
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală MUNŢII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE  

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• „MODERNIZARE REȚEA PUBLICĂ DE ALIMENTARE
CU APĂ ȘI ILUMINAT PUBLIC PRIN FOLOSIREA
ENERGIEI FOTOVOLTAICE ÎN COMUNA OSTROV,
JUDEȚUL TULCEA”

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect solicitantul - Comuna Ostrov și-a
propus să modernizeze sistemul de iluminat public
existent prin realizarea unor lucrări de înlocuire a
actualelor aparate de iluminat vechi cu aparate de
iluminat stradale cu LED, înlocuirea surselor cu
descărcare existente cu surse cu LED pentru o parte
din aparatele de iluminat existente și
implementarea unui sistem fotovoltaic pentru
alimentare cu energie electrică la stația de pompare
apă pentru alimentare grup de pompare.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivele investiției sunt: reducerea cheltuielilor
indirecte; reducerea numărului de accidente pe
timp de noapte; reducerea riscului de accidente
rutiere; reducerea numărului de agresiuni contra
persoanelor; îmbunătățirea climatului social și
cultural prin creșterea siguranței activităților pe
durata nopții.

Obiective

• Au fost demontare aparate de iluminat stradale
vechi – 146 buc;

• Au fost montate aparate de iluminat stradale cu
LED -uri cu puterea de 30 W eficiente - 175 buc;

• Au fost demontate surse de iluminat vechi din
actualele aparate de iluminat public - 200 buc;

• Au fost montate corpuri de iluminat cu LED 30 W
in aparatele de iluminat existente - 200 buc;

• A fost modernizată rețeaua publică de
alimentare cu apă prin achiziția și montarea a 80
de panouri fotovoltaice și accesorii aferente
(pentru alimentarea cu energie electrica a statiei
de pompare).

Rezultate

• Dezvoltarea zonelor rurale și asigurarea, pentru
locuitorii zonelor rurale, a condițiilor decente de
viață, se poate realiza și prin accesarea fondurilor
europene nerambursabile, mult mai facil, in cadrul
Strategiilor de dezvoltare locala a Grupurilor de
Actiune Locala.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 
COMUNA OSTROV, JUDEŢUL 

TULCEA

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305:

art. 20

Domeniul de intervenție:
6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

292.767,42 lei/ 62.778,47
euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 

04.03.2019 - 27.09.2021

Beneficiarul proiectului 
COMUNA OSTROV, JUDEŢUL 

TULCEA

Date de contact: 
Tel.: 0240.577.336; mail:

contabilitate@primariaostro
vtulcea.ro


