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AM POR a publicat in consultare publica Ghidul 
Specific – Prioritatea de Investitii 3.1.C – Sprijinirea 
eficientei energetice - Iluminat public 
 
Acest ghid poate fi gasit la adresa:  
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-
specifice-2014-2020.html si pe situl www.adrbi.ro la 
sectiunea Noutati. 
 
Perioada in care este in consultare publica : 
6.12.2017 – 13.12.2017. 
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Axa 3 – P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila (1) 

• AM POR a  modificat Ghidul Solicitantului – Conditii 
Specifice P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila. 

 

• Principalele modificări cuprinse în documentul 
denumit Sinteza principalelor modificărilor la Ghidul 
solicitantului - Condiții specifice de accesare a 

 

• Sinteza este publicată pe site-ul  www.adrbi.ro 
sectiunea Noutati sau pe site-ul www.inforegio.ro  
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Axa 3 – P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila (2) 

Principalele modificari sunt: 

1 .   Separarea etapei de verificare a conformității 
administrative și a admisibilității Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă (P.M.U.D) de etapa de verificare a 
conformităţii administrative şi a eligibilității (CAE) 
cererii de finanţare la care P.M.U.D a fost anexat şi 
depus în MySMIS; 
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Axa 3 – P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila (3) 

2. Pentru dovedirea dreptului de proprietate 
publică, se vor prezenta extrasul de carte funciară 
actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de 
proprietate publică (inclusiv încheierea) sau, în 
situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități 
publice și în alte situații în care nu a fost realizată 
cadastrarea imobilelor, Hotărârea de Guvern de 
atestare a domeniului public, pentru obiectivele 
proiectului (acolo unde este cazul), cel mai târziu în 
termen de maximum 1 an de la data intrării în 
vigoare a contractului de finanțare 
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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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Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

E-mail: helpdesk@adrbi.ro 
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