
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•„Modernizarea sistemului de iluminat
public pentru reducerea consumului de
energie electrică prin montare aparate de
iluminat cu LED în satul Victoria, comuna
Victoria, jud. Brăila”

Denumirea 
proiectului

•Prin implementarea proiectului cu „Modernizarea
sistemului de iluminat public pentru reducerea
consumului de energie electrică prin montare
aparate de iluminat cu LED în satul Victoria,
comuna Victoria, jud. Brăila” se urmărește: a)
modernizarea prin înlocuire aparate de iluminat
existente în numar de 412 buc. cu aparate de
iluminat cu LED de 54W și 36W; modernizare 4
puncte de aprindere b) montarea suplimentară a
unui număr de 17 buc. aparate de iluminat cu LED
noi de 54W, și 36W pe stâlpii existenți . Ca urmare a
realizării investiției se aduce plus valoare
comunității locale prin caracterul inovativ (
montare aparate de iluminat cu tehnologii noi-LED)
și impactul economic (eficiență energetică ridicată
care duce la reducerea costuri cu energia electrică ),
social ( îmbunătățirea condițiilor de viață, reducere
a accidentelor rutiere, reducerea agresiunilor și
furturilor pe timpul nopților, creșterea siguranţei
activităţilor pe durata nopţii) și natural (reducerea
poluării mediului prin reducerea consumului de
enregie electrică).

Descrierea 
proiectului 

•Creșterea economică , îmbunătățirea condițiilor
de viață, reducere a accidentelor rutiere,
reducerea agresiunilor și furturilor pe timpul
nopților, reducerea poluării mediului prin
reducerea consumului de energie electrică ,
îmbunătăţirea climatului social și cultural prin
creșterea siguranţei activităţilor pe durata nopţii,
eliminarea în totalitate a cheltuielilor cu energia
electică prin folosirea de resurse regenerabile sau
reducerea cheltuielilor cu energia electrică prin
folosirea corpurilor cu tehnologii noi led.

Obiective

•Au fost înlocuite 412 aparate de iluminat
existente cu aparate de iluminat cu LED de 54W și
36W, au fost modernizate 4 puncte de aprindere,
au fost montate suplimentar un număr de 17 buc.
aparate de iluminat cu LED noi de 54W și 36W pe
stâlpii existenți.

Rezultate

•Accesare fonduri europene PNDR - Axa 
LEADER mai facil prin intermediul GAL.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Victoria, Județul 

Brăila

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

art.20.1.a,b,d

Domeniul de intervenție 

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

70.000 Euro

Valoarea contribuției 
private  22.497 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului

18 luni

Beneficiarul proiectului 
COMUNA VICTORIA, 

JUDEȚUL BRĂILA

Date de contact

Email: 
victoriaprimaria@yahoo.co

m


