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Comunicat de presă / Începerea proiectului
Modernizarea sistemului de iluminat public în
municipiul Vulcan
Masina de spalat rufe slim
Masina de spalat rufe LG
LG F2WN2S6N4E, 1200 F4WN207N4E, 1400 RPM, 7
RPM...
k...

Masina de spalat rufe slim
LG F2WN2S7S3E, 1200
RPM...

***

de Ziarul Vaii Jiului
Titlu proiect : Modernizarea sistemului
de iluminat public în municipiul Vulcan
Vezi comunicat pdf aici
Numele beneficiarului : Unitatea Administrativ Teritoriala
Municipiul VulcanCodul MySMIS al proiectului: 126463
Obiectivul general al proiectului :
Obiectivul general al proiectului reprezinta cresterea
eficienței energetice a sistemului de iluminat public al
municipiului Vulcan, prin montarea de corpurilor de iluminat
noi, instalarea de noi stâlpi, precum si implementarea unui
sistem de telegestiune.
Obiectivul general propus concura la îndeplinirea
obiectivului specific al prioritații de investiții "Cresterea
eficienței energetice în cladirile rezidentiale, clădirile
publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor
care înregistreaza consumuri mari".

***
Articole de acelasi autor
„Centenarul criticilor” în organizarea Bibliotecii Județene
„Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva
2 octombrie 2021 / Noaptea Bibliotecilor – ediţia a X-a
Wind Power Energy inaugurează un centru de pregătire

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Modernizarea sistemului de iluminat public prin
instalarea a 1.787 corpuri de iluminat,

profesională la Petroșani
Pariatul pe cote mari. Cum să o faci cu succes!

Îți dorești o presă liberă și
independentă?
Alege să o susții!

ITM Hunedoara, campanie de control în domeniul

2. OS2. Extinderea sistemului de iluminat public în zonele
iluminate insuficient sau deloc

construcţiilor

3. OS3. Asigurarea protectiei mediului si a dezvoltarii
durabile prin instalarea a 8 de surse de energie
regenerabilă pentru iluminatul public,

Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva

„Centenarul criticilor” – eveniment cultural în organizarea

Crește numărul de paturi destinate pacienților infectați cu
SARS-CoV2 la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi

4. OS4. Implementarea unui sistem de telegestiune a
sistemului de iluminat public

Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babeş” din Timişoara

5. OS5. Cresterea nivelului de iluminare mediu conform
standardului european SR-EN 13201:2015

organizarea Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”

6. OS6. Scaderea consumului anual de energie din
iluminat public cu peste 52%,

Lansări ale unor volume semnate Mihai Mălaimare în
Hunedoara - Deva
Mihai Mălaimare lansează două volume
Întâlnire prefect - guvernator Lions România

***

7. OS7. Scaderea estimata a gazelor cu efect de sera cu
peste 52%,
8. OS9. Cresterea siguranței traficului rutier si pietonal
Valoarea totală a contractului de finanțare: 13.252.322,25 lei
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Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 10 .774.046,08 lei
Data semnării contractului de finanțare: 09.12.2020
Data finalizării proiectului : 31.10.2023

Comentarii articol (0 )
Nu exista niciun comentariu.
Adauga comentariu
Numele tau:

Comentariul tau:
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C창t fac 10 ori 8 ?
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Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt
mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca
atare.

Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!
Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și
proiectele noastre.
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Ziarul Vaii Jiului SRL.
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