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1. LANSARE APEL DE PROIECTE

 Axa prioritară 3– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de

carbon

 Prioritatea de Investiții 3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

 Operațiunea C – Iluminat public

 Începere depunere proiecte: 18 februarie 2018, ora 10:00

 Închidere depunere proiecte: 18 august 2018, ora 10:00

 Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

 Beneficiarii care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în

prezentul ghid pot depune mai multe cereri de finanțare.



2. CONDIȚII DE FINANȚARE 

Alocare financiară apel proiecte: 91,24 mil. euro

Alocare financiară pentru ITI Delta Dunării: 5,15 mil. euro

Valoarea minimă și maximă a cererii de finanțare:

 Valoare minimă: 100.000 euro

 Valoare maximă: 5.000.000 euro

Cursul valutar aplicabil apelului de proiecte este 4,652 lei/euro.

Ratele de co-finanțare aplicabile pentru cheltuielile eligibile

 98% - FEDR și bugetul de stat

 2% - contribuție proprie



3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE –

SOLICITANȚI ELIGIBILI

 Unitățile administrativ teritoriale din mediul urban din teritoriul ITI Delta

Dunării, și anume: UAT Municipiul Tulcea, UAT Orașul Babadag, UAT Orașul

Isaccea, UAT Orașul Măcin, UAT Orașul Sulina.

 Serviciile de utilități publice trebuie să fie furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau

al unor operatori regionali:

 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.

 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.



3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE – ACȚIUNI 

SPRIJINITE 

Lucrări de reabilitare Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru

readucerea acestora la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice

în vigoare, pentru categoria de încadrare a lor.

Lucrări de modernizare Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru

ridicarea nivelului performanţelor prevăzute iniţial.

Activități de creare Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric realizate pe un

amplasament în vederea edificării unei noi construcţii

Activităţi de extindere Lucrări realizate prin construirea unei noi rețele în continuarea celei

existente, legate structural şi funcţional de sistemul existent (aceeaşi

destinaţie şi funcţionare a sistemului nou creat condiţionată de funcţionarea

sistemului iniţial).

Activități de reîntregire Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, necesare pentru

întregi/completa structural și funcțional sistemul de iluminat public

proiectat iniţial, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

ACȚIUNE DESCRIERE



3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE 

Încadrarea proiectului în obiectivul specific al Priorității de Investiții 3.1./Operațiunea C

Se pot realiza exclusiv următoarele tipuri de iluminat: iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal,

iluminat ornamental. Nu sunt acceptate la finanțare tipurile de iluminat arhitectural, iluminat

ornamental-festiv sau alte tipuri de iluminat în afara celor menționate anterior.

Concordanța cu documente strategice relevante

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 data de 31.12.2023.

Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea

Prin prezenta prioritate de investiții nu se vor finanța acele proiecte pentru care execuția fizică de

lucrări a fost demarată înainte de semnarea contractului de finanțare

Respectarea prevederilor standardului european SR-EN 13201:2015 pentru iluminatul public



Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze pentru terenul pe care este sau urmează să fie
amplasat obiectivul de investiție:

Dreptul de proprietate publică/privată

Dreptul de administrare

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,
solicitantul va prezenta unul dintre următoarele documente:

Hotărâre de Consiliu Local de aprobare a inventarului domeniului public precum și un extras din
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Dovada transmiterii de către Consiliul Judeţean/Instituţia Prefectului, către Guvern, a proiectului
hotărârii de guvern privind aprobarea/modificarea/completarea inventarului domeniului public

Hotărârea Guvernului pentru atestarea domeniului public (extras din Monitorul Oficial al României,
inclusiv anexele relevante)

Alte documente justificative din care să reiasă dreptul de proprietate asupra elementelor sistemului
de iluminat propus la finanțare, pentru cazuri particulare.

3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE 



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 folosință 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
finanțare) pentru acele elemente ale sistemulului de distribuție care sunt necesare prestării
serviciului de iluminat public.

De asemenea, solicitantul va demonstra dreptul de proprietate publică/privată sau dreptul de
administrare a imobilului (clădire) în care va funcționa dispeceratul destinat controlului si
monitorizării sistemului de iluminat public nou creat și/sau al întregului sistem de iluminat
din localitate/sector.

Din obiectivul de investiție face parte inclusiv spațiul utilizat pentru desfășurarea activității
de control și monitorizare al SIP.

3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE 



Lucrările de intervenție/Acțiunile sprijinite în cadrul acestei priorități de
investiție vizează:

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 (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 și/sau a unor senzori) 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)

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.

3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE 



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

(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 intermediul PI 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, 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.

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

E. Crearea / extinderea și/sau reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane
(activitate opțională)

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. (activitate opțională)

3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE 



4. CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate

în cadrul Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază: studii de teren, obținerea de avize, acorduri, autorizații,

proiectare și inginerie, consultanță, asistență tehnică

Cheltuieli pentru investiția de bază: Construcții și instalații, dotări, active necorporale

Alte cheltuieli: organizare de șantier, comisioane, cote și taxe, cheltuieli diverse și neprevăzute (în limita a

10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1, 2 și 4)

Cheltuieli de informare și publicitate în limita a 10.000 lei

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – în limita a 5.000 lei trimestrial (aferente activităților

ce pot fi auditate în trimestrul respectiv)

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziționarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria

obiectelor de inventar



Cheltuielile pentru investiția de bază cuprind:

Cheltuieli cu achiziționarea și instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public

Cheltuieli cu achiziționarea și instalarea punctelor de aprindere, cutiilor de distribuție,
cutiilor de trecere, liniilor electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundațiilor,
elementelor de susținere a liniilor (stâlpi), instalațiilor de legare la pământ, console,
corpurilor de iluminat, accesoriilor, conductoarelor, izolatoarelor, clemelor, armăturilor,
echipamentelor de comandă, automatizare și măsurare, etc.

Cheltuielile cu achiziționarea și instalarea surselor regenerabile de energie

Cheltuielile cu execuția lucrărilor pentru introducerea rețelei de iluminat public în subteran,
dacă soluția tehnică nu prevede altfel (doar pentru acele sisteme de iluminat public destinate
exclusiv serviciului de iluminat public aflate în totalitate în proprietatea solicitantului)

Cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor
incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor
tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente
necesare funcționării acestora. (ex. Cheltuieli cu achiziția și instalarea serverelor de stocare
date sistem de iluminat public (SIP))

Cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj,
precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic.

Cheltuielile cu achiziționarea și instalarea activelor necorporale: licențe pentru programe
software de gestiune, monitorizare și control destinate exclusiv sistemului de iluminat public.

4. CHELTUIELI ELIGIBILE



5. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

 Formularul cererii de finanțare și anexele - întocmite în limba română. Documentele redactate

în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

 Toate documentele vor fi semnate electronic.

 Lipsa oricărui document din cererea de finanțare depusă în cadrul MySMIS, conduce la

respingerea cererii de finanțare.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie

lizibile și complete. Atenție sporită la scanare!

 Existența și conformitatea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor solicitate – verificate de OI

POR pe baza grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității.



6. VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA ȘI 

CONTRACTAREA

Etape:

• Conformitatea administrativă și eligibilitatea

• Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului

• Etapa precontractuală

Apel de proiecte cu depunere continuă, după principiul „primul depus, primul evaluat”

Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma

evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 70 puncte

Contractarea

• Model standard de contract – Anexa 10.8 la Ghidul General



7. CLAUZE CONTRACTUALE SPECIFICE

Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții

generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în

vigoare.

Pe perioada de durabilitate, transmiterea dreptului de folosință asupra obiectelor/bunurilor

realizate prin proiect către o terță parte se poate face numai printr-o procedură transparentă și

nediscriminatorie, în condițiile legii, precum și cu respectarea condiției de ajustare

corespunzătoare a finanțării nerambursabile acordate în cadrul contractului de finanțare în cazul

proiectelor generatoare de venituri nete.

Beneficiarul poate transmite, în condițiile legii, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2

alin. (5) din Condiții generale, realizarea serviciilor de administrare asupra obiectelor/bunurilor

realizate prin proiect către o structură competentă aflată în subordinea sa, exclusiv pentru

îndeplinirea obiectivelor proiectului, fără ca structura respectivă să obțină venituri.

Autoritatea de Management poate să rezilieze contractul de finanțare și să întreprindă măsuri

de recuperare a finanțării acordate în cazul în care clauzele contractuale nu sunt respectate.



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html

www.itideltadunarii.com

www.adrse.ro

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.itideltadunarii.com/
http://www.adrse.ro/


ADI ITI DELTA DUNARII

Vă mulțumim!

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ITI 
DELTA DUNĂRII

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, Corp legătură Consiliul Județean Tulcea, etaj 2, 
Camera 226

Tel: 0372.684.790
Fax: 0372.684.817

www.itideltadunarii.com
www.facebook.com/itideltadunarii

http://www.itideltadunarii.com/

