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Stimate Domnule Ministru,  
 
Referitor la proiectul în consultare vă transmit mai jos observațiile generale din partea Asociației 
Române pentru Iluminat. 
Propunerile noastre reflectă experiența acumulată de membrii Asociației noastre în cei peste 26 
ani în piața iluminatului din România și experiența la nivel european transpusă de Comisia 
Europeană în documentul "Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Road 
Lighting and traffic signals", evitând în acest fel risipirea resurselor acestui proiect care pot 
deveni un fiasco, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului cu alte proiecte de eficiență 
energetică în Uniunea Europeană.   
Având în vedere că este un domeniu specializat, reiterăm disponibilitatea noastră de a contribui 
cu cunoștințele dobândite la elaborarea unui Ghid care să-și îndeplinească scopurile declarate 
de Ministerul pe care îl conduceți și să fie un sprijin real pentru Autoritățile Publice Locale din 
România în lupta pentru reducerea emisiilor de CO2. 
Considerăm că prezentul Ghid, anexă la Ordinul de Ministru, nu ar trebui să fie publicat în 
această formă. Vă propunem retragerea acestuia și rescrierea lui, pentru a corecta greșelile 
evidente, neconcordanțele și cerințele restrictive. În acest fel poate fi evitat sau redus numărul 
contestațiilor la documentațiile de atribuire publicate în SICAP. 
Mai jos am structurat observațiile noastre generale ce susțin corectarea Ghidului, astfel încât să 
poată fi utilizat, fără a favoriza anumite interese. 
Nu ar trebui să ignorăm avantajul de a fi membri în Uniunea Europeană și de a avea acces la 
standarde, recomandări și documente ce pot fi utilizate, așa cum sunt cele menționate. 
 
Pentru orice detalii suplimentare vă stăm oricând la dispoziție.  
Cu deosebită considerație,  
 
Dan Vătăjelu 
Președinte ARI 
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Observațiile de mai jos sunt de fond și NU sunt de natură să susțină publicarea ghidului sub 
această formă: 
 
1. Ghidul este nu este semnat de autori, lipsind astfel o responsabilitate asupra conținutului. 
Totodată, acesta nu ține cont de ghidul comisiei europene pentru achiziții publice ecologice: 
"Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and traffic signals" 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/revision-eu-green-public-procurement-criteria-road-
lighting-and-traffic-signals.  Ghidul a fost menționat în mod repetat în corespondența cu AFM și 
pus la dispoziție, atât în format digital, cât și tipărit. Acest ghid a fost creat cu scopul de a utiliza 
expertiza vastă dobândită în statele membre în cazul achizițiilor ecologice. Ghidul conține 
recomandări în privința cerințelor, a posibilelor criterii de departajare și posibilități de verificare a 
îndeplinirii criteriilor. Considerăm inacceptabil ca entitățile preocupate de mediu să ignore astfel 
de recomandări și să experimenteze pe banii publici. Ghidul de finanțare a Programului privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 2021 
prezentat în consultare publică este orientat spre finanțarea producătorilor/furnizorilor de 
sisteme de iluminat și nu spre rezultate (sistemul de telegestiune este descris incoerent și 
incomplet pe 2 pagini, fără să fie orientat spre rezultatele necesare atingerii obiectivelor 
proiectului, ci spre caracteristici unice de producător).   
2. Criteriile de eligibilitate ale proiectului sunt amestecate cu cerințe specific restrictive 
pentru sistemul de telegestiune, de exemplu. 
3. Sunt menționate ca criterii de eligibilitate cerințe restrictive, cum ar fi certificarea TALQ 
pentru sisteme de telegestiune. Cerința restricționează astfel concurența, limitând tehnologiile 
utilizate și eliminând progresul tehnologic.  
4. Este separat dimming-ul ca poziție în devizul general si in capitolul de cheltuieli eligible de 
telegestiune. Dimming-ul ar trebui să fie o funcție a telegestiunii. Dimarea (reducerea fluxului 
luminos) este un rezultat și nu un sistem. Există diferite metode de dimming ce utilizează 
tehnologii diverse. Aici putem da exemple: sisteme cu programare locală una câte una, sau 
sisteme comandate digital cum ar fi sistemele de telegestiune. 
5. Nu există modalități de control pentru rezultatele proiectului – acestea sunt solicitate 
doar ca rapoarte anuale declarative din partea UAT. 
6. Se face o confuzie majoră între criteriile de eligibilitate ale proiectului și criteriile de 
calificare pentru ofertanți în procesul de achiziție publică. 
7. Nu este definit clar care este rolul legislației privind serviciul de iluminat reglementat prin 
Legea 51/2006 și Legea 230/2006. Este criteriu de eligibilitate/calificare sau legislația este 
opțională în cazul acestui proiect? 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/revision-eu-green-public-procurement-criteria-road-lighting-and-traffic-signals
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/revision-eu-green-public-procurement-criteria-road-lighting-and-traffic-signals
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8. Autorii confundă operatorii serviciului de iluminat public, definiți conform Legii 51/2006, 
care au drept exclusiv de operare a serviciului de iluminat public în baza licenței de operare 
emisă de ANRSC cu companiile care realizează lucrările de modernizare în cadrul proiectelor 
finanțate prin prezentul ghid aflat în consultare publică. 

9. Nu există cerințe privind deșeurile rezultate în activitatea de modernizare a sistemului de 
iluminat și cum sunt respectate cerințele legislative privind DEEE, cerințe care ar trebui să fie 
prioritare pentru Ministerului Mediului. 
10. Sistemul de telegestiune, deși are rolul de a realiza dimming la nivelul întregului sistem 
de iluminat, cu reglarea fluxului luminos și posibilitatea alertării în cazul unor defecte, este 
eligibil, dar, pe de altă parte, nu sunt eligibile modulele de telegestiune care permit acțiunile 
descrise mai sus pentru aparatele de iluminat cu puterea sub 75W. Există străzi încadrate în 
clasa M3 cu putere sub 75W, unde aparatele se pot defecta. 
11. Vă recomandăm un material suplimentar realizat de specialiști în domeniu care poate fi 
utilizat pentru îmbunătățirea Ghidului de finanțare: Ghidul pentru întocmirea documentațiilor 
tehnice pentru licitațiile de iluminat stradal (Ghid ARI) ce poate fi accesat pe site-ul www.ari-
iluminat.ro și standardele europene în domeniu. 
 
 
În anexă am făcut observații punctuale pe textul Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea 

eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 2021aflat în 
consultare publică. 
 
 
În speranța că vă vor fi utile informațiile și observațiile de mai sus, vă arătăm încă o dată 
disponibilitatea noastră pentru corectarea acestui ghid.  
Mai jos aveti si datele noastre de contact: 
Contact@ari-iluminat.ro 
0745120252 
 
Data,                    
       Președinte Asociația Română pentru Iluminat  
9.07.2021                Dan Vătăjelu  
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