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Birou Oradea 

 

Birou Arad 

 

Birou Tirgu Mures 

 

Birou Cluj Napoca 

 

Birou Bacau 

 

Birou Slatina 

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7 Bd Decebal, Nr 2, Et 2 Str Marasti, Nr 16, Et 3 Str Cosașilor, Nr 3-7, Et 2 Str G. Bacovia, Nr 43 Str A.I. Cuza, Nr 9 

Tel: 0733 107 344 
oradea@romactiv.ro  

Tel: 0731 315 365 
arad@romactiv.ro 

Tel: 0748 231 254 
mures@romactiv.ro 

Tel: 0731 315 354 
cluj@romactiv.ro  

Tel: 0733 103 619 
bacau@romactiv.ro 

 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 

 
 

 
 

 

Obiective 
Finanţarea proiectelor care au ca scop extinderea sistemelor de distribuţie inteligentă a 
energiei electrice în scopul reducerii pierderilor şi asigurării posibilității managementului 
consumului de energie electrică.  

Alocare financiară 
 45 mil. Euro pentru sisteme de distribuție inteligentă a energiei electrice de 

tensiune joasă și medie (inclusiv rețele inteligente și sisteme TIC). 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

Informațiile nu au fost definitivate până în acest moment. 

Perioada de 
implementare  

Maxim 3 ani de la semnarea contractului de finanțare. 

Solicitanți eligibili 
Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, care se 

supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 
2020. 

Criterii de 
eligibilitate pentru 
acordarea 
sprijinului 

Informațiile nu au fost definitivate până în acest moment. 

Criterii de selecție 

 Dimensiunea impactului proiectelor cu privire la reducerea emisiilor de carbon şi 
creşterea eficienţei energetice; 

 Proiecte localizate în regiunile mai puțin dezvoltate. 

Activități eligibile 

Proiecte eligibile: 

Vor fi finanțate proiecte demonstrative la nivelul regiunilor ce vor completa proiectele pilot 
derulate de operatorii concesionari de rețea în cursul anului 2014 

Activități eligibile: 

Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de 
energie electrică (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de 
distribuție concesionari) prin instalarea sistemelor de măsurare inteligentă pentru un 
număr aproximativ de 10.000 de consumatori aflaţi într-o zonă omogenă deservită de un 
operator de distribuţie a energiei electrice, pentru fiecare proiect demonstrativ care va fi 
realizat (un total de cca. 80.000 consumatori la nivelul proiectelor finanțate). 

Se vor finanţa atât instalarea efectivă a contoarelor inteligente, acolo unde ele nu sunt 
deja instalate, cât şi implementarea infrastructurii aferente pentru comunicarea şi 
prelucrarea în timp real a datelor de consum înregistrate prin proiectele propuse şi 
transmiterea acestora către consumatori în scopul controlului şi optimizării profilului lor de 
consum. 

Sistemele de măsurare inteligente sunt sisteme electronice care măsoară consumul de energie 
electrică, asigură transmiterea bidirecționată securizată a informațiilor la clientul final, furnizează mai 
multe informații decât un contor convențional, folosind forme de comunicare electronică. 

Cheltuieli eligibile Informațiile nu au fost definitivate până în acest moment. 

Cheltuieli 
neeligibile 

Informațiile nu au fost definitivate până în acest moment. 
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