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Obiective 

program 

finanțare 

Obiectivul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să 

determine o eficienţă energetică ridicată și poluare luminoasă minimă și vizează: 

• modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat 

existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, 

completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu LED (în 
situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de 

iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncționale), precum  şi achiziţionarea şi 

instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiții.  

Finanțator Administraţia Fondului pentru Mediu 

Buget 2021 500.000.000 lei 

Cuantum 

finanţăre 

Finanțarea se acordă în funcție de categoria unității administrativ-teritoriale: 

• pentru comune cu o populație de până la 5.000 locuitori – maximum 1.000.000 lei;  

• pentru comune cu o populație de peste 5.001 locuitori – maximum 2.000.000 lei; 

• pentru orașe - maximum 3.000.000 lei; 

• pentru municipii rang 0 (Municipiul București) - maximum 25.000.000 lei; 

• pentru municipii rang I - maximum 6.000.000 lei;  

• pentru municipii rang II - maximum 5.000.000 lei. 

Rată de finanțare nerambursabilă: maximum 100% din cheltuielile eligibile. 

Modalitate 

selectare 

proiecte 

Proiectele se aprobă periodic,  în ordinea descrescătoare a punctajului rezultat în urma analizei 

AFM,  în limita bugetului alocat sesiunii, astfel: 
Proiecte înscrise Punctaj minim 

Luna 1 și 2 (primele două luni) 70 puncte 

Luna 3 60 puncte 

Luna 4 50 puncte 
Proiectele care în urma analizei și evaluării nu întrunesc punctajul aferent perioadei în care s-au înscris vor putea 
fi selectate în etapa corespunzătoare punctajului obținut. 

Solicitanți 

eligibili 

Categorii de beneficiari eligibili: 

✓ unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş sau municipiu. 

Unități administrativ teritoriale, care îndeplinesc următoarele criterii: 

✓ au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, 

bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu; 

✓ nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din 
alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi 

realizată prin Program; 

✓ furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza prin intermediul 
unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 

prevede că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori 
sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 4 din prezentul ghid și Legea nr. 230/2006 a 

serviciului de iluminat public. 

Criterii de 
eligibilitate 

proiect 

✓ este prevăzut a se realiza în intravilanul solicitantului, pe domeniul public/privat, în 

proprietatea/administrarea solicitantului sau a autorității deliberative a acestuia; 

✓ terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul 

unui litigiu în curs de soluţionare, nu face obiectul vreunei revendicări, nu face obiectul 

procedurii de expropriere; 

✓ respectă prevederile standardului european SR-EN 13201 pentru iluminatul public și SR-EN 

60598 pentru corpuri de iluminat;  

✓ cuprinde și achiziționarea și instalarea sistemului de telegestiune aferent obiectivului de 

investiție propus;  

AFM - Programul privind creșterea eficienţei energetice  
a infrastructurii de iluminat public 
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✓ demonstreză economie de energie de minim 25%; 

✓ prevede realizarea iluminatului stradal - rutier și/sau stradal - pietonal;  

Nu sunt acceptate la finanțare tipurile de iluminat arhitectural, iluminat 

ornamental-festiv sau alte tipuri de iluminat în afara celui menţionat mai sus. 

✓ din colectivul de elaborare al DALI va face parte obligatoriu și un specialist în iluminat cod 
COR 214237 certificat emis de Comitetul Național Român de Iluminat (CNRI) sau Certificat 

de Atestare Profesională în Iluminat emis de CNRI, sau diplome de studii post-

universitare aprofundate în iluminat, master sau doctorat. 

✓ reperele pe care beneficiarul le va înlocui în cadrul Programului sunt în proprietatea acestuia. 

Cheltuieli 

eligibile 

✓ cheltuieli pentru elaborarea auditului energetic, proiectare şi asistenţă tehnică 

(subpct. 3.1.3, 3.5 și 3.8): în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției 

de bază; 

✓ cheltuielile cu consultanța (cap. 3.7): în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile 

aferente investiției de bază; 

✓ cheltuieli pentru investiţia de bază: 

✓ achiziţionarea şi instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență ridicată, 
înlocuire/modernizare puncte de aprindere, console, accesorii, conductoare conexiune, 
izolatoare, cleme, armături; 

✓ achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune. 

✓ cheltuieli pentru informare și publicitate (cap. 5.4); 

✓ taxa pe valoarea adăugată (TVA) aferentă proiectului. 

Criterii de 
punctare și 

modalitate 

de calcul 

Finanţarea proiectelor se realizează în limita fondurilor disponibile alocate prin Program pe baza 

punctajului acordat, după cum urmează: 

1. Se acordă până la 70 de puncte pentru economia de energie suplimentară cuprinsă între 

pragul minim de 25%, și pragul maxim de 60%; 

Mod de calcul:  

EES estimat = Economia de energie suplimentară estimată – exprimată în % 

Dacă 25%≤EES estimat ≤60%, atunci pentru fiecare procent suplimentar  
se primesc  (EESestimat-25%) x 2 puncte 

Dacă EES estimat  > 60%, atunci se primesc 70 de puncte 
Exemplu: pentru o economie de energie estimata EES estimat de 50%, avem urmatorul punctaj: 

50%-25% = 25% ⇾ 25 X 2 puncte = 50 puncte 

2. Se acordă până la 20 de puncte pentru contribuția proprie; se acordă punctaj proporțional cu 

fiecare procent de contribuție proprie; 

Mod de calcul: Pentru o contribuție proprie (CP) asumată de beneficiar, punctajul pentru 

acest criteriu se calculează astfel: 

Dacă  0%≤CP≤20%, atunci pentru fiecare procent suplimentar se primesc  
CPestimat  x 1 punct 

Dacă CPestimat  > 20%, atunci se primesc 20 de puncte 
Exemplu: pentru o Contribuție Proprie (CP) asumată de 5%, avem următorul punctaj: 

5% ⇾ 5 x 1 punct = 5 puncte 

3. Se acordă până la 10 de puncte pentru maturitatea proiectului, maxim 10 puncte, astfel: 

− Existența anunțului/invitației de participare în SEAP 
pentru servicii de proiectare  

2 puncte 

− Existența Autorizației de construire 4 puncte 

− Existența proiectului tehnic de execuție 4 puncte 
 

 

mailto:office@romactiv.ro
http://www.romactiv.ro/

