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LANSARE APEL DE PROIECTE
- POR/2018/3/3.1/C/1/7 regiuni Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public
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1. Context legislativ

Context legislativ

Legislație specifică:
•Legea 230/2006 a iluminatului
public (cu modificările şi
completările ulterioare)
•Legea 51/2006 serviciilor
comunitare de utilități publice,
republicată, actualizată

Legea 230/2006 a iluminatului public

Tipuri de iluminat public:
•iluminat stradal-rutier (căi de
circulaţie rutieră) - eligibil
•iluminat stradal-pietonal (căi de
acces pietonal) - eligibil
•iluminat ornamental (parcuri, spaţii
de agrement, pieţe, târguri) -eligibil
•iluminat arhitectural – nu este
eligibil în cadrul acestui apel
•iluminat ornamental-festiv - nu
este eligibil în cadrul acestui apel

Legea 230/2006 a iluminatului public

Definiție sistem de iluminat public (SIP)
Ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de
trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații,
stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat,
accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de
comandă, automatizare și măsurare, utilizate pentru iluminatul public
Definiție sistem de distribuţie a energiei electrice
Totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care
cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere (stâlpi) şi de
protecţie ale acestora, statii electrice, posturi de transformare şi alte
echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de
linie nominala până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei
electrice de la retelele electrice de transport sau de la producători către
instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica

Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice

Organizarea și funcționarea
serviciului de iluminat public
•Gestiune directă (APL) – nu
este eligibilă în cadrul acestui
apel
•Gestiune delegată (prin
procedură competitivă, conform
legislației în vigoare):
a) societăţi, cu capital social
privat;
b) societăţi cu capital social
mixt.

Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice

• Este necesară întocmirea unui studiu de oportunitate pentru
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a
gestiunii serviciului de iluminat public
• Este necesar ca operatorul să dețină licența eliberată de
A.N.R.S.C!

2. Informații specifice apelului de
proiecte

Informații specifice apelului de proiecte

10 iulie 2017

• Alocare apel Regiunea Vest:
10,16 mil. euro (FEDR + BS)
• Tip apel – depunere continuă,
primul depus, primul evaluat
• Punctaj minim: 70 pct.
• O cerere de finanţare
respinsă într-una din etapele
procesului de evaluare,
selecţie şi contractare se
poate redepune în termenul
limită al apelului

Informații specifice apelului de proiecte

• Perioadă depunere proiecte:
10 iulie 2017

Ø 18.02.2018 (ora 10:00) - 18.08.2018 (ora 10:00)
• Depunere online prin aplicația electronică MySMIS
(http://www.fonduri–ue.ro/mysmis)
• Cod apel în MySMIS: POR/2018/3/3.1/C/1/7 regiuni
(POR/300/3/1)
• Valoare eligibilă proiect:
Ø min. 100.000 euro - max. 5.000.000 euro (curs valutar:
4,652 lei/euro)
• Un beneficiar poate depune mai multe cereri de finanțare

3. Condiții eligibilitate solicitant

Condiții eligibilitate solicitant

10 iulie 2017

• Solicitanți eligibili:
Ø UAT din mediul urban
• Contribuție financiară:
Ø min. 2% din cheltuielile eligibile ale
proiectului + toate cheltuielile
neeligibile
• Solicitantul nu trebuie să de
încadreze în niciuna din situaţiile
prezentate în Declaraţia de
eligibilitate

Condiții eligibilitate solicitant

Drepturi asupra infrastructurii:
10 iulie 2017

A. Pentru proiectele care presupun inclusiv lucrări de
construcție cu autorizație de construire asupra SIP:
•Pe teren + clădire (dispecerat): drept proprietate
publică/privată / administrare
•Pe SIP: drept proprietate publică

Condiții eligibilitate solicitant

10 iulie 2017

B. Proiectele care pentru SIP prevăd doar dotări și lucrări de
construire (fără autorizație de construire):
•Pe teren + clădire (dispecerat): drept proprietate
publică/privată / administrare
• Pe elementele sistemului de distribuție care nu sunt în
proprietatea/administrarea solicitantului (ex. stâlpi, rețele):
drept de folosință cu titlu gratuit - pentru o perioadă de cel
puțin 5 ani de zile de la plata finală
• Pe elemente ale SIP (ex. lămpi): drept proprietate publică

Condiții eligibilitate solicitant

• Furnizarea/ prestarea serviciului de iluminat public
10 iulie 2017

În cazul în care există un operator desemnat la data depunerii
cererii de finanțare
• Operatorul trebuie desemnat prin procedură competitivă în
baza unui contract de delegare a gestiunii, precum şi în baza
licenţei eliberate de A.N.R.S.C, conform prevederilor legale
În cazul în care nu există un operator desemnat la data
depunerii cererii de finanțare
• Se acceptă semnarea contractului de finanțare cu condiția
desemnării unui operator în termen de 90 zile calendaristice
de la data semnării contractului de finanțare, în caz contrar
se va rezilia contractul de finanțare

4. Condiții eligibilitate proiect și
activități

Condiții eligibilitate proiect și activități

Activități eligibile:
10 iulie 2017

A. Achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a
iluminatului public – activitate obligatorie
Sistemul de telegestiune trebuie să:
•fie implementat la nivelul întregului obiectiv de investiție propus
la finanțare
•asigure controlul individual al fiecărui corp de iluminat sau să
permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de
iluminat
•permită interconectarea cu o platforma de terță parte prin
intermediul unei Interfețe Programabile de Aplicații (API Application Programming Interface)

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

10 iulie 2017

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 - activitate obligatorie
Se va avea în vedere achiziționarea și instalarea acelor corpuri
de iluminat LED care permit reglarea fluxului luminos prin sistem
de telegestiune

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

10 iulie 2017

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.
•Prin acest apel nu se vor finanța proiecte care prevăd
construcția de microhidrocentrale, câmpuri de panouri
fotovoltaice sau altora asemenea prin care se propune exclusiv
producerea de energie electrică independent față de rețeaua
distribuitorului.

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

10 iulie 2017

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
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 AC se pot realiza doar
dacă sistemul aparține în totalitate solicitantului

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

Rezultate așteptate:
10 iulie 2017

•Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat
public (kwh/an)
•Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv.
tone de CO2)
Primesc punctaj suplimentar proiectele care prevăd măsuri de
intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥
40% față de emisiile inițiale și care conduc la crearea/
extinderea/ modernizarea/ reîntregirea unui sistem de iluminat
public mai mare de 2000 ml

Condiții eligibilitate proiect și activități

10 iulie 2017

• Proiectul poate include până la trei tipuri de iluminat public
eligibile (stradal-rutier, stradal-pietonal, ornamental)
• Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin un document
strategic relevant (PAED; Strategie de reducere a emisiilor de
CO2; Strategie locală în domeniul energiei; Strategie de
dezvoltare locală etc.)
• Proiectul trebuie să respecte prevederile standardului
european SR–EN 13201:2015 pentru iluminatul public
La finalizarea proiectului se vor verifica parametrii
luminotehnici asumați prin proiect de către specialiști în
iluminat
• Nu sunt eligibile proiectele pentru care execuţia fizică de lucrări
a fost demarată înainte de semnarea contractului de finanțare

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

10 iulie 2017

• Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă,
egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea
• Proiectul propus 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
• Perioada de implementare a activităților proiectului nu
depășește 31 decembrie 2023

5. Cheltuieli eligibile specifice

Cheltuieli eligibile specifice

Tip cheltuială
10 iulie 2017

Proiectare și asistență tehnică

Valoare/prag valoric
max. 10% din cap. 4 Investiția de
bază

Diverse și neprevăzute

max. 10% din valoarea eligibilă a
cheltuielilor eligibile aferente cap.
1, 2 și 4

Informare și publicitate

max. 10.000 lei (inclusiv
TVA)/obiectiv de investiţie

Audit financiar (opțional)

max. 5.000 lei/ trimestru (inclusiv
TVA)

Atenție la încadrarea cheltuielilor în categoriile și subcategoriile de
cheltuieli din sistemul electonic MySMIS!

Cheltuieli eligibile specifice

Proiectare și inginerie cuprinde și:
10 iulie 2017

•audit energetic și luminotehnic (inclusiv la finalizarea lucrărilor)
•auditare parametrii luminotehnici asumați prin proiect și oferta de
lucrări de către specialiști în iluminat (COR 214237), cu echipamente
omologate și cu respectarea SR-EN 13201:2015 – Partea 4 (la
finalizarea lucrărilor)
Consultanță cuprinde și:
•întocmire strategii pentru eficiență energetică (doar în cazul în care
nu au mai fost solicitate la decontare)
•elaborare documentaţie de atribuire şi/sau aplicare proceduri de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziționarea de bunuri care,
conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar

6. Anexe obligatorii specifice la
depunerea cererii de finanțare

Anexe obligatorii specifice la depunerea cerererii de finanțare

10 iulie 2017

• 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).
• Extras relevant dintr-un document strategic relevant + HCL
aprobare strategie
• (dacă este cazul) Extras din contractul de delegare a
gestiunii, încheiat între UAT și operatorul căruia i s-a delegat
gestiunea, prin care se dovedește că activitățile propuse a fi
realizate prin proiect nu au fost prevăzute în contract ca
investiții asumate de operator pe o perioada de cel puțin 5 ani
de la momentul depunerii cererii de finanțare

Anexe obligatorii specifice la depunerea cerererii de finanțare

10 iulie 2017

• Raportul de audit energetic și luminotehnic al sistemului de
iluminat public, conform SR-EN13201 pentru iluminat public
• Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de rețea
ce vizează obiectivul de investiție propus la finanțare
• (dacă este cazul) Avizul de amplasament, prin care
operatorul de rețea își exprimă acordul referitor la îndeplinirea
condițiilor de coexistență a obiectivului propus pentru
investiție cu rețelele electrice ale operatorului (cf. Ordin ANRE
nr. 25/2016)

Anexe obligatorii specifice la depunerea cerererii de finanțare
Teren / clădire dispecerat
10 iulie 2017

Proprietate
publică/privată

Administrare

• Extras de carte funciară
• Plan de amplasament
vizat de OCPI
• Tabel centralizator
numere cadastrale
(Model F)

SIP
Proprietate publică

• HG domeniul public
• HCL domeniul public
• Dovada transmiterii de
către CJ/Prefectură/
Guvern a proiectului de HG
• Alte documente justificative
din care să reiasă dreptul
de proprietate
• Plan de amplasament vizat
de OCPI
• Tabel centralizator numere
cadastrale (Model F)

Folosință gratuită (pt.
elemente ale sistemului
de distribuţie a energiei
electrice care nu sunt în
proprietatea
solicitantului)

Contract de folosință
gratuită pe o
perioadă de cel puțin
5 ani de la plata
finală

10 iulie 2017

Anexe obligatorii specifice la depunerea cerererii de finanțare

Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară a dreptului
de proprietate publică/privată cu condiția depunerii unui
extras de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a
dreptului respectiv, precum și încheierea, până la data
emiterii AC aferente proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni
de la data întrării în vigoare a contractului de finanțare

Anexe obligatorii specifice la depunerea cererii de finanțare
Situație 1

10 iulie 2017

è Lămpi aflate în proprietatea UAT
- HCL de aprobare a inventarului
domeniului public sau alte documente
justificative din care să rezulte dreptul de
proprietate și identificarea acestora
Stâlpi și rețele aflate în proprietatea unui
è operator privat
- Contract de folosință cu titlu gratuit

Teren aflat în proprietatea/administrarea
UAT
è - Extras de carte funciară

Anexe obligatorii specifice la depunerea cererii de finanțare
Situație 2

10 iulie 2017

Lămpi aflate în proprietatea UAT
- HCL de aprobare a inventarului
è domeniului public sau alte documente
justificative din care să rezulte dreptul de
proprietate și identificarea acestora
Stâlpi și rețele aflate în proprietatea UAT
è - HG/HCL de aprobare a inventarului
domeniului public sau alte documente
justificative din care să reiasă dreptul de
proprietate (ex. Fișa mijlocului fix)
Teren aflat în proprietatea/administrarea
è UAT
- Extras de carte funciară

7. Completarea cererii de
finanțare în MySMIS

Completarea cererii de finanțare în MySMIS

10 iulie 2017

• Cererile de finanțare se depun prin aplicația electonică My
SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–
ue.ro/mysmis

Completarea cererii de finanțare în MySMIS

10 iulie 2017

• Se vor citi cu atenție Anexa la Ghidul specific Instrucțiuni de
completare în MySMIS și Manualul de utilizare MySMIS2014
Front Office http://adrvest.ro/mysmis2014/
• Dimensiune fișier max. 50 MB
Certificarea aplicaţiei, precum şi declaraţiile în nume propriu
solicitate a fi anexate la cererea de finanţare vor fi semnate
numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu
semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu
prevederile legale în vigoare
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300054, Timișoara, România
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