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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA 
 
 

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 123956 
 
Titlul: Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – localități 
componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț 
 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA 

Localizare proiect – Municipiul Alba Iulia, județul Alba, regiunea Centru. 
 
Durata de implementare: 75 luni, respectiv între data 26.01.2016 și data 31.03.2022, aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de 
eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general 
 Creșterea eficientei energetice, începând cu anul 2021, în sistemul de iluminat public al Municipiului Alba Iulia, 

care în prezent înregistrează consumuri energetice mari. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
 Scăderea consumului anual de energie primara în iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia – Localități 

Componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț de la 389.636,00 (kWh/an) - valoare 
dinaintea implementării proiectului, la 205.501,52 kWh/an, începând cu anul 2021 prin reabilitarea si modernizarea 
a 46.587 ml, respectiv extinderea cu 5.000 ml a sistemului de iluminat public in zona vizata prin proiect, care 
include și instalații, echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrica. 

 Scăderea gazelor cu efect de sera, datorate sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia – 
Localități Componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț de la 86,65 echiv. tone de 
CO2/an – valoare dinaintea implementării proiectului, la 45,70 echiv. tone de CO2/an începând cu anul 2021, prin 
reabilitarea si modernizarea a 46.587 ml, respectiv extinderea cu 5.000 ml a sistemului de iluminat public in zona 
vizata prin proiect, care include si folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme alternative 
de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie. 

 Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități (persoane cu deficiente de vedere, persoane cu dizabilități 
motorii etc.), la serviciul de iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia - Localități Componente: Oarda de Sus, 
Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț, prin reabilitarea si modernizarea a 46.587 ml, respectiv extinderea cu 

http://www.adrcentru.ro/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 

5.000 ml a sistemului de iluminat public in zona vizata prin proiect și iluminarea a unui număr de 2 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) începând cu anul 2021. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 Circa 74.574 locuitori ai municipiului Alba Iulia vor reprezenta beneficiarii direcți ai proiectului Reabilitarea, 

Modernizarea și Extinderea sistemului de iluminat public al Mun Alba Iulia – Loc componente: Oarda de Sus , 
Oarda de Jos, Pâclișa, Micești si Bărăbanț. 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
 Cetățenii din Zona Urbană Funcțională a Mun. Alba Iulia (cei cu domiciliul in afara Mun. Alba Iulia) vor fi 

considerați beneficiari indirecți ai proiectului. 
 Tot beneficiari indirecți ai proiectului pot fi considerați întreaga populație a județului Alba (exceptând cetățenii din 

Alba Iulia), dat fiind ca Alba Iulia reprezintă oraș reședința de județ, fiind reședința a numeroase instituții dar și 
obiective istorice, agenți economici importanți, etc. Alba Iulia este reședința Județului Alba, cu o populație de 
388.869 persoane la nivelul anului 2011 (conform INS), deci fără populația Municipiului Alba Iulia vorbim de un 
număr de 315.918 locuitori beneficiari indirecți ai proiectului 

 Beneficiari indirecți ai proiectului vor fi considerați si turiștii din Alba Iulia – peste 200.000/an (167.404 vizitatori au 
fost înregistrați si au înnoptat la hotelurile din Alba Iulia in anul 2016), si cei aproximativ 500.000 de vizitatori/an.  

 
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 

neeligibi
lă 

aferentă 
cheltuiel

ilor 
eligibile 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 
 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Total 8.726.128,54 7.101.475,90 7.101.475,90 6.036.254,52 85,00 923.191,88 13,00 142.029,50 2,00 1.624.652,64 0,00 
 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 6.959.446,40 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.496.011,69 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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