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12 iulie 2022 - Conferinţă de lansare a proiectului: 

Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Lenauheim şi Žagubica

 

 Siguranţa cetăţenilor este primordială la nivelul administraţiilor locale, iar creşterea gradului de siguranţă a 

activităţilor nocturne şi îmbunătăţirea orientării traficului rutier constituie una dintre priorităţile primăriilor din 

Lenauheim şi Žagubica.

 Pentru conducătorii auto, intensitatea scăzută a luminii, în caz de condiţii meteorologice nefavorabile, este un 

factor care creşte riscul producerii unor accidente rutiere, având consecinţe grave atât pentru persoanele 

accidentate, cât şi pentru şoferii implicaţi. Din punct de vedere energetic, utilizarea ineficientă a energiei electrice 

publice generează costuri ridicate pentru administraţii, având şi un impact major asupra mediului înconjurător prin 

cantitatea de CO2 emisă în atmosferă la producerea energiei electrice utilizând surse neregenerabile.

 Comuna Lenauheim alături de municipalitatea Žagubica implementează un proiect transfrontalier româno-

sârb care să îmbunătăţească confortul şi calitatea vieţii cetăţenilor, modernizând sistemul de iluminatul public, 

reducând consumul de energie electrică, costurile şi emisiile de CO2.

 Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Lenauheim şi Žagubica” îşi propune să 

crească gradul de civilizaţie, confortul şi, implicit, calitatea vieţii cetăţenilor, reducerea consumului de energie şi a 

emisiilor de CO2, precum şi reducerea costurilor cu iluminatul public prin modernizarea, îmbunătăţirea şi extinderea 

iluminatului public.

 Comuna Lenauheim din judeţul Timiş şi Municipalitatea Žagubica de la sud de Dunăre - Districtul Braničevo 

colaborează pentru prima dată în cadrul unui proiect de cooperare transfrontalieră dintre România şi Serbia, fiind o 

oportunitate pentru a rezolva problema comună legată de lipsa unui sistem de iluminat public stradal sigur şi eficient.      

Proiectul vizează achiziţia de sisteme, instrumente şi echipamente tehnice inovatoare cu grad sporit de eficienţă, 

precum şi implementarea unui sistem telematic care are capacitatea de a gestiona şi monitoriza întreaga 

infrastructură de iluminat într-un mod eficient, minimalizând  consumul de energie cu cel puţin 30%.

 Ne propunem ca în decembrie 2023, odată cu finalizarea acestui proiect finanţat de Uniunea Europeană prin 

intermediul Programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, Comuna Lenauheim şi 

Municipalitatea Žagubica să beneficieze de un sistem de iluminat public care creşte eficienţa fluxului luminos, 

reducând considerabil consumul de energie electrică şi costurile asociate acesteia.
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