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

 Prioritatea de investitii 3.1 C Cresterea eficientei 
energetice  – Iluminat public  

 

 Apel 1 alocare apel ptr BI :  4,949 mil EURO  ( FEDR + 
BS)  

• Deschiderea apelului ptr Prioritatea de Investitii 3.1 C 
–19.01.2018 

• Perioada de depunere : 18.02.2017 - 18.08.2018, ora 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

• Ghidul poate fi gasit la adresa: 

http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritară-3/ sau 
www.inforegio.ro 

 

• Apel cu depunere continuă  - pe principiul “primul 
depus, primul evaluat” 

• O cerere de finanţare, care este respinsă într-una din 
etapele procesului de evaluare, selecţie şi contractare, 
se poate redepune în cadrul aceluiaşi apel 
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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/2018/3/3.1/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 

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 si sectoarele Municipiului 

Bucuresti 
 

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

A. Pentru proiectele care presupun realizarea de 
lucrări de construcție (lucrări de construcţie cu sau fară 
autorizație de construire) asupra SIP aflat în 
proprietatea/administrarea solicitantului trebuie sa fie 
prezentate documente pentru a demonstra 
proprietatea asupra elementelor sistemului de iluminat 
propus la finantare 
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B. Pentru proiectele exclusiv de servicii și/ sau dotări și 
lucrări de construire (fără autorizație de construire) 
asupra SIP ce utilizează elemente ale sistemului de 
distribuție 
• Pe lângă demonstrarea dreptului de 

proprietate/administrare al infrastructurii (teren) pe 
care este amplasat sistemul de iluminat public propus 
la finanțare, solicitanții la finanțare trebuie să 
demonstreze dreptul de folosinţă cu titlu gratuit (se va 
avea în vedere menținerea acestui drept pentru o 
perioadă de cel puțin 5 ani de zile de la plata finală în 
cadrul contractului de finanţare) pentru acele elemente 
ale sistemulului de distribuție care sunt necesare 
prestării serviciului de iluminat public. 
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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) 

 

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  
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Furnizarea/ prestarea  serviciului de iluminat public 
prin intermediul unui operator (1) 

În cazul existenței unui operator desemnat la data 
depunerii cererii de finanțare 

• 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, conform prevederilor legale. 
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Furnizarea/ prestarea  serviciului de iluminat public 
prin intermediul unui operator (2) 

În cazul în care nu există un operator desemnat la 
data depunerii cererii de finanțare 

• În cazul în care la data depunerii cererii de 
finanțare nu există un operator desemnat, se 
acceptă depunerea cererii de finanțare și 
semnarea contractului de finanțare cu condiția 
desemnării unui operator până cel târziu la 
expirarea termenului de 90 zile calendaristice de 
la data semnării contractului de finanțare.  

14 



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: 5.000.000 euro 

• 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  

 

• Punctajul minim pentru a fi declarat admis 70 de puncte 
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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 () 
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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 – conf. SR EN 13201 

• Avizul tehnic de racordare emis de catre operatorul 
de retea ce vizeaza obiectivul de investitii 

• Avizul de amplasament  - Avizul operatorului de 
retea referitor la îndeplinirea condițiilor de 
coexistență a obiectivului propus pentru investiție cu 
rețelele electrice propri 

17 



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

Atentie – in cazul in care operatorul serviciului de iluminat a 
fost desemnat  

• Se va ataşa licenţa de operare în termen de valabilitate a 
operatorului desemnat în Contractul de Delegare a Gestiunii a 
serviciului de iluminat public (doar în cazul în care operatorul 
a fost desemnat înainte de depunerea cererii de finanțare).  

• Licenta de operare - „Act emis de autoritatea de 
reglementare competentă, în exercitarea competențelor 
partajate cu autoritățile administrației publice locale, prin care 
se recunosc dreptul și capacitatea de a furniza/presta un 
serviciu/o activitate de utilitate publică în condițiile legislației 
aplicabile domeniului reglementat”, conform art. 2, lit. f din 
Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice 
(**republicată**)(*actualizată*) 
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Activitati eligibile (1): 

A- achizitionarea si instalarea de sisteme de telegestiune a 
iluminatului public 

• Sistemul de telegestiune trebuie să: 

• fie implementat la nivelul întregului obiectiv de investiție 
propus la finanțare 

• asigure controlul individual al fiecărui corp de iluminat 
(astfel încât fiecare corp de iluminat să poată fi 
pornit/oprit sau să i se regleze intensitatea luminoasă în 
mod automat conform unor programe prestabilite  

• permită interconectarea cu o platforma de terță parte 
prin intermediul unei Interfețe Programabile de Aplicații 
(API - Application Programming Interface) 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Activitati eligibile (2): 

B. Montarea/înlocuirea corpurilor de iluminat cu un 
consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin 
utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență 
energetică ridicată, durată mare de viață (ex. durata 
medie de utilizare: 100 000 ore) și asigurarea confortului 
corespunzător, atât în cazul sistemelor existente, cât și în 
cazul celor nou create. 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Activitati eligibile (3): 

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

(dacă este cazul) Sursele regenerabile de energie 
montate pe stâlpii de iluminat trebuie să înmagazineze 
energia captată în acumulatori, sistemul de iluminat 
public urmând a consuma energia colectată pe timpul 
nopții 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Activitati eligibile (4): 

D. Reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, 
etc. (doar dacă elementele fac parte din sistemul de 
iluminat public și se află în proprietatea solicitantului) 

 

E. Crearea / extinderea și/sau reîntregirea sistemului 
de iluminat public în localitățile urbane 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

Activitati eligibile (5): 

F. Alte activități care conduc la îndeplinirea realizării 
obiectivelor proiectului (lucrări de săpătură pentru 
introducerea rețelei de iluminat public în subteran, 
conform legislației în vigoare, instalare echipamente de 
comandă, automatizare, măsurare etc.) –activitățile 
care necesită emiterea autorizației de construire se pot 
realiza doar dacă sistemul aparține în totalitate 
solicitantului. 
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Ghid Conditii Specifice P.I. 3.1.C. Iluminat  
public in mediul urban 

• Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să conțină 
obligatoriu intervenţiile din categoriile A și B, 
însoţite după caz, de lucrări de intervenţie/activități 
din celelalte categorii, în funcţie de obiectivele 
proiectului. 
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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 

 

• Toate tipurile de cheltuieli eligibile sunt mentionate 
in GS – Conditii specifice 
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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 )  

 

- 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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Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

      

      

           

www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

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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