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Comunicat de presă 
 

Finalizarea proiectului  
„Eficiență energetică și gestionarea inteligentă a energiei în 

infrastructura de iluminat public pentru comuna Mihai Viteazu, județul 

Cluj”  

 

Iluminat public inteligent 

 
Primăria Comunei Mihai Viteazu anunță finalizarea lucrărilor aferente proiectului „Eficiență 

energetică și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public pentru comuna 

Mihai Viteazu, județul Cluj” 

 

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate de Guvernul 

României prin Administrația Fondului pentru Mediu -  Programul privind sprijinirea eficienței 

energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. 

 

Execuția lucrărilor s-a derulat în perioada: 06.12.2021 – 04.04.2022, în localitățile Mihai Viteazu și 

Cornești, de-a lungul străzii Transilvaniei (DN75). 

 

Proiectul a avut o valoare totală de 425.108,25 lei, din care finanțarea nerambursabilă a fost de 

359.439,08 lei. 

 

În urma implementării proiectului, au fost obținute următoarele rezultate:  

• Demontarea unui nr de 158 de aparate de iluminat existente 

• Montare kit consolă și sistem de prindere pentru 158 AIL noi 

• Montarea unui nr de 158 aparate de iluminat LED 60W 

• Montare sistem de dimare și telegestiune, care presupune:  

✓ Funcționare automată a iluminatului stradal (PORNIRE / OPRIRE și control al 

diminuării intensității); 

✓ Programare avansată bazată pe calendare astronomice sau senzori de lumină / mișcare; 

✓ Monitorizarea lămpilor și al rețelei, alerte în timp real, gestionarea defecțiunilor și 

comenzi declanșate de la distanță; 

✓ Număr nelimitat de posibilități de grupare a lămpilor, filtrare avansată și acțiuni de 

actualizare în grup; 

✓ Analiză avansată a datelor, instrumente de raportare și grafice de performanță, cu 

funcții detaliate de filtrare (rapoarte de funcționare a lămpii, rapoarte de economisire 

a energiei, rapoarte privind starea luminii etc.) 
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