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Comunicat de presă 

Timișoara, 08 octombrie 2021 
 

 

Noi contracte de finanțare semnate în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020 

 
 
Este vorba de trei proiecte în valoare totală de aproape 27 milioane de lei, 
ce vor fi implementate în județele Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. 
 
Astfel, sistemul de iluminat public din orașul Pâncota va fi modernizat printr-un 
proiect în valoare de 15,7 milioane de lei, dintre care 15,3 milioane sunt fonduri 
nerambursabile. 
 
Întervențiile în urbea din județul Arad prevăd montarea a aproape 1.500 de 
aparate de iluminat cu led care vor înlocui peste 1.000 de aparate vechi. În 
plus, sistemul de iluminat public va fi extins, prin montarea de peste 300 de 
stâlpi noi. Lungimea sistemului de iluminat public modernizat și extins va fi de 
de 44.700 ml. Tot în cadrul acestui proiect, trecerile de pietori din localitate vor 
fi iluminate cu panouri fotovoltaice, prin amplasarea a 20 de astfel de stâlpi. 
 
Conform contractului de finanțare, lucrările ar urma să fie încheiate în termen 
de 21 de luni, iar la finalul acestora, iluminatul public din Pâncota va beneficia 
și de un sistem de monitorizare si dispecerizare, precum și de un sistem 
inteligent de comandă și diagnoză.  
 
Proiectul va fi implementat prin Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 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. 
 

*** 
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La Moldova Nouă, în județul Caraș-Severin, grădinița cu program prelungit 
„Licuricii” va modernizată și extinsă cu ajutorul fondurilor europene, printr-un 
proiect ce urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a orașului.  
 
Proiectul, în valoare totală de 8,55 milioane de lei, dintre care 8,35 milioane – 
fonduri nerambursabile, prevede reabilitarea și modernizarea clădirii aferente 
grădiniței, reabilitarea gardului de împrejmuire, amenajarea aleilor de acces și 
a parcărilor din zona adiacentă grădiniței, precum și a unui spațiu de joacă 
pentru copii. 
 
Proiectul are o durată de implementare de 27 de luni și este implementat prin 
Axa prioritară 13 –  Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de 
investiții 13.1 –  Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii 
din România. 

 
*** 

 
Tot cu ajutorul fondurilor europene, în municipiul Vulcan din județul Hunedoara, 
va fi reabilitată infrastructura rutieră din cartierul „Colonia de Jos”. Este vorba 
de arterele: Ghe. Barițiu, 22 Decembrie, Teiului, T. Vladimirescu, 
Independenței, Florilor, Barierei, Andrei Mureșanu, Libertății, respectiv Jiului. 
 
Lucrările constau în realizarea de îmbrăcăminte bituminoasă, montare borduri, 
realizarea marcajelor și montarea indicatoarelor rutiere, respectiv realizarea de 
lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale. Străzile ce urmează să fie 
reabilitate au o lungime totală de aproape 2 km și o suprafață totală de peste 
11.000 mp. 
 
Proiectul va facilita accesul autovehiculelor în zona Coloniei de Jos și va 
asigura accesibilitatea comunității din cartier (550 de persoane) la zona civică 
a orașului și crearea unui trai decent și mai sigur pentru membrii acesteia. 
Valoarea totală a investiției este de peste 2,6 milioane de lei, dintre care 
aproape 1,4 milioane lei – fonduri nerambursabile. 
 
Proiectul are o durată de implementare de 18 luni și va fi implementat prin Axa 
prioritară 9 –  Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 
defavorizate din mediul urban, 
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Prioritatea de investiții 9.1 –  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunităţii. 
 

*** 
 
Pentru informaţii suplimentare, nu ezitați să ne contactaţi: tel. 0256-491.923, e-
mail - office@adrvest.ro. 

 


