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Axa 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu 
emisii scazute de carbon 

 Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei 
energetice 

• P.I 3.1 A Sprijinirea eficientei energetice – cladiri 
rezidentiale 

 

• P.I 3.1 B Sprijinirea eficientei energetice – cladiri 
publice 

 

• P.I 3.1 C Sprijinirea eficientei energetice – iluminat 
public in mediul urban 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

 

• Ghidul este in consultare publica in 02-16.05. 2017 

http://www.inforegio.ro/images/POR-2014-
2020/Ghiduri_2017/Ghid%20specific%20iluminat%20pub
lic%20-%20draft%203%20-
%20dat%20spre%20consultare%20publica.rar  
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

 

Depunerea se face electronic prin My SMIS, disponibilă 
la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis 

 

• Apelul in  MySMIS, pentru regiunea București-Ilfov 
are codul apelului POR/2017/3/3.1/C/1/BI 

 

Depunerea este on line : 

• Formularul cererii de finanțare - detalii privind 
completarea sunt disponibile in  MySMIS, la 
completarea fiecărei secțiuni în parte. 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

• Anexele la formularul cererii de finanțare - toate 
aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în 
format PDF, după ce au fost semnate digital.  

 

• Celelalte documente (ex. documente statutare, 
documente cadastrale, documentația 
tehnică/tehnico-economică) vor fi scanate, salvate în 
format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Apel cu depunere continuă  -  o cerere de finanţare, 
care este respinsă într-una din etapele procesului de 
evaluare, selecţie şi contractare, se poate redepune în 
cadrul aceluiaşi apel. 

 

 

• Proiectele care obtin peste 70 pct (prag de calitate) 
se contracteaza, restul se respring. 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Principalele documente pe baza carora se elaboreaza  
Cererea  de Finantare : 

 

• Ghidul Solicitantului POR 2014- 2020  – Conditii 
Generale (GS-CG) 

 

• Ghidul Solicitantului POR 2014 -2020 – Conditii 
Specifice P.I. 3.1 C (GS-CS) 

 

• Legislatia in vigoare 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Solicitanti eligibili: 

• Unitati Administrativ Teritoriale (UAT) din mediul 
urban 

• UAT Municipiul București 

 

 

Contributia financiara a solicitantului : minim 2% din 
totalul cheltuielilor eligibile 

 

Plus toate cheltuielile neeligibile 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze: 

• Dreptul de proprietate publică/privată 

• Dreptul de administrare a imobilului aflat în 
proprietate publică 

 
• In conformitate cu Legea nr. 230/7 iunie 2006 a 

serviciului de iluminat public, cu modificările şi 
completările ulterioare si cu Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare 

9 



Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Eligibilitate proiect  (1) 

Incadrarea proiectului in urmatoarele tipuri de iluminat 
public: 

• iluminat stradal-rutier – reprezintă iluminatul căilor de 
circulaţie rutieră 

• iluminat stradal-pietonal – reprezintă iluminatul căilor 
de acces pietonal 

• iluminat ornamental – reprezintă iluminatul zonelor 
destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, 
târgurilor 

• Nu sunt acceptate la finanţare tipurile de iluminat 
arhitectural, iluminat ornamental-festiv sau alte tipuri 
de iluminat în afara celor menţionate 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Eligibilitate proiect  (2) 

 

• La data depunerii cererii de finanțare trebuie să existe un 
operator desemnat care să presteze serviciul de iluminat 
public prin gestiune delegată în baza unui contract de 
delegare a gestiunii, precum şi în baza licenţei eliberate 
de A.N.R.S.C prin care se recunoaște calitatea de 
operator de servicii de utilități publice în domeniul 
iluminatului public 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Eligibilitate proiect  (3) 
 
Alegerea operatorului :  
• prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, asigurând 

transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică şi 
încheierii acordurilor-cadru prin publicarea anunţurilor de 
intenţie, de participare şi de atribuire, conform legislatiei in 
vigoare 
 

Acreditari: 
• Se va ataşa licenţa de operare în termen de valabilitate a 

operatorului desemnat în Contractul de Delegare a 
Gestiunii a serviciului de iluminat public.  
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Eligibilitate proiect  (4) 

 
Modul cum este furnizat serviciul de iluminat public  sau 
modul cum a fost ales operatorul economic care 
exploateaza  sistemul de  iluminat public poate conduce la 
neeligibilitatea proiectului deoarece activitatile propuse 
prin proiect nu trebuie sa intre sub incidenta ajutorului de 
stat 

 

Atentie la prevederile  din  cap. Ajutor de stat (GS-CS pag. 
10) 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban  

Valoarea totala eligibila  a proiectului  : 

• Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro  

• Valoare maximă eligibilă: 1.500.000 euro 

 

O cerere de finantare : 

• poate include un singur sistem de iluminat public 
 

• Solicitantul și obiectivul de investitie, ulterior 
implementarii proiectului, trebuie să respecte 
prevederile stabilite prin standardul european 13201 
privind iluminatul public 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

• Un beneficiar poate depune mai multe cereri de 
finantare 

 

• Proiectul trebuie sa demonstreze ca contribuie la 
scaderea consumului de energie finală în iluminatul 
public/ GWh  
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Unul dintre urmatoarele documente trebuie sa existe 
anterior depunerii Cererii de Finantare  (1):  

 

1. Plan de acțiune privind energia durabilă (PAED)  

2. Strategie de reducere a emisiilor de CO2  

3. Strategie locala în domeniul energiei  

4.   Alte documente strategice care prevad masuri de 
imbunatatire a eficientei energetice (GS – pag 17) 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Documente care trebuie sa existe anterior depunerii 
Cererii de Finantare (2) 

• Raportul de audit energetic și luminotehnic al 
sistemului de iluminat public 

 

• Avizul de amplasament (Avizul operatorului de retea 
referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a 
obiectivului propus pentru investiție cu rețelele 
electrice propri) 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Activitati eligibile (1): 
 
I. Măsuri pentru scăderea consumului de energie 

primară în sectorul de iluminat public –  
 
- achizitionarea si instalarea de sisteme de telegestiune a 
iluminatului public 
 
Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să conțină 
obligatoriu intervenţiile din categoria I însoţite, după caz, 
de măsuri din categoria celor conexe menţionate în 
categoria II 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Sistemul de telegestiune trebuie să: 

• fie implementat la nivelul întregului sistem de 
iluminat public (nu segmentat) 

• asigure controlul individual al fiecărei lămpi (astfel 
încât fiecare corp de iluminat să poată fi pornit/oprit 
sau să i se regleze intensitatea luminoasă manual sau 
conform unor programe prestabilite) 

• fie compus atât din componente hardware cât și 
software  
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Activitati eligibile (2): 

II. Măsuri conexe care contribuie la creșterea eficienței 
iluminatului public (1): 

A. Înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie 
electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu 
eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și 
asigurarea confortului corespunzător (ex. LED) 

 

 

B. Reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, 
etc.; 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Activitati eligibile (3): 

II. Măsuri conexe care contribuie la creșterea 
eficienței iluminatului public (2) : 

 

C. Extinderea și/sau reîntregirea sistemului de 
iluminat public în localitățile urbane 

  

D.Modernizarea sistemului de iluminat public în 
localitățile urbane 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

II. Măsuri conexe care contribuie la creșterea 
eficienței iluminatului public (3): 

 

E. Utilizarea surselor regenerabile de energie (ex.     
panouri fotovoltaice, etc.) 

 

F. Alte activitati privind cresterea eficientei energetice 
(instalare de stalpi multifunctionali, instalare servere 
stocare date sistem iluminat etc) 

 

G. Realizarea de strategii pentru eficiență energetică 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

 
Nu sunt eligibile proiectele (1) :   

• Care prevad  numai lucrări pentru care nu se solicita 
autorizatie de construire; 

• Care prevad  construcția de microhidrocentrale, 
câmpuri de panouri fotovoltaice sau altora asemenea 
prin care se propune exclusiv producerea de energie 
electrică independent fata de reteua distribuitorului  

• Pentru care execuţia de lucrări a fost demarată 
înainte de depunerea cererii de finantare (inclusiv 
semnarea contractului de finantare) 

 

 
23 



Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

 
Cheltuieli eligibile  (1) 

 

• Conditiile de eligibilitate a cheltuielilor sunt 
prezentate in GS – Conditii generale pag 29. 

 

• Toate tipurile de cheltuieli eligibile sunt mentionate 
in GS – Conditii specifice pag .19 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Cheltuieli eligibile  (2) 

 

• Proiectul nu a mai beneficiat de finanţare publică în 
ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de 
finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate 
asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de 
infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din 
alte surse de finanţare 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Etapa de evaluare a conformitate administrativa (GS – 
CG pag.39)  

 

- Se va urmări, în principal, existenţa şi forma cererii de 
finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, 
precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate 

 

- Se pot cere două clarificări privind criteriile de 
conformitate administrativă și eligibilitate, cu termen 
limită de răspuns de 5 zile lucrătoare 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Etapa de evaluare tehnico-financiara 

 

În cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, se va 
efectua o vizită la locul de implementare a obiectivului 
investiţiei. 

 

Contractul de finanțare se poate semna la faza 
SF/DALI . 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Constrangeri la contractare (1) 

 

• Pentru proiectele contractate la faza SF/DALI,  

Beneficiarul  se obligă ca în cel mult 2 (două) luni de la 
semnarea contractului să lanseze în SEAP achiziția 
pentru proiectul tehnic, iar în termen de maxim 9 
(nouă) luni să lanseze achiziția de execuție lucrări, altfel 
contractul se reziliaza 
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Apel de proiecte – P.I. 3.1.B. Sprijinirea eficientei 
energetice a clădirilor publice 

Constrangeri la contractare (2) 

 

• Pentru proiectele contractate la faza PT, beneficiarul 
se obligă ca în cel mult 2 (două) luni  de la semnarea 
contractului să lanseze achiziția de execuție lucrări , 
altfel contractul se reziliaza 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

 

 

• Din 27 februarie 2017 intra in vigoare Hotărârea nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice care inlocuieste HG 28/2008 

 

• HG nr. 79/2017 de modificare si completare HG 
907/2016 
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Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
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