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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 și eficient al 
iluminatului public din municipiul Suceava”, în 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 18 luni. 
          Valoarea totală a proiectului este de 6.417.314 CHF, echivalentul a 
27.027.801,37 RON. Din bugetul total, 5.238.108 CHF, echivalentul a 22.061.339,46 
RON reprezintă contribuţia elveţiană, iar 1.179.206 CHF, echivalentul a 4.966.461,91 
RON reprezintă contribuţia beneficiarului la cheltuieli eligibile şi 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           
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