nopții. 

 
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 

neeligibilă 

aferentă 

cheltuielilor 

eligibile 

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

Total 9.307.097,21  8.177.319,38 8.177.319,38 6.950.721,48 85,00 1.063.051,50 13,00 163.546,40 2,00 1.129.777,83 0,00 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 8.013.772,98 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.722.651,11 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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