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Anunț   lansare  proiect :  "Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a 
gazelor naturale în comunele Baru, Sântămăria Orlea și Sălașu de Sus, 

județul Hunedoara" cod smis 149423 

Comuna Baru în calitate de Beneficiar al finanțării și lider în cadrul parteneriatului cu Comuna Sălașu de Sus si 
Comuna Sântămăria-Orlea, anunță lansarea proiectului cu titlul “ Dezvoltarea rețelelor inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în comunele Baru, Sântămăria Orlea și Sălașu de Sus, județul 
Hunedoara”, cod SMIS 149423, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. 

 
Obiectivul general al prezentului proiect îl constituie extinderea si înființarea unui sistem inteligent 
de distribuție a gazelor naturale, racord și stație de reglare și măsurare a presiunii in comuna Baru, 
respectiv înființarea unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale, racord și stație de 
reglare și măsurare a presiunii in comunele Sântămăria Orlea și Sălașu de Sus, în vederea creșterii 
calității vietii locuitorilor și sporirea nivelului de trai precum si dezvoltarea rețelelor inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în relație cu actuala configurație a sistemului național de transport al 
gazului. 
 
Principalele rezultate ale proiectului sunt următoarele: 
1. O rețea inteligentă de distribuție de gaze naturale cu racorduri și stații de reglare si măsurare a 

presiunii cu o lungime de 120,663 km; 
2. Rețeaua naționala de gaze naturale extinsă cu un procent de 0.21 %; 
3. Numărul de cosumatori conectați la rețeaua inteligentă de gaze naturale = 3.451; 
4. Gradul de conectare pe raza comunei Baru este de 96.24 %; 
5. Sisteme de contorizare inteligentă cu teletransmisie individuala pentru fiecare gospodarie sau 

instituție publică; 
 

Valoarea totala a proiectului este de 69.373.570,05 lei, din care 53.876.541,00 lei reprezinta 
valoarea cofinantarii UE 
Data începerii proiectului: 01.04.2019 
Data finalizarii proiectului: 31.12.2023 
Cod My SMIS: 149423/Contract de finanțare din 15.06.2022 
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014 - 2020 
 
COMUNA SALASU DE SUS 
Sediu: localitatea Salasu de Sus, nr. 114 A, comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara  
Persoana de contact: Hamz Gelu Daniel Stefan 
Telefon: 0744240285; 0254.779.501; 
Fax: 0254.779.501; 
Adresa e-mail: primariasalasudesus@yahoo.com 


