FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul proiectului: Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale
Zonei Metropolitane Constanţa

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere
Constanţa, municipiul Constanța

Solicitant: UAT municipiul Constanţa

Proprietar: UAT municipiul Constanţa

Buget: Valoarea totală a proiectului = 32.296.166,58 lei, valoare nerambursabilă din FEDR
25.794.891,52 lei

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul:
Poli de creştere

Perioada de implementare: 10 luni / 28.02.2015 - 27.12.2015

Plan/poza zona de referință

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului este modernizarea/reabilitarea infrastructurii urbane a
Polului de Creștere Constanța prin îmbunătățirea serviciilor publice și dezvoltarea
infrastructurii de bază care deservește la furnizarea acestora în scopul transformării
municipiului și arealului său de influență într-o zonă turistică în expansiune, cu o economie în
creștere rapidă și un standard de viață ridicat pentru toți locuitorii săi.

Obiectivul specific al proiectului constă în favorizarea accesului tuturor locuitorilor la
o infrastructură de calitate prin reabilitarea/ modernizarea

iluminatului public în unele

cartiere/bulevarde ale municipiului Constanța.

Descrierea proiectului:
Prin implementarea acestui proiect, se dorește soluționarea unor probleme serioase în
furnizarea iluminatului pe o arie importantă a spaţiului pietonal adiacent drumurilor din
municipiul Constanţa, deoarece aparatele existente s-au depreciat considerabil şi nu mai
corespund nici tehnic, nici energetic şi nici estetic cerinţelor de astăzi.
Îmbunătăţirea sistemului de iluminat public poate participa la dezvoltarea durabilă a
zonei prin sporirea siguranţei traficului, a cetăţenilor, prin creșterea confortului şi orientării în
teren, prin creşterea beneficiilor aduse de intensificarea activităţii umane în exterior dincolo
de lăsarea întunericului.
În proiect sunt cuprinse crearea şi extinderea reţelei de iluminat în cartierul Baba
Novac, în cartierul Compozitorilor, în cartierul Palazu Mare, în cartierul Constanţa Sud, şi
crearea şi reabilitarea reţelei de iluminat public din zona peninsulară, de pe bulevardul
Mamaia, între strada I.G. Duca şi bulevardul Aurel Vlaicu, de pe bulevardul Aurel Vlaicu,
între bulevardul I.C. Brătianu şi bulevardul Mamaia, de pe bulevardul Tomis, între bulevardul
Ferdinand şi bulevardul Alexandru Lăpuşneanu şi de pe bulevardul Ferdinand, între strada
Mihai Viteazu şi Gara CFR. Vor fi realizate linii electrice subterane, vor fi montaţi stâlpi şi de
aparate de iluminat noi, cu sistem modern de telegestiune.

Rezultate:
-

o rețea de iluminat public subterană cu o lungime de 42.612 ml

-

reducerea semnificativă a energiei electrice consumate de sistemul de iluminat public;

-

reducerea costurilor de întreţinere a sistemului de iluminat public;

-

controlul în timp real, deplin şi eficient , prin mijloace moderne de comunicaţie asupra
sistemului de iluminat public;

-

asigurarea accesului eficient, economic şi echitabil al cetăţenilor la serviciul de
iluminat public;

-

asigurarea unui nivel de siguranţă crescut pentru cetăţenii aflaţi în spaţiul public;

-

ridicarea nivelului de protecţie

a calităţii aerului şi a mediului în general, prin

utilizarea unor componente noi, ecologice.
Grup țintă:
Beneficiari direcți:
-

turiștii care vizitează sau tranzitează orașul

-

populația Zonei Metropolitane Constanța

-

agenții economici care își desfășoară activitatea în vecinătatea obiectivului de
investiții

-

inițiatorul proiectului – UAT Municipiul Constanta

Beneficiari indirecți:
-

autorități publice locale (Consiliul Județean Constanța)

-

investitori privați din Regiunea Sud-Est

