
SLFW Bacău Proiect de 
Eficiență Energetică 

Urbană 

Beneficii:

Beneficiar: Municipiul

Bacău

Creditor: BERD

Investiții: 11 milioane Euro 

Perioada de implementare: 2021 - 2028

Detalii Proiect:

Proiectul constă în investiții 
importante privind eficiența 

energetică, reabilitarea și 
modernizarea sistemului de 

iluminat public în zonele prioritare 
din Bacău, care cuprinde 60 de 

străzi din centrul orașului și acoperă 
până la 40 km de rețea de iluminat 

public (din totalul de 198 km de

străzi din oraș).

Pentru autoritatea locală:

îmbunătățirea semnificativă a 
standardelor de siguranță în 
Bacău;

reducerea consumului de 
energie electrică și, implicit, 
reducerea costurilor cu 
energia electrică asociate 
sistemului de iluminat public;

reducerea cheltuielilor de 
exploatare și întreținere, 
datorită duratei mari de 
înlocuire a lămpilor LED și a 
accesului la starea SIP în timp 
real;

operarea și exploatarea din 
punct de vedere al securității, 
rentabilității și eficienței 
economice a infrastructurii 
aferente.

îmbunătățirea calității 
iluminatului public în 
municipiul Bacău;

garantarea permanenței în 
funcționare a iluminatului 
public;

creșterea gradului de siguranță 
a traficului rutier și pietonal;

creșterea gradului de 
civilizație, confort și calitate a 
vieții;

reducerea infracționalității pe 
timp de noapte.


Pentru cetățeni:

îmbunătățirea aspectului 
estetic al municipiului;

îmbunătățirea condițiilor de 
mediu prin reducerea emisiilor 
de CO2 prin noua tehnologie 
LED;

asigurarea de facilități pentru 
alimentarea/conectarea 
instalațiilor de iluminat în 
timpul evenimentelor festive și 
de sărbători;

exploatarea și operarea din 
punct de vedere al securității, 
rentabilității și eficienței 
economice a infrastructurii 
aferente serviciului;

creșterea potențialului turistic.


Pentru întreaga comunitate:

Domeniul de aplicare:

Aproximativ 44,54 km de rețea LES nouă, pentru străzile din Zona Prioritară, inclusiv lucrări de subtraversare a 
căilor de circulație și refacere a carosabilului;

1954 stâlpi metalici noi pentru iluminat (străzi/parcuri) cu console metalice aferente;

9337 corpuri de iluminat cu surse LED și controlere;

Includerea a 248 de corpuri de iluminat cu LED nou instalate (Milcov - 138 buc, Pasajul Letea - 74 buc și I.L. 
Caragiale - 36 buc) în sistemul de telegestiune proiectat;

Lucrări de verticalizare stâlpi din beton din Zona Rest Municipiu (maximum 200 buc.);

Lucrări de reparații crăpături stâlpi din beton din Zona Rest Municipiu (maximum 250 buc.);

Lucrari înlocuire stâlpi din beton din Zona Rest Municipiu cu alti stâlpi noi de același tip

(maximum 200 buc.);

187 de noi puncte de iluminat integrate în sistemul de telegestiune;

5380 de tablouri de distribuție, montate pe stâlpii Primăriei situate în Zona Rest Municipiu;

Implementarea sistemului de telegestiune, raportat la SIP. Sistemul de telegestiune va fi amplasat într-un spațiu 
pus la dispoziție de către Primăria Municipiului Bacău;

Furnizarea de echipamente tehnologice și mobilier.



Economii anuale

totale de energie: 

3,307 MWh/an



Reducerea emisiilor

de gaze cu efect de seră:


958,326 tone CO2/an



Reducerea cheltuielilor

 de la bugetul local:

cu energie electrică


aproximativ 


50% 


Delia Galea, responsabil cu 
măsurile sociale, sănătatea, 
securitatea și protecția muncii,

Tel: +40234581849, E-mail: 
delia.galea@primariabacau.ro

Mihaela Lupu, responsabil protectia

mediului, Tel: +40234581849, E-mail: 
ecoproject_consulting@yahoo.com

Persoana de contact:


