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A. DATE PRIVIND PROIECTUL

Prestarea serviciilor pentru îmbunătăţirea reglementării 
de iluminat public, se realizează în cadrul proiectului ”
administrative a Autorită
Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi 
monitorizarea serviciilor comunitare de utilită
finanțat prin Programul Opera

Beneficiarul proiectului este Autoritatea Na
Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

Proiectul ”Întărirea capacită
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilită
reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de 
utilități publice", cod proiect 127462, este finan
Capacitate Administrativă 
legislației în domeniul reglementării serviciilor publice comunitare, astfel încât întreg 
contextul legislativ din aria de activitate a A.N.R.S.C. să fie propice furnizării optime 
şi calitative a serviciilor publice comunitare la nivel local. 

Acest proiect are în vedere nevoile identificate la nivelul 
publice locale şi structurilor asociative ale administra

Proiectul este împărțit pe mai multe activită
A.N.R.S.C., Asociația Municipiilor din România şi 
A.N.R.S.C. selectați prin licitație
de 28 de luni, în intervalul 08.2019 
proprii și 98% fonduri nerambursabile.

 

A.1. Obiectivele proiectului
 
A.1.1. Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al Proiectului constă în dezvoltarea unui sistem coerent de gestiune 
printr-un sistem informatic integrat, introducerea de sisteme şi standarde comune în 
administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi 
mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP. 

Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului specific al 
programului, la care Prestatorul se obligă de asemenea să contribuie prin serviciile de 
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DATE PRIVIND PROIECTUL 

Prestarea serviciilor pentru îmbunătăţirea reglementării economice privind 
, se realizează în cadrul proiectului ”Întărirea 

administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
ți Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi 

monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice", cod proiect 127462”, 
rin Programul Operațional Capacitate Administrativă.  

Beneficiarul proiectului este Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 
ți Publice (A.N.R.S.C.). 

Întărirea capacității administrative a Autorităţii Național
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru 
reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de 

cod proiect 127462, este finanțat prin Programul Operațional 
rativă și are ca scop un proces de simplificare şi îmbunătă

ției în domeniul reglementării serviciilor publice comunitare, astfel încât întreg 
contextul legislativ din aria de activitate a A.N.R.S.C. să fie propice furnizării optime 

ive a serviciilor publice comunitare la nivel local.  

Acest proiect are în vedere nevoile identificate la nivelul A.N.R.S.C.
publice locale şi structurilor asociative ale administrației publice. 

țit pe mai multe activități, realizate de către speciali
ția Municipiilor din România şi prestatori externi ai 
ți prin licitație publică. Perioada de implementare a proiectului este 

de 28 de luni, în intervalul 08.2019 – 12.2021, având ca sursă de finan
și 98% fonduri nerambursabile. 

A.1. Obiectivele proiectului 

A.1.1. Obiectivul general al proiectului 

roiectului constă în dezvoltarea unui sistem coerent de gestiune 
sistem informatic integrat, introducerea de sisteme şi standarde comune în 

administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi 
concordanţă cu SCAP.  

Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului specific al 
programului, la care Prestatorul se obligă de asemenea să contribuie prin serviciile de 
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economice privind serviciul 
Întărirea capacității 

ții Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
ți Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi 

", cod proiect 127462”, 

țională de Reglementare pentru Serviciile 

ții administrative a Autorităţii Naționale de 
ți Publice pentru 

reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de 
țat prin Programul Operațional 

proces de simplificare şi îmbunătățire a 
ției în domeniul reglementării serviciilor publice comunitare, astfel încât întreg 

contextul legislativ din aria de activitate a A.N.R.S.C. să fie propice furnizării optime 

A.N.R.S.C., autorităților 
ției publice.  

i, realizate de către specialiștii 
externi ai Beneficiarului 

erioada de implementare a proiectului este 
12.2021, având ca sursă de finanțare 2% fonduri 

roiectului constă în dezvoltarea unui sistem coerent de gestiune 
sistem informatic integrat, introducerea de sisteme şi standarde comune în 

administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi 

Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului specific al 
programului, la care Prestatorul se obligă de asemenea să contribuie prin serviciile de 



 
 

 

 
 
 

consultanță ofertate în ceea ce prive
iluminat public, respectiv: 

OS 1.1. Dezvoltarea unui sistem coerent de gestiune printr
integrat, introducerea de sisteme şi standarde comune în administra
optimizează procesele decizionale orientate către cetă
concordanță cu SCAP. 

Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific 1.1. Dezvoltarea şi 
introducerea de sisteme şi standarde comune în administra
procesele decizionale orientate către cetă
elemente: 

 Consolidarea capacită
A.N.R.S.C. pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea 
serviciilor comunitare de utilită

 Creșterea calității şi accesului la serviciile publice, consolidarea capacității 
autorităților administrației publice locale şi susținerea dezvoltării la nivel 
local prin definirea de instrumente, metode şi proceduri în domeniul serviciilor 
comunitare de utilită

 Reducerea birocrației şi simplificarea procedurilor pentru cetățeni, întrucât 
activitățile propuse sunt de natură să eficientizeze activitatea administrației 
publice şi să crească gradul de transparen
serviciilor comunitare de utilită
satisfacție a cetățeanului şi la îmbunătăţirea imaginii administrației publice.

A.1.2. Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului,

1.  OS.1. Simplificarea şi sistematizarea fondului activ al legisla
de activitate al A.N.R.S.C. în concordan
reglementare 2014-2020, care implică:

 Stabilirea principalelor domenii asupra cărora 
simplificării şi stabilirea criteriilor de prioritizare a actelor normative 
aferente domeniilor selectate;

 Analiza stocului legislativ selectat şi propunerea celor mai potrivite metode de 
simplificare; 

 Îmbunătăţirea accesului la informa

Prin modul de îndeplinire a contractului de servicii, Prestatorul va participa la 
îndeplinirea Obiectivului specific 1 al proiectului, în concordan
mai bună reglementare 2014
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în ceea ce privește reglementarea economică privind serviciul de
 

OS 1.1. Dezvoltarea unui sistem coerent de gestiune printr-un sistem informatic 
integrat, introducerea de sisteme şi standarde comune în administra
optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni şi mediul de afaceri, în 

Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific 1.1. Dezvoltarea şi 
introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică ce optimizează 
procesele decizionale orientate către cetățeni şi mediul de afaceri, prin următoarele 

Consolidarea capacității administrative prin crearea cadrului unitar la nivelul 
A.N.R.S.C. pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea 
serviciilor comunitare de utilități publice. 

ții şi accesului la serviciile publice, consolidarea capacității 
ților administrației publice locale şi susținerea dezvoltării la nivel 

local prin definirea de instrumente, metode şi proceduri în domeniul serviciilor 
comunitare de utilități publice. 

ției şi simplificarea procedurilor pentru cetățeni, întrucât 
țile propuse sunt de natură să eficientizeze activitatea administrației 

publice şi să crească gradul de transparență şi integritate în furnizarea 
munitare de utilități publice, contribuind la creșterea gradului de 

ție a cetățeanului şi la îmbunătăţirea imaginii administrației publice.

A.1.2. Obiectivele specifice ale proiectului și obiectul contractului

Obiectivele specifice ale proiectului, sunt: 

OS.1. Simplificarea şi sistematizarea fondului activ al legisla
de activitate al A.N.R.S.C. în concordanță cu Strategia pentru 

2020, care implică: 

Stabilirea principalelor domenii asupra cărora urmează a se interveni în scopul 
simplificării şi stabilirea criteriilor de prioritizare a actelor normative 
aferente domeniilor selectate; 
Analiza stocului legislativ selectat şi propunerea celor mai potrivite metode de 

accesului la informații publice în format reutilizabil.

Prin modul de îndeplinire a contractului de servicii, Prestatorul va participa la 
îndeplinirea Obiectivului specific 1 al proiectului, în concordanță cu Strategia pentru 
mai bună reglementare 2014-2020. 
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ște reglementarea economică privind serviciul de 

un sistem informatic 
integrat, introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică ce 

mediul de afaceri, în 

Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific 1.1. Dezvoltarea şi 
ția publică ce optimizează 

şi mediul de afaceri, prin următoarele 

ții administrative prin crearea cadrului unitar la nivelul 
A.N.R.S.C. pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea 

ții şi accesului la serviciile publice, consolidarea capacității 
ților administrației publice locale şi susținerea dezvoltării la nivel 

local prin definirea de instrumente, metode şi proceduri în domeniul serviciilor 

ției şi simplificarea procedurilor pentru cetățeni, întrucât 
țile propuse sunt de natură să eficientizeze activitatea administrației 

ță şi integritate în furnizarea 
ți publice, contribuind la creșterea gradului de 

ție a cetățeanului şi la îmbunătăţirea imaginii administrației publice. 

i obiectul contractului 

OS.1. Simplificarea şi sistematizarea fondului activ al legislației din domeniul 
ță cu Strategia pentru o mai bună 

urmează a se interveni în scopul 
simplificării şi stabilirea criteriilor de prioritizare a actelor normative 

Analiza stocului legislativ selectat şi propunerea celor mai potrivite metode de 

ții publice în format reutilizabil. 

Prin modul de îndeplinire a contractului de servicii, Prestatorul va participa la 
ță cu Strategia pentru 



 
 

 

 
 
 

Potrivit Strategiei pentru mai bună reglementare 2014
promovate în cadrul acestei strategii, de care 

(i) principiul transparenţei 
implementare, monitorizare şi evaluare a reglementărilor reprezintă motorul 
politicilor privind mai buna reglementare. Informarea şi participarea cetăţenilor 
în cadrul acestui proces este o condiţie pentru asigurarea unui cadru de 
reglementare adecvat.

(ii) principiul proporţionalită
reglementare la problemele de politici publice identificate.

(ii) principiul fundamentării impactului reglementărilor 
la necesitatea derulării unor analize ante
furnizează date despre posibilele consecinţe socioeconomice sau de mediu ale 
acestora. Acest principiu, specific funcţionării unei administraţii publice într
stat democratic, este corelat cu cel de asigurare a derul
Identificarea impactului reglementărilor nu este, conform acestui principiu, un 
demers procedural/administrativ ataşat procesului de adoptare a iniţiativelor, ci 
expresia asigurării transparenţei în administraţia publică.

(iv) principiul derulării corespunzătoare a procesului de consultare 
consultare trebuie să fie unul proactiv din partea instituţiilor administraţiei 
publice cu drept de iniţiere de reglementări în diverse domenii de politici 
publice. Procesul de co
iniţierii, implementării, monitorizării şi evaluării reglementărilor.

(v) principiul simplificării legislaţiei 
uşor de înţeles contribuie la creşterea eficienţe
politicilor publice care fac obiectul reglementărilor.

Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii pentru îmbunătăţirea 
reglementării serviciilor publice comunitare de iluminat în cadrul proiectului
”Întărirea capacității administrative a Autorităţii Na
pentru Serviciile Comunitare de Utilită
autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilită
publice", cod proiect 127462. 

În realizarea obiectului Contractului de servicii, cu respectarea cerin
documentației de atribuire, Prestatorul a 
reglementare economică a sectorului de iluminat public la nivelul 
ale Uniunii Europene, pornind de la analiza aprofundată a studiilor realizate de către 
alte structuri şi instituţii internaţionale privind situaţia la nivelul Uniunii Europene în 

www.poca.ro 

Potrivit Strategiei pentru mai bună reglementare 2014-2020, principiile generale 
promovate în cadrul acestei strategii, de care Prestatorul a luat act, sunt:

(i) principiul transparenţei - asigurarea transparenţei în procesul de iniţier
monitorizare şi evaluare a reglementărilor reprezintă motorul 

politicilor privind mai buna reglementare. Informarea şi participarea cetăţenilor 
în cadrul acestui proces este o condiţie pentru asigurarea unui cadru de 
reglementare adecvat. 

proporţionalității - constă în adaptarea tipurilor de iniţiative de 
reglementare la problemele de politici publice identificate. 

(ii) principiul fundamentării impactului reglementărilor - acest principiu se referă 
la necesitatea derulării unor analize anterioare adoptării unor iniţiative care 
furnizează date despre posibilele consecinţe socioeconomice sau de mediu ale 
acestora. Acest principiu, specific funcţionării unei administraţii publice într
stat democratic, este corelat cu cel de asigurare a derulării consultărilor publice. 
Identificarea impactului reglementărilor nu este, conform acestui principiu, un 
demers procedural/administrativ ataşat procesului de adoptare a iniţiativelor, ci 
expresia asigurării transparenţei în administraţia publică. 

rincipiul derulării corespunzătoare a procesului de consultare 
consultare trebuie să fie unul proactiv din partea instituţiilor administraţiei 
publice cu drept de iniţiere de reglementări în diverse domenii de politici 
publice. Procesul de consultare trebuie să se deruleze pe întreg parcursul 
iniţierii, implementării, monitorizării şi evaluării reglementărilor.

(v) principiul simplificării legislaţiei - menţinerea unui corp legislativ simplu şi 
uşor de înţeles contribuie la creşterea eficienţei şi eficacităţii implementării 
politicilor publice care fac obiectul reglementărilor. 

Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii pentru îmbunătăţirea 
reglementării serviciilor publice comunitare de iluminat în cadrul proiectului

ii administrative a Autorităţii Naționale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, 
autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilită

, cod proiect 127462.  

rea obiectului Contractului de servicii, cu respectarea cerin
ției de atribuire, Prestatorul a realizat analiza comparativă a cadrului de 

a sectorului de iluminat public la nivelul 
Uniunii Europene, pornind de la analiza aprofundată a studiilor realizate de către 

alte structuri şi instituţii internaţionale privind situaţia la nivelul Uniunii Europene în 
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2020, principiile generale 
a luat act, sunt: 

asigurarea transparenţei în procesul de iniţiere, 
monitorizare şi evaluare a reglementărilor reprezintă motorul 

politicilor privind mai buna reglementare. Informarea şi participarea cetăţenilor 
în cadrul acestui proces este o condiţie pentru asigurarea unui cadru de 

constă în adaptarea tipurilor de iniţiative de 

acest principiu se referă 
rioare adoptării unor iniţiative care 

furnizează date despre posibilele consecinţe socioeconomice sau de mediu ale 
acestora. Acest principiu, specific funcţionării unei administraţii publice într-un 

ării consultărilor publice. 
Identificarea impactului reglementărilor nu este, conform acestui principiu, un 
demers procedural/administrativ ataşat procesului de adoptare a iniţiativelor, ci 

rincipiul derulării corespunzătoare a procesului de consultare - procesul de 
consultare trebuie să fie unul proactiv din partea instituţiilor administraţiei 
publice cu drept de iniţiere de reglementări în diverse domenii de politici 

nsultare trebuie să se deruleze pe întreg parcursul 
iniţierii, implementării, monitorizării şi evaluării reglementărilor. 

menţinerea unui corp legislativ simplu şi 
i şi eficacităţii implementării 

Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii pentru îmbunătăţirea 
reglementării serviciilor publice comunitare de iluminat în cadrul proiectului 

ionale de Reglementare 
i Publice pentru reglementarea, 

autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilități 

rea obiectului Contractului de servicii, cu respectarea cerințelor 
analiza comparativă a cadrului de 

a sectorului de iluminat public la nivelul a 26 state membre 
Uniunii Europene, pornind de la analiza aprofundată a studiilor realizate de către 

alte structuri şi instituţii internaţionale privind situaţia la nivelul Uniunii Europene în 



 
 

 

 
 
 

sectorul de iluminat public şi de la datele şi cadrul de reglementare din ţările 
menționate. 

În baza acestei analize detaliate 
identificat un stat membru UE a cărui performanţă în reglementarea sectorului poate 
constitui un model pentru A.N.R.S.C.

Conform caietului de sarcini, ulterior alegerii 
trebuia să asigure, în cadrul Activită
de experienţă a personalului relevant din A.N.R.S.C., respectiv 5 persoane, în statul 
selectat. La această vizită 
însoțească personalul A.N.R.S.C. 
generat de situația pandemică provocată de virusul SARS
instituită prin decret preziden
prin Legea nr. 55/15.05.2020, a fost necesară
aceasta să se deruleze în condi
transmiterea ordinului de începere

Pe baza rezultatelor obținute în urma finalizării 
respectiv a informațiilor cuprinse în
economică în domeniul iluminatului public din statele membre UE, 
urmează să elaboreze propuneri de îmbunătăţire a cadrului de reglementare
respectiv a metodologiei 
serviciile de iluminat public

Rezultatele obținute vor fi diseminate în 
Bucureşti pentru 20 de operatori din sectorul de iluminat.

În realizarea obiectului Contractului de servicii, cu respectarea cerin
documentației de atribuire, Prestatorul va asigura organizarea unei sesiuni
pentru personalul A.N.R.S.C., pentru 100 de persoane, în vederea îndeplinirii 
Obiectivului specific 2 al proiectului.

În cadrul acestei sesiuni de instruire, rezultatele obţinute de 
de îmbunătăţire a Metodologiei 
prezentate personalului A.N.R.S.C. implicat.

La finalul instruirii, participanţii vor fi supuşi unui proces de evaluare prin care să fie 
demonstrată dobândirea de cunoştinţe în conformitate cu metodologia 
formare, care va emite certificate de participare sau absolvire în funcţie de 
rezultatele fiecărui participant.
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sectorul de iluminat public şi de la datele şi cadrul de reglementare din ţările 

În baza acestei analize detaliate și a consultării cu Beneficiarul, Prestatorul 
un stat membru UE a cărui performanţă în reglementarea sectorului poate 

constitui un model pentru A.N.R.S.C., respectiv Franța. 

arcini, ulterior alegerii statului membru 
trebuia să asigure, în cadrul Activității 1, realizarea unei vizite de studiu/un schimb 
de experienţă a personalului relevant din A.N.R.S.C., respectiv 5 persoane, în statul 

vizită urma ca Prestatorul să desemneze exper
personalul A.N.R.S.C. Având în vedere contextul național și internațional 

ția pandemică provocată de virusul SARS-CoV-2, starea de urgen
tuită prin decret prezidențial în data de 16.03.2020 și starea de alertă instituită 

prin Legea nr. 55/15.05.2020, a fost necesară decalarea acestei vizite, astfel încât 
aceasta să se deruleze în condiții de siguranță maximă, în maximum 13 luni de la 
transmiterea ordinului de începere. 

inute în urma finalizării Activității 1 din cadrul proiectului, 
țiilor cuprinse în Raportul privind analiza cadrului 

economică în domeniul iluminatului public din statele membre UE, 
propuneri de îmbunătăţire a cadrului de reglementare

respectiv a metodologiei de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor vizân
serviciile de iluminat public, în cadrul Activității 2. 

ținute vor fi diseminate în cadrul unei reuniuni de lucru desfăşurată în 
Bucureşti pentru 20 de operatori din sectorul de iluminat. 

În realizarea obiectului Contractului de servicii, cu respectarea cerin
ției de atribuire, Prestatorul va asigura organizarea unei sesiuni

pentru personalul A.N.R.S.C., pentru 100 de persoane, în vederea îndeplinirii 
Obiectivului specific 2 al proiectului. 

În cadrul acestei sesiuni de instruire, rezultatele obţinute de Prestator
de îmbunătăţire a Metodologiei de tarifare în domeniul iluminatului public vor fi 
prezentate personalului A.N.R.S.C. implicat. 

La finalul instruirii, participanţii vor fi supuşi unui proces de evaluare prin care să fie 
demonstrată dobândirea de cunoştinţe în conformitate cu metodologia 
formare, care va emite certificate de participare sau absolvire în funcţie de 
rezultatele fiecărui participant. 
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sectorul de iluminat public şi de la datele şi cadrul de reglementare din ţările 

consultării cu Beneficiarul, Prestatorul a 
un stat membru UE a cărui performanţă în reglementarea sectorului poate 

statului membru model, Prestatorul 
realizarea unei vizite de studiu/un schimb 

de experienţă a personalului relevant din A.N.R.S.C., respectiv 5 persoane, în statul 
ca Prestatorul să desemneze experții care să 

țional și internațional 
2, starea de urgență 

și starea de alertă instituită 
decalarea acestei vizite, astfel încât 

, în maximum 13 luni de la 

ții 1 din cadrul proiectului, 
cadrului de reglementare 

economică în domeniul iluminatului public din statele membre UE, Prestatorul 
propuneri de îmbunătăţire a cadrului de reglementare, 

de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor vizând 

cadrul unei reuniuni de lucru desfăşurată în 

În realizarea obiectului Contractului de servicii, cu respectarea cerințelor 
ției de atribuire, Prestatorul va asigura organizarea unei sesiuni de instruire 

pentru personalul A.N.R.S.C., pentru 100 de persoane, în vederea îndeplinirii 

Prestator şi propunerile 
de tarifare în domeniul iluminatului public vor fi 

La finalul instruirii, participanţii vor fi supuşi unui proces de evaluare prin care să fie 
demonstrată dobândirea de cunoştinţe în conformitate cu metodologia furnizorului de 
formare, care va emite certificate de participare sau absolvire în funcţie de 



 
 

 

 
 
 

A.1.3. Obiectul Contractului

Activitățile care constituie obiectul 
Activității 2 

A.2. Premisele elaborării Activită

Îndeplinirea obiectului Contractului 
rezultatele Activității 1 a proiectului
iluminat public din România din punct de vedere al aplicării
autorităților contractante.

Un model de tarifare pentru serviciul de iluminat public trebuie să 
specificitatea serviciului de iluminat public, res
nu este tarifat unor consumatori finali
publice locale către operator. Neexistând un tarif perceput 
pentru un produs sau serviciu 
nu poate urma exact rațiunea economică utilizată în tarifarea altor servicii de utilitate 
publică precum apă-canal, transport public local sau 
serviciului public de salubrizare.

Prestatorul va radiografia 
autorităților publice locale, 
modalității de gestiune a serviciului, care comportă particularități în ceea ce p
tarifarea activităților de iluminat public. 
serviciului de iluminat public în România se va eviden
prevederile Ordinului nr. 
tarifare a serviciului de iluminat public în func
gestiune ales. 

În prezent, starea sistemul
importante pentru creşterea parametrilor luminotehnici, energetici 
pentru că, în general, nivelurile de luminan
proiectate instalaţiile actuale sunt reduse în raport cu normele europene, 
determinând un consum crescut de energie electrică, precum 
traficului rutier și a circulaţiei pietonale.

Studiile de oportunitate elaborate de autorită
serviciului de iluminat public relevă că parte a reţelelor şi echipamentelor aparţinând 
sistemului de iluminat public na
ceea ce conduce la cheltuieli de întreţinere mari. 

De asemenea, în cazul unor unită
existent este realizată încă după principii reactive 
schimbate atunci când se manifestă un defect evident, 
durata de viață, ceea ce conduce la un flux luminos redus și la un nivel de iluminare 

www.poca.ro 

ontractului - Activitatea 2 

țile care constituie obiectul Contractului și care vor fi prestate în cadrul 

Premisele elaborării Activității 2 

ontractului pentru Activitatea 2 are ca punct de plecare 
1 a proiectului, cât și o analiză a reglementării 

din România din punct de vedere al aplicării acesteia
. 

Un model de tarifare pentru serviciul de iluminat public trebuie să 
specificitatea serviciului de iluminat public, respectiv de faptul că iluminatul public 

unor consumatori finali, ci tariful este plătit de către autorită
publice locale către operator. Neexistând un tarif perceput unor consumatori

sau serviciu (apă, căldură, transport etc.), metodologia de tarifare 
țiunea economică utilizată în tarifarea altor servicii de utilitate 

canal, transport public local sau unele activită
salubrizare. 

 situația actuală a serviciului de iluminat public la nivel
ților publice locale, din punct de vedere tehnic și din perspectiv
ții de gestiune a serviciului, care comportă particularități în ceea ce p

ților de iluminat public. În cadrul analizei situa
serviciului de iluminat public în România se va evidenția modul în care se aplică 

nr. 77/2007 de către autoritățile publice locale și modul de 
tarifare a serviciului de iluminat public în funcție de tipul de contract de delegare de 

sistemului de iluminat public din România necesită încă eforturi 
importante pentru creşterea parametrilor luminotehnici, energetici 
pentru că, în general, nivelurile de luminanță și iluminare pe baza cărora sunt 
proiectate instalaţiile actuale sunt reduse în raport cu normele europene, 
determinând un consum crescut de energie electrică, precum și o securitate scăzută a 

și a circulaţiei pietonale. 

Studiile de oportunitate elaborate de autoritățile publice locale privind gestiunea 
serviciului de iluminat public relevă că parte a reţelelor şi echipamentelor aparţinând 
sistemului de iluminat public național sunt învechite, cu un grad înaintat de uzură, 
ceea ce conduce la cheltuieli de întreţinere mari.  

De asemenea, în cazul unor unități administrativ-teritoriale, mentenan
existent este realizată încă după principii reactive și nu predictive, lămpile fiind 
schimbate atunci când se manifestă un defect evident, și nu atunci când își epuizează 

ță, ceea ce conduce la un flux luminos redus și la un nivel de iluminare 
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i care vor fi prestate în cadrul 

are ca punct de plecare atât 
a reglementării serviciului de 

acesteia în practica 

Un model de tarifare pentru serviciul de iluminat public trebuie să țină cont de 
ul că iluminatul public 

este plătit de către autoritățile 
unor consumatori finali 
metodologia de tarifare 

țiunea economică utilizată în tarifarea altor servicii de utilitate 
unele activități componente ale 

ția actuală a serviciului de iluminat public la nivelul 
din perspectiva juridică a 

ții de gestiune a serviciului, care comportă particularități în ceea ce privește 
În cadrul analizei situației actuale a 

ția modul în care se aplică 
țile publice locale și modul de 

ție de tipul de contract de delegare de 

de iluminat public din România necesită încă eforturi 
importante pentru creşterea parametrilor luminotehnici, energetici și economici, 

ță și iluminare pe baza cărora sunt 
proiectate instalaţiile actuale sunt reduse în raport cu normele europene, 

și o securitate scăzută a 

țile publice locale privind gestiunea 
serviciului de iluminat public relevă că parte a reţelelor şi echipamentelor aparţinând 

nt învechite, cu un grad înaintat de uzură, 

teritoriale, mentenanța sistemului 
și nu predictive, lămpile fiind 
și nu atunci când își epuizează 

ță, ceea ce conduce la un flux luminos redus și la un nivel de iluminare 



 
 

 

 
 
 

care nu atinge limita minimă admisibilă pe domeniu de activitate, conform 
standardelor europene în vigoare, respectiv SR

Toate aceste aspecte trebuie luate
directă în tarifele aferente activită

Mai mult, sistemele inteligente de control creează un poten
suplimentar, deoarece nivelul ilumin
cerințele, spre deosebire de sistemele vechi existente, care sunt mult mai puțin 
flexibile și permit numai pornirea sau oprirea luminilor. Sistemele de iluminat 
echipate cu lumini LED pot fi controlate cu o m
reglează continuu pentru a crea nivelul optim de vizibilitate 
Metodologia de tarifare a serviciului de iluminat public trebuie să faciliteze includerea 
tuturor tipurilor de costuri, astfel încât pres
asigure: 

 creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului de energie și, 
implicit, scăderea emisiilor de CO

 optimizarea costurilor opera
serviciului de iluminat public;

 îmbunătățirea calităţii iluminatului prin obţinerea unor parametri luminotehnici 
ridicați; 

 alegerea materialelor şi tehnologiilor cel mai puţin poluante, de greută
gabarite reduse, care asigură costuri de sfâr

 implementarea unor sisteme de dimming în afara orelor de vârf;

 implementarea unor sisteme de telegestiune care să permită controlul 
iluminatului de la distan
a intensității luminii în raport
interconectarea cu platforme de tip Smart City;

 creșterea siguranței conducătorilor auto și a cetățenilor datorată asigurării 
nivelului de iluminat optim traficului rutier.

Pentru realizarea propunerilor 
ajustare sau modificare a valorii activită
realiza studierea practicii unită
contractelor de delegare a 

În scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului la standarde acceptate la nivel 
comunitar, Prestatorul va avea
eficiență energetică, proiectare ecologică, precum și 

                                                
1 Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova, aprobată prin HCL Craiova nr. 348/30.
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care nu atinge limita minimă admisibilă pe domeniu de activitate, conform 
standardelor europene în vigoare, respectiv SR-EN 13201/2016.  

Toate aceste aspecte trebuie luate în considerare, având în vedere că au o influen
directă în tarifele aferente activităților componente ale serviciului de iluminat public.

istemele inteligente de control creează un poten
suplimentar, deoarece nivelul iluminării stradale poate fi redus în conformitate cu 

țele, spre deosebire de sistemele vechi existente, care sunt mult mai puțin 
și permit numai pornirea sau oprirea luminilor. Sistemele de iluminat 

echipate cu lumini LED pot fi controlate cu o mare precizie, se pot bloca rapid 
reglează continuu pentru a crea nivelul optim de vizibilitate 
Metodologia de tarifare a serviciului de iluminat public trebuie să faciliteze includerea 
tuturor tipurilor de costuri, astfel încât prestarea serviciului de iluminat public să 

șterea eficienței energetice prin reducerea consumului de energie și, 
implicit, scăderea emisiilor de CO2; 

optimizarea costurilor operaționale de întreținere și menținere în parametri a 
iluminat public; 

țirea calităţii iluminatului prin obţinerea unor parametri luminotehnici 

alegerea materialelor şi tehnologiilor cel mai puţin poluante, de greută
re asigură costuri de sfârșit a duratei de viață 

implementarea unor sisteme de dimming în afara orelor de vârf;

implementarea unor sisteme de telegestiune care să permită controlul 
iluminatului de la distanță, cu posibilitatea setării programului de funcționare și 

ții luminii în raport cu gradul de utilizare a spa
interconectarea cu platforme de tip Smart City; 

șterea siguranței conducătorilor auto și a cetățenilor datorată asigurării 
nivelului de iluminat optim traficului rutier. 

Pentru realizarea propunerilor de îmbunătățire a Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public 

practicii unităților administrativ teritoriale și a 
contractelor de delegare a serviciului de iluminat public.  

În scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului la standarde acceptate la nivel 
va avea în vedere cerințele Directivelor europene în materia de 

ță energetică, proiectare ecologică, precum și recomandările 

         
Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova, aprobată prin HCL Craiova nr. 348/30.
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care nu atinge limita minimă admisibilă pe domeniu de activitate, conform 

având în vedere că au o influență 
ților componente ale serviciului de iluminat public. 

istemele inteligente de control creează un potențial de economisire 
ării stradale poate fi redus în conformitate cu 

țele, spre deosebire de sistemele vechi existente, care sunt mult mai puțin 
și permit numai pornirea sau oprirea luminilor. Sistemele de iluminat 

are precizie, se pot bloca rapid și se 
reglează continuu pentru a crea nivelul optim de vizibilitate și de siguranță1. 
Metodologia de tarifare a serviciului de iluminat public trebuie să faciliteze includerea 

tarea serviciului de iluminat public să 

șterea eficienței energetice prin reducerea consumului de energie și, 

ționale de întreținere și menținere în parametri a 

țirea calităţii iluminatului prin obţinerea unor parametri luminotehnici 

alegerea materialelor şi tehnologiilor cel mai puţin poluante, de greutăți şi 
șit a duratei de viață reduse; 

implementarea unor sisteme de dimming în afara orelor de vârf; 

implementarea unor sisteme de telegestiune care să permită controlul 
ță, cu posibilitatea setării programului de funcționare și 

cu gradul de utilizare a spațiului, precum și 

șterea siguranței conducătorilor auto și a cetățenilor datorată asigurării 

țire a Normelor metodologice de stabilire, 
ților serviciului de iluminat public se va 

ților administrativ teritoriale și a performanței 

În scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului la standarde acceptate la nivel 
europene în materia de 

recomandările Comisiei 

Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova, aprobată prin HCL Craiova nr. 348/30.08.2018 



 
 

 

 
 
 

comunicate la nivel european, acorduril
convenite la nivel comunitar.

Relevant pentru eficientizarea domeniului energetic este Pactul Ecologic European 
(New Green Deal), care î
trecerea la o economie circulară, mai curată, refacerea biodiversită
poluării.  

Direcțiile stabilite la nivelul Uniunii Europene prin documentul menționat, pentru 
atingerea acestor obiective, vizează: (i) in
sprijinul pentru inovare în sectorul industrial; (ii) introducerea unor forme de 
transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase; (iii) 
decarbonizarea sectorului energetic
energetice a clădirilor. 

De asemenea, vor fi avute în vedere cerin
European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în 
materie de proiectare ecologică apl
a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei de implementare a Directivei 
2005/32/CE a Parlamentului European 
proiectare ecologică aplicabile lămpilor flu
cu descărcare de intensitate ridicată, precum 
compatibile cu aceste lămpi, 
European și a Consiliului, întrucât proie
esențial în strategia comunitară privind politica integrată a produselor.

De asemenea, Prestatorul
inteligent îl are în implementarea proiectelor de Smart Cit
principale includ conectivitatea 

Soluția de iluminat public inteligent, ca soluție de Smart City, propune integrarea de 
senzori, utilizarea de lămpi cu consum redus 
de management și telegestiune, având ca scop eficiența energetică, prin optimizarea 
consumului de energie şi a costurilor în ceea ce priveşte operarea şi întreţinerea 
sistemului de iluminat public.

De asemenea, platformele IoT (”Internet of 
nivelul fiecărui stâlp și distribuiți pe teritoriul unității administrativ teritoriale să fie 
utilizați atât pentru managementul rețelei de iluminat public, cât și ca gateway 
pentru alți senzori și echipamente 
cu aplicațiile de management dedicate, precum: camere CCTV
detectoare de zgomot, senzori de densitate de trafic etc.

 

                                                
2
 Camere de supraveghere (Closed
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comunicate la nivel european, acordurile încheiate între statele membre 
convenite la nivel comunitar. 

Relevant pentru eficientizarea domeniului energetic este Pactul Ecologic European 
(New Green Deal), care își propune stimularea utilizării eficiente a resurselor prin 
trecerea la o economie circulară, mai curată, refacerea biodiversită

țiile stabilite la nivelul Uniunii Europene prin documentul menționat, pentru 
atingerea acestor obiective, vizează: (i) investițiile în tehnologii ecologice; (ii) 
sprijinul pentru inovare în sectorul industrial; (ii) introducerea unor forme de 

și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase; (iii) 
decarbonizarea sectorului energetic, precum și (iv) îmbunătă

De asemenea, vor fi avute în vedere cerințele Directivei 2009/125/CE a Parlamentului 
și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în 

materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, precum 
a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei de implementare a Directivei 
2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de 
proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor 
cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat 
compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului 

și a Consiliului, întrucât proiectarea ecologică a produselor este un factor 
țial în strategia comunitară privind politica integrată a produselor.

Prestatorul va avea în vedere și rolul pe care iluminatul public 
inteligent îl are în implementarea proiectelor de Smart City, ale căror caracteristici 
principale includ conectivitatea și interoperabilitatea sistemelor. 

ția de iluminat public inteligent, ca soluție de Smart City, propune integrarea de 
ea de lămpi cu consum redus și controlul de la distanță 
și telegestiune, având ca scop eficiența energetică, prin optimizarea 

consumului de energie şi a costurilor în ceea ce priveşte operarea şi întreţinerea 
sistemului de iluminat public. 

De asemenea, platformele IoT (”Internet of Things”) permit ca senzorii instala
și distribuiți pe teritoriul unității administrativ teritoriale să fie 

ți atât pentru managementul rețelei de iluminat public, cât și ca gateway 
echipamente  care pot utiliza aceeași rețea pentru a se conecta 

țiile de management dedicate, precum: camere CCTV2, senzori de poluare, 
detectoare de zgomot, senzori de densitate de trafic etc. 

 

         
Closed-Circuit Television) 
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încheiate între statele membre și pactele 

Relevant pentru eficientizarea domeniului energetic este Pactul Ecologic European 
ării eficiente a resurselor prin 

trecerea la o economie circulară, mai curată, refacerea biodiversității și reducerea 

țiile stabilite la nivelul Uniunii Europene prin documentul menționat, pentru 
țiile în tehnologii ecologice; (ii) 

sprijinul pentru inovare în sectorul industrial; (ii) introducerea unor forme de 
și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase; (iii) 

îmbunătățirea eficienței 

țele Directivei 2009/125/CE a Parlamentului 
și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în 

icabile produselor cu impact energetic, precum și 
a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei de implementare a Directivei 

și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de 
orescente fără balast încorporat, lămpilor 

și balasturilor și corpurilor de iluminat 
și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului 

ctarea ecologică a produselor este un factor 
țial în strategia comunitară privind politica integrată a produselor. 

și rolul pe care iluminatul public 
y, ale căror caracteristici 

 

ția de iluminat public inteligent, ca soluție de Smart City, propune integrarea de 
și controlul de la distanță prin platforme 

și telegestiune, având ca scop eficiența energetică, prin optimizarea 
consumului de energie şi a costurilor în ceea ce priveşte operarea şi întreţinerea 

Things”) permit ca senzorii instalați la 
și distribuiți pe teritoriul unității administrativ teritoriale să fie 

ți atât pentru managementul rețelei de iluminat public, cât și ca gateway 
și rețea pentru a se conecta 

, senzori de poluare, 



 
 

 

 
 
 

B. METODOLOGIA UTILIZATĂ

Pe baza rezultatelor analizei cadrului 
interni A.N.R.S.C., a rezultat
analizei detaliate a metodologiei actuale de tarifare (Ordinul pre
nr. 77/2007), se vor elabora propun
de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor vizând serviciile de iluminat public.

La finalul acestei activită
modificare a legislației şi de 
serviciului de iluminat public”, care va fi înaintat echipei de proiect şi conducerii 
A.N.R.S.C. 

Din punct de vedere al metodologiei utilizate, această activitate va fi implementată 
pe parcursul a 5 etape, și anume:

1. Etapa 1: Elaborarea Raportului de început privind implementarea activită
„Elaborarea unei propuneri de îmbunătă
stabilire, ajustare sau modificare a valorii activită
public”; 

2. Etapa 2: Elaborarea Raportului privind Vizita de studiu a personalului din cadrul 
A.N.R.S.C. în statul membru UE selectat;

3. Etapa 3: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legisla
de îmbunătățire a reglementării economice în domeniul serviciilor de iluminat 
public” – varianta preliminară

4. Etapa 4: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legislaţiei şi 
de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 
public” – varianta finală

5. Etapa 5: Organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din 
sectorul iluminat și 
de lucru pentru 20 de operatori din sectorul iluminat
 

B.1. Elaborarea Raportului 
„Elaborarea unei propuneri de îmbunătă
ajustare sau modificare a valorii activită

În cadrul acestei etape, exper
Raportul de început privind implementarea activită
îmbunătățire a Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii 
activităților serviciului de iluminat public” 
cadrul Activității 2 și sarcinile care urmează a fi îndeplinite, pentru a 
propunerile de îmbunătățire a cadrului de reglementare și de stabilire, ajustare și 

www.poca.ro 

B. METODOLOGIA UTILIZATĂ 

Pe baza rezultatelor analizei cadrului legislativ național realizate de către experții 
interni A.N.R.S.C., a rezultatelor vizând analiza comparativă la nivel european şi a 
analizei detaliate a metodologiei actuale de tarifare (Ordinul președin

se vor elabora propuneri de îmbunătățire a cadrului de reglementare şi 
de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor vizând serviciile de iluminat public.

La finalul acestei activități va fi realizat un document final intitulat "Propuneri de 
ției şi de îmbunătățire a reglementării economice în domeniul 

de iluminat public”, care va fi înaintat echipei de proiect şi conducerii 

Din punct de vedere al metodologiei utilizate, această activitate va fi implementată 
i anume: 

Etapa 1: Elaborarea Raportului de început privind implementarea activită
„Elaborarea unei propuneri de îmbunătățire a Normelor Metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat 

: Elaborarea Raportului privind Vizita de studiu a personalului din cadrul 
A.N.R.S.C. în statul membru UE selectat; (etapa 2 se suprapune cu etapa 3)

: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legisla
reglementării economice în domeniul serviciilor de iluminat 

varianta preliminară; 
Etapa 4: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legislaţiei şi 
de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

varianta finală; 
rganizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din 

i elaborarea Raportului privind organizarea unui eveniment 
de lucru pentru 20 de operatori din sectorul iluminat. 

Raportului de început privind implementarea activită
„Elaborarea unei propuneri de îmbunătățire a Normelor Metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public”

În cadrul acestei etape, experții Prestatorului elaborează prezentul 
Raportul de început privind implementarea activității „Elaborarea unei propuneri de 

țire a Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii 
ților serviciului de iluminat public” - în care se specifică rezultatele de atins în 

ții 2 și sarcinile care urmează a fi îndeplinite, pentru a 
țire a cadrului de reglementare și de stabilire, ajustare și 
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țional realizate de către experții 
elor vizând analiza comparativă la nivel european şi a 

ședintelui A.N.R.S.C. 
țire a cadrului de reglementare şi 

de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor vizând serviciile de iluminat public. 

ți va fi realizat un document final intitulat "Propuneri de 
țire a reglementării economice în domeniul 

de iluminat public”, care va fi înaintat echipei de proiect şi conducerii 

Din punct de vedere al metodologiei utilizate, această activitate va fi implementată 

Etapa 1: Elaborarea Raportului de început privind implementarea activității 
țire a Normelor Metodologice de 

ților serviciului de iluminat 

: Elaborarea Raportului privind Vizita de studiu a personalului din cadrul 
(etapa 2 se suprapune cu etapa 3) 

: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legislației și 
reglementării economice în domeniul serviciilor de iluminat 

Etapa 4: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legislaţiei şi 
de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

rganizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din 
Raportului privind organizarea unui eveniment 

de început privind implementarea activității 
țire a Normelor Metodologice de stabilire, 

ților serviciului de iluminat public” 

prezentul document – 
ții „Elaborarea unei propuneri de 

țire a Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii 
rezultatele de atins în 

ții 2 și sarcinile care urmează a fi îndeplinite, pentru a obține 
țire a cadrului de reglementare și de stabilire, ajustare și 



 
 

 

 
 
 

modificare a tarifelor în sectorul de iluminat public 
disemina în cadrul unei reuniuni de lucru către 20 de operatori din sectorul iluminat.

În cadrul prezentului Raport de început pentru 
informații detaliate cu privire la următoarele aspecte:

 Cum sunt planificate subactivită

 Care este metodologi

 Care sunt rezultatele care 

 Care sunt situațiile care ar putea influența derularea în bune condiții a 
activităților planifica
astfel încât rezultatele să fie atinse în condi
menționate în Contractul de servicii asumat de 

 

B.2. Etapa 2: Elaborarea Raportului privind Vizita de studiu
cadrul A.N.R.S.C. în statul membru UE selectat

În baza analizei detaliate realizate prin 
Prestatorul a identificat 
reglementarea sectorului poate constitui un model pentru A.N.R.S.C., urmând ca în 
cadrul acestei etape din A
de experiență a personalului relevant din A.N.
stat. 

Cu toate că, inițial, această etapă trebuia să fie realizată până la finalul perioadei de 
implementare a Activității 1, 
generat de virusul COVID-19 la nivel mo
putut fi organizată în condi
fost convenit împreună cu 
Activității 2, până la transmiterea variantei preliminare a 
„Propuneri de modificare a legisla
în domeniul serviciului de iluminat public”.

În situația în care contextul european nu va permite deplasa
personalului relevant din cadrul A.N.R.S.C. în Fran
performanță pentru realizarea vizitei de studiu), vom face 
pentru a organiza o întâlnir
putea să furnizeze informa
public. 

Termenul de transmitere a acestui raport 
luni de la transmiterea ordinului de începere.

www.poca.ro 

modificare a tarifelor în sectorul de iluminat public din România 
disemina în cadrul unei reuniuni de lucru către 20 de operatori din sectorul iluminat.

prezentului Raport de început pentru Activitatea 2 
ții detaliate cu privire la următoarele aspecte: 

planificate subactivitățile; 

Care este metodologia utilizată; 

Care sunt rezultatele care se doresc a fi obținute; 

țiile care ar putea influența derularea în bune condiții a 
ților planificate și soluții de rezolvare a situațiilor de criză apărute, 

astfel încât rezultatele să fie atinse în condițiile cantitative și calitative 
ționate în Contractul de servicii asumat de Prestator. 

Etapa 2: Elaborarea Raportului privind Vizita de studiu 
cadrul A.N.R.S.C. în statul membru UE selectat 

detaliate realizate prin Raportul final din cadrul 
at Franța ca stat membru UE a cărui performanţă în 

reglementarea sectorului poate constitui un model pentru A.N.R.S.C., urmând ca în 
Activitatea 2 să se realizeze şi o vizită de studiu/un sc

ță a personalului relevant din A.N.R.S.C., respectiv 5 persoane, în 

această etapă trebuia să fie realizată până la finalul perioadei de 
ții 1, ea a fost decalată ca urmare a contextului pandemic 

19 la nivel mondial, din cauza căruia vizita de studiu nu a 
putut fi organizată în condiții depline de siguranță pentru toți participanții. Astfel, a 
fost convenit împreună cu A.N.R.S.C. ca vizita de studiu să se realizeze în cadrul 

, până la transmiterea variantei preliminare a 
„Propuneri de modificare a legislației și de îmbunătățire a reglementării economice 

de iluminat public”.  

ția în care contextul european nu va permite deplasa
personalului relevant din cadrul A.N.R.S.C. în Franța (țara desemnată ca model de 

ță pentru realizarea vizitei de studiu), vom face demersurile necesare 
întâlnire online cu reprezentanții instituțiilor din a

putea să furnizeze informațiile relevante și cu un operator al serviciului de iluminat 

Termenul de transmitere a acestui raport privind vizita de studiu 
luni de la transmiterea ordinului de începere. 
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din România și pentru a le 
disemina în cadrul unei reuniuni de lucru către 20 de operatori din sectorul iluminat. 

ctivitatea 2 sunt prezentate 

țiile care ar putea influența derularea în bune condiții a 
și soluții de rezolvare a situațiilor de criză apărute, 

țiile cantitative și calitative 

 a personalului din 

din cadrul Activității 1, 
ca stat membru UE a cărui performanţă în 

reglementarea sectorului poate constitui un model pentru A.N.R.S.C., urmând ca în 
să se realizeze şi o vizită de studiu/un schimb 

R.S.C., respectiv 5 persoane, în acest 

această etapă trebuia să fie realizată până la finalul perioadei de 
a fost decalată ca urmare a contextului pandemic 

ndial, din cauza căruia vizita de studiu nu a 
ță pentru toți participanții. Astfel, a 

ca vizita de studiu să se realizeze în cadrul 
, până la transmiterea variantei preliminare a Raportului privind 

ției și de îmbunătățire a reglementării economice 

ția în care contextul european nu va permite deplasarea experților și a 
ța (țara desemnată ca model de 

demersurile necesare 
din acest stat care ar 

i cu un operator al serviciului de iluminat 

 este în maximum 13 



 
 

 

 
 
 

Toate cheltuielile aferente organizării vizitei de studiu (transport, cazare, diurnă) vor 
fi asigurate de către Prestator 
35 de euro pe zi de persoană, servicii de traducere, transfer de la aeroport la h
retur și vizită la operatorii de servicii publice din afara localității.

Prestatorul are în vedere faptul că indemniza
dispozițiile HG nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru 
decontarea cheltuielilor de deplasare vor fi respectate prevederile Ghidului 
beneficiarului POCA - versiune iulie 2019.

Raportul elaborat după vizita de studiu
concretiza într-un capitol în cadrul variantei 
„Propuneri de modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementării economice în 
domeniul serviciului de iluminat public”.

La vizita de studiu, pe lângă cele 5 persoane din cadrul Autorită
participa și persoane nominalizate din cadrul Asocierii, costurile generate de această 
deplasare fiind incluse în tarifele alocate exper

În cadrul vizitei de studiu
privire la (i) modul de lucru
public de către operatorii de servicii publice
diferitele modalități de tarifare

 

B.3. Etapa 3: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a 
de îmbunătățire a reglementării economice în domeniul servici
public” – varianta preliminară

 
În cadrul acestei etape se v
„Propuneri de modificare a legislaţiei şi de 
în domeniul serviciului de iluminat public”
a proiectului şi conducerii A.N.R.S.C.

Pentru elaborarea Raportul
şi de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 
public”, experții Prestatorului vor avea ca punct de plecare

(i) analiza cadrului legislativ naţional realizată
A.N.R.S.C., livrabil pus la dispozi

(ii)  rezultatele privind 
Activității 1; 

www.poca.ro 

cheltuielile aferente organizării vizitei de studiu (transport, cazare, diurnă) vor 
fi asigurate de către Prestator și vor include bilete de avion, cazare, diurnă în limita a 
35 de euro pe zi de persoană, servicii de traducere, transfer de la aeroport la h

și vizită la operatorii de servicii publice din afara localității. 

are în vedere faptul că indemnizația de deplasare este stabilită prin 
țiile HG nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru 

ea cheltuielilor de deplasare vor fi respectate prevederile Ghidului 
versiune iulie 2019. 

Raportul elaborat după vizita de studiu sau întâlnirea online 
un capitol în cadrul variantei preliminare a 

„Propuneri de modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementării economice în 
domeniul serviciului de iluminat public”. 

La vizita de studiu, pe lângă cele 5 persoane din cadrul Autorității Contractante, vor 
minalizate din cadrul Asocierii, costurile generate de această 

deplasare fiind incluse în tarifele alocate experților. 

În cadrul vizitei de studiu/întâlnirii online se va urmări colectarea info
modul de lucru, (ii) modalitatea de desfășurare a activităților 

de către operatorii de servicii publice, (iii) organizarea acestora, 
ți de tarifare. 

: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a 
țire a reglementării economice în domeniul servici

varianta preliminară  

adrul acestei etape se va elabora varianta preliminară a 
Propuneri de modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementării economice 

în domeniul serviciului de iluminat public”, care va fi înaintat echipei de management 
conducerii A.N.R.S.C. 

elaborarea Raportului preliminar privind „Propuneri de modificare a legislaţiei 
e îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

ții Prestatorului vor avea ca punct de plecare: 

ui legislativ naţional realizată de către experţii interni 
dispoziția Prestatorului de către A.N.R.S.C.

 analiza comparativă la nivel european realizată în cadrul 
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cheltuielile aferente organizării vizitei de studiu (transport, cazare, diurnă) vor 
și vor include bilete de avion, cazare, diurnă în limita a 

35 de euro pe zi de persoană, servicii de traducere, transfer de la aeroport la hotel și 
 

ția de deplasare este stabilită prin 
țiile HG nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru 

ea cheltuielilor de deplasare vor fi respectate prevederile Ghidului 

 , după caz, se va 
a Raportului privind 

„Propuneri de modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementării economice în 

ții Contractante, vor 
minalizate din cadrul Asocierii, costurile generate de această 

se va urmări colectarea informațiilor cu 
șurare a activităților de iluminat 
organizarea acestora, și la (iv) 

: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legislației și 
țire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

nară a Raportului privind 
îmbunătăţire a reglementării economice 

, care va fi înaintat echipei de management 

Propuneri de modificare a legislaţiei 
e îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

de către experţii interni ai 
ția Prestatorului de către A.N.R.S.C.; 

omparativă la nivel european realizată în cadrul 



 
 

 

 
 
 

(iii)  Recomandările privind propunerile de 
a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public
Raportului final pentru Activitatea 1

Prestatorul va efectua o analiză a situa
România, evidențiind aspecte care au impact
de iluminat și, implicit, asupra 
tarifelor pentru activitățile serv
detaliată a metodologiei actuale de tarifare (Ordinul preşedintelui A.N.R
77/2007). 

Prin urmare, în cadrul acestui raport
dedica un capitol analizei situa
România, capitol ce va con
(Ordinul nr. 77/2007) și a modului de aplicare
publice locale, prin intemediul
colectarea de informații și statistic
etapa de documentare referitoare la aplicarea 
fi utilizată pentru fundamentarea juridică, tehnică 
modificare a Ordinului nr. 77/2007

Prestatorul are în vedere realizarea următoarelor subactivită

 Analiza detaliată a 
modului în care se aplică 

 Analiza modelelor de tarifare 
evaluarea aspectelor care se pot implementa în sistemul românesc

 Analiza metodelor de tarifare propuse în cadrul raportulu
Activitatea 1, din punct de vedere economic, tehnic 
prezentarea avantajelor 
specificul serviciului de iluminat din România
punct de vedere juridic, tehnic 
Ordinului nr. 77/2007

Din analiza efectuată în cadrul 
posibile pentru stabilirea tarifelor pentru activită
modernizare a sistem

(i) Metoda bazată pe plă
lunar/trimestrial/semestrial care include costurile totale per punct luminos 
înmulțit cu numărul de puncte luminoase (tariful per punct luminos fiind 
format din totalitatea costurilor asociate tuturor tipurilor de activită
întreținere a sistemului de ilu

www.poca.ro 

Recomandările privind propunerile de modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire 
ce în domeniul serviciului de iluminat public

Activitatea 1; 

Prestatorul va efectua o analiză a situației generale a serviciului de iluminat public în 
țiind aspecte care au impact direct asupra costului ser

și, implicit, asupra metodologiei de stabilire, ajustare 
țile serviciului de iluminat public, precum 

a metodologiei actuale de tarifare (Ordinul preşedintelui A.N.R

n cadrul acestui raport pentru Activitatea 2, exper
dedica un capitol analizei situației generale a serviciului de iluminat pu

capitol ce va conține o analiză detaliată a metodologiei actuale de tarifare 
și a modului de aplicare a acesteia în practic

intemediul unei analize documentare care se va realiza
ții și statistici, pe bază de eșantion. Această analiză reprezintă

tapa de documentare referitoare la aplicarea în practică a Ordinului
fi utilizată pentru fundamentarea juridică, tehnică și economică a propunerilor de 

a Ordinului nr. 77/2007. 

ere realizarea următoarelor subactivități: 

detaliată a Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007
modului în care se aplică acesta în practica autorităților publice locale

modelelor de tarifare din statul membru ales ca model
evaluarea aspectelor care se pot implementa în sistemul românesc

de tarifare propuse în cadrul raportului final realizat prin 
Activitatea 1, din punct de vedere economic, tehnic 
prezentarea avantajelor și dezavantajelor acestora raportat la realitatea și 
specificul serviciului de iluminat din România, în vederea fundamentării din 
punct de vedere juridic, tehnic și economic a propunerilor de modificare a 
Ordinului nr. 77/2007. 

analiza efectuată în cadrul Activității 1 au reieșit mai multe abordări 
posibile pentru stabilirea tarifelor pentru activitățile de întreținere și 
modernizare a sistemelor de iluminat public: 

Metoda bazată pe plăți forfetare, de tipul abonamentului 
ar/trimestrial/semestrial care include costurile totale per punct luminos 

țit cu numărul de puncte luminoase (tariful per punct luminos fiind 
format din totalitatea costurilor asociate tuturor tipurilor de activită

ținere a sistemului de iluminat public). 

 

 
 13

modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire 
ce în domeniul serviciului de iluminat public din cadrul 

ției generale a serviciului de iluminat public în 
costului serviciului public 

metodologiei de stabilire, ajustare și modificare a 
iciului de iluminat public, precum și o analiză 

a metodologiei actuale de tarifare (Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 

experții Prestatorului vor 
ției generale a serviciului de iluminat public din 

detaliată a metodologiei actuale de tarifare 
practica autorităților 

care se va realiza prin 
Această analiză reprezintă 

a Ordinului nr. 77/2007 și va 
și economică a propunerilor de 

ședintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007 și a 
ților publice locale;  

u ales ca model – Franța - și 
evaluarea aspectelor care se pot implementa în sistemul românesc; 

i final realizat prin 
Activitatea 1, din punct de vedere economic, tehnic și juridic, cu 

și dezavantajelor acestora raportat la realitatea și 
, în vederea fundamentării din 

și economic a propunerilor de modificare a 

mai multe abordări 
țile de întreținere și 

ți forfetare, de tipul abonamentului 
ar/trimestrial/semestrial care include costurile totale per punct luminos 

țit cu numărul de puncte luminoase (tariful per punct luminos fiind 
format din totalitatea costurilor asociate tuturor tipurilor de activități de 



 
 

 

 
 
 

Costul de întreținere per punct luminos este compus din elemente de 
cheltuieli diferite în func
sistemului de iluminat public (luând în calcul 
echipamentelor). 

(ii) Metoda bazată 
activității de întreținere a sistemului de iluminat public și a fiecărui tip de 
echipament. 

(iii) Metoda compusă de tarifare bazată pe un sistem de plă
pentru activitățile strict de întreținere
sistemului de iluminat public, la care se adaugă tarife unitare defalcate pe 
categorii mari de opera

(iv) Metoda cost build up model
de către operatori, care calculează o plată a
preconizată a echipamentelor (corp de iluminat clasic, corp de iluminat cu 
LED, stâlp, braț, rețea).

Costul total al instalării unui echipament este dat de formula: 

Cost total = Costul materialelor + Manoperă + Costul cu 
cheltuieli cu capitalul

Plata anuală este calculată după următoarea formulă:

P=r(PV)/(1-(1+r)^(-n)  )

P = costul / tariful aplicat

PV = costul total de investi
prestată / forța de muncă / 
echipamentele utilizate + cheltuielile generale cu capitalul / cheltuieli 
operaționale 

r – rata dobânzii pe o perioadă de referin
de coeficient de actualizare, având în vedere faptul c
referință poate să fie mai lungă

n - unitatea de diviziune din perioada de referin
pentru timp) 

(v) De asemenea, există 
unei valori lunare/trimestriale forfetare pe baza înd
performanță ai serviciului stabiliți de autoritățile locale. Stabilirea tarifelor 
(valorilor lunare/trimestriale) se face în cadrul ofertării, pe baza unui plan 
de afaceri pentru perioada contractului de delegare de gestiune, în 
căruia operatorul serviciului de iluminat î
costurile viitoare care pot apărea datorită modernizării 

www.poca.ro 

ținere per punct luminos este compus din elemente de 
cheltuieli diferite în funcție de tehnologia utilizată în componența 
sistemului de iluminat public (luând în calcul și durata de viață a 

Metoda bazată pe tarifarea fiecărui tip de opera
ții de întreținere a sistemului de iluminat public și a fiecărui tip de 

Metoda compusă de tarifare bazată pe un sistem de plă
țile strict de întreținere și menținere în parametri a 

sistemului de iluminat public, la care se adaugă tarife unitare defalcate pe 
categorii mari de operațiuni. 

cost build up model pentru activitatea de investi
de către operatori, care calculează o plată anuală bazată pe durata de via
preconizată a echipamentelor (corp de iluminat clasic, corp de iluminat cu 

ț, rețea). 

Costul total al instalării unui echipament este dat de formula: 

Cost total = Costul materialelor + Manoperă + Costul cu 
cheltuieli cu capitalul 

Plata anuală este calculată după următoarea formulă: 

n)  ) 

P = costul / tariful aplicat 

PV = costul total de investiție (Costul materialelor / consumabile + Munca 
ța de muncă / costul cu prestațiile umane + costul cu 

echipamentele utilizate + cheltuielile generale cu capitalul / cheltuieli 

rata dobânzii pe o perioadă de referință (anual, de exemplu) / o formă 
de coeficient de actualizare, având în vedere faptul c

ță poate să fie mai lungă 

unitatea de diviziune din perioada de referință (unitate de măsură 

De asemenea, există și metode bazate pe stimulente, respectiv plata 
unei valori lunare/trimestriale forfetare pe baza îndeplinirii indicatorilor de 

ță ai serviciului stabiliți de autoritățile locale. Stabilirea tarifelor 
(valorilor lunare/trimestriale) se face în cadrul ofertării, pe baza unui plan 
de afaceri pentru perioada contractului de delegare de gestiune, în 
căruia operatorul serviciului de iluminat își prognozează OPEX, investițiile, 
costurile viitoare care pot apărea datorită modernizării și altele. 
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ținere per punct luminos este compus din elemente de 
ție de tehnologia utilizată în componența 

și durata de viață a 

pe tarifarea fiecărui tip de operațiune din cadrul 
ții de întreținere a sistemului de iluminat public și a fiecărui tip de 

Metoda compusă de tarifare bazată pe un sistem de plăți forfetare 
ținere în parametri a 

sistemului de iluminat public, la care se adaugă tarife unitare defalcate pe 

pentru activitatea de investiții finanțate 
nuală bazată pe durata de viață 

preconizată a echipamentelor (corp de iluminat clasic, corp de iluminat cu 

Costul total al instalării unui echipament este dat de formula:  

Cost total = Costul materialelor + Manoperă + Costul cu utilajele + Alte 

ție (Costul materialelor / consumabile + Munca 
țiile umane + costul cu 

echipamentele utilizate + cheltuielile generale cu capitalul / cheltuieli 

ță (anual, de exemplu) / o formă 
de coeficient de actualizare, având în vedere faptul că perioada de 

ță (unitate de măsură 

și metode bazate pe stimulente, respectiv plata 
eplinirii indicatorilor de 

ță ai serviciului stabiliți de autoritățile locale. Stabilirea tarifelor 
(valorilor lunare/trimestriale) se face în cadrul ofertării, pe baza unui plan 
de afaceri pentru perioada contractului de delegare de gestiune, în baza 

și prognozează OPEX, investițiile, 
și altele.  



 
 

 

 
 
 

Autoritatea plătește valorile forfetare lunare către operator. dacă acesta 
îndeplinește indicatorii de p
energetică, etc), iar în caz negativ îl penalizează pe operator. Această 
metodă de tarifare reprezintă un stimulent pentru operator, întrucât acesta 
poate să își reducă costurile și să beneficieze de diferen
forfetară și economia realizată. În același timp, calitatea serviciului nu 
scade, datorită monitorizării permanente de către autoritate a îndeplinirii 
indicatorilor de performan

 Elaborarea unui P
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activită
serviciului de iluminat public
unui tabel comparativ 
propusă (modificări 
împreună cu argumentele de natură tehnică, juridică 
stau la baza soluțiilor legislative propuse.

 Elaborarea unui Proiect de modificare 
iluminat public nr. 230/2006, cu modificările 
situația în care pentru 
Proiectul de modificare a 
modificare a valorii activită
necesare norme juridice de rang superior.

La elaborarea propunerii de modificare 
prevederile Regulamentului din 2009 privind 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 
altor documente, în vederea adoptării/aprobării
561/2009, respectiv 
legislativă pentru elaborarea actelor normative

 Întâlniri cu A.N.R.S.C.
legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementării econ
serviciului de iluminat public 
obținerii acordului Autorității Contractante cu privire la propunerile 
Prestatorului; 

 Elaborarea Raportului preliminar 
termenul prevăzut în 

Varianta preliminară a Raportului privind „Propunerile de modificare a legisla
îmbunătățire a reglementării economice în domeniul servici
fi redactată într-un format accesibil cititorilor, cu u
evidențierea unor titluri și subtitluri, paragrafe, numerotarea capitolelor și 

www.poca.ro 

ște valorile forfetare lunare către operator. dacă acesta 
ște indicatorii de performanță ai serviciului (tehnici, de eficiență 

energetică, etc), iar în caz negativ îl penalizează pe operator. Această 
metodă de tarifare reprezintă un stimulent pentru operator, întrucât acesta 

și reducă costurile și să beneficieze de diferența dintre valoarea 
și economia realizată. În același timp, calitatea serviciului nu 

scade, datorită monitorizării permanente de către autoritate a îndeplinirii 
indicatorilor de performanță, prin metode automate sau metode clasice.

Proiect de modificare și completare a 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activită
serviciului de iluminat public aprobate prin Ordinul nr. 77/2007,
unui tabel comparativ între reglementarea în vigoare și r

modificări și/sau completări ale dispozițiilor legale actuale
argumentele de natură tehnică, juridică și/sau economică ce 

țiilor legislative propuse. 

roiect de modificare și completare a Legii serviciului de 
iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare, în 

ția în care pentru implementarea soluțiilor legislative propuse în 
roiectul de modificare a Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public
necesare norme juridice de rang superior. 

propunerii de modificare legislativă se vor avea în vedere 
Regulamentului din 2009 privind procedurile, la nivelul 

Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 
altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin HG nr

, respectiv dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată.

A.N.R.S.C. pentru prezentarea propunerilor de modificare a 
legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul 
serviciului de iluminat public și pentru informări și consultări în vederea 

ținerii acordului Autorității Contractante cu privire la propunerile 

Raportului preliminar și predarea livrabilului către 
termenul prevăzut în Contract. 

Varianta preliminară a Raportului privind „Propunerile de modificare a legisla
țire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public” va 

un format accesibil cititorilor, cu utilizarea diacriticelor, 
țierea unor titluri și subtitluri, paragrafe, numerotarea capitolelor și 
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ște valorile forfetare lunare către operator. dacă acesta 
ță ai serviciului (tehnici, de eficiență 

energetică, etc), iar în caz negativ îl penalizează pe operator. Această 
metodă de tarifare reprezintă un stimulent pentru operator, întrucât acesta 

a dintre valoarea 
și economia realizată. În același timp, calitatea serviciului nu 

scade, datorită monitorizării permanente de către autoritate a îndeplinirii 
ță, prin metode automate sau metode clasice. 

și completare a Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților 

aprobate prin Ordinul nr. 77/2007, sub forma 
și reglementarea 

țiilor legale actuale), 
și/sau economică ce 

și completare a Legii serviciului de 
completările ulterioare, în 

țiilor legislative propuse în 
e stabilire, ajustare sau 

ților serviciului de iluminat public sunt 

se vor avea în vedere 
procedurile, la nivelul 

și prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 

, aprobat prin HG nr. 
privind normele de tehnică 
republicată. 

pentru prezentarea propunerilor de modificare a 
omice în domeniul 

consultări în vederea 
ținerii acordului Autorității Contractante cu privire la propunerile 

și predarea livrabilului către A.N.R.S.C., în 

Varianta preliminară a Raportului privind „Propunerile de modificare a legislației și de 
de iluminat public” va 

tilizarea diacriticelor, 
țierea unor titluri și subtitluri, paragrafe, numerotarea capitolelor și 



 
 

 

 
 
 

subcapitolelor, menționarea sursei datelor pe baza cărora au fost generat
grafice și/ sau reprezentări cartografice, in
clarificarea unor concepte, ata
grafice, precum și acronimele și/ sau prescurtările utilizate. De asemenea,
redactarea acestui document, 
de Identitate Vizuală POCA.

Varianta preliminară a Raportului privind „Propunerile de modificare a legisla
îmbunătățire a reglementării
fi predată în format scriptic 
împreună cu Procesul verbal de pr
luni de la transmiterea ordinului de începere a prestării
la registratura A.N.R.S.C. 

 

B.4. Etapa 4: Elaborarea Raportului 
de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 
public” – varianta finală  

În cadrul aceste etape se va elabora
de modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementarii economice în domeniul 
serviciului de iluminat public”, care va fi înaintat echipei de management a 
proiectului şi conducerii A.N.R.S.C.

Experții Asocierii vor revizui
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public, în 
baza observațiilor făcute de 
3 și vor elabora varianta finală a Raportului privind „Propunerile de modificare a 
legislației şi de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de 
iluminat public”. 

Pentru aceasta, Prestatorul

 Organizarea (cel pu
consultări și clarificări;

 Analiza detaliată a observa
preliminare a propunerilor de modificare a legisla
reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public;

 Revizuirea propunerilor de modificare a 
reglementării economi
vedere juridic, cu asigurarea respectării normelor de tehnică legislativă;

www.poca.ro 

ționarea sursei datelor pe baza cărora au fost generat
și/ sau reprezentări cartografice, includerea unor note de subsol pentru 

clarificarea unor concepte, atașarea listei cu tabelele, graficele și/ sau reprezentările 
și acronimele și/ sau prescurtările utilizate. De asemenea,

redactarea acestui document, Prestatorul va respecta regulile men
de Identitate Vizuală POCA. 

Varianta preliminară a Raportului privind „Propunerile de modificare a legisla
țire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public” va 

fi predată în format scriptic și în format electronic editabil (Microsoft Word), 
împreună cu Procesul verbal de predare-primire semnat de Prestator
luni de la transmiterea ordinului de începere a prestării serviciilor, prin înregistrarea 

 

Etapa 4: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legislaţiei şi 
de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

 

cadrul aceste etape se va elabora varianta finală a Raportului
de modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementarii economice în domeniul 
serviciului de iluminat public”, care va fi înaintat echipei de management a 

i şi conducerii A.N.R.S.C. 

ții Asocierii vor revizui/completa propunerile de modificare a legisla
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public, în 

țiilor făcute de A.N.R.S.C. asupra variantei preliminare predate în Etapa 
varianta finală a Raportului privind „Propunerile de modificare a 

ției şi de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de 

rul are în vedere parcurgerea următorilor pa

(cel puțin) a unei întâlniri cu A.N.R.S.C.
și clarificări; 

Analiza detaliată a observațiilor făcute de A.N.R.S.C.
preliminare a propunerilor de modificare a legislației și
reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public;

propunerilor de modificare a legislației și 
reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public, din punct de 
vedere juridic, cu asigurarea respectării normelor de tehnică legislativă;
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ționarea sursei datelor pe baza cărora au fost generate tabele, 
cluderea unor note de subsol pentru 

șarea listei cu tabelele, graficele și/ sau reprezentările 
și acronimele și/ sau prescurtările utilizate. De asemenea, în 

va respecta regulile menționate în Manualul 

Varianta preliminară a Raportului privind „Propunerile de modificare a legislației și de 
de iluminat public” va 

ectronic editabil (Microsoft Word), 
primire semnat de Prestator, în maximum 14 

serviciilor, prin înregistrarea 

privind „Propuneri de modificare a legislaţiei şi 
de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

aportului intitulat "Propuneri 
de modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementarii economice în domeniul 
serviciului de iluminat public”, care va fi înaintat echipei de management a 

propunerile de modificare a legislației şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public, în 

asupra variantei preliminare predate în Etapa 
varianta finală a Raportului privind „Propunerile de modificare a 

ției şi de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de 

are în vedere parcurgerea următorilor pași: 

A.N.R.S.C. pentru informări, 

A.N.R.S.C. asupra variantei 
i de îmbunătățire a 

reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public; 

 de îmbunătățire a 
ce în domeniul serviciului de iluminat public, din punct de 

vedere juridic, cu asigurarea respectării normelor de tehnică legislativă; 



 
 

 

 
 
 

 Revizuirea propunerilor de modificare a 
reglementării economice în domeniul serviciului 
vedere al structurii economice a valorii 
propunerea de formule de stabilire, ajustare, modificare;

 Revizuirea propunerilor de modificare a 
reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public, din punct de 
vedere tehnic; 

 Elaborarea variantei finale a propunerilor de modificare a 
îmbunătățire a reglementării ec
public.  

 Elaborarea Raportului final 
prevăzut în Caietul de sarcini.

Raportul final privind „Propuneri de modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a 
reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public” v
procesul de implementare a acestei etape 
rezultatelor obținute atât în termeni calitativi, cât și cantitativi. Raportul va cuprinde 
cel puțin următoarele informații:

 Analiza situației generale 

 Analiza detaliată a metodologiei actuale de tarifare 

 Evaluarea succesului 
sarcină din cadrul acestei etape;

 Analiza din punct de vedere economic, tehnic 
tarifare propuse prin Raportul final realizat în cadrul 
prezentarea avantajelor 
specificului serviciului de 

 Propuneri de modificare a 
economice în domeniul

Elaborarea unui Proiect de modificare 
metodologice de stabilire, ajustare sau 
serviciului de iluminat public
unui tabel comparativ 
propusă (modificări 
împreună cu argumentele de natură tehnică, juridică 
stau la baza soluțiilor legislative propuse.

Elaborarea unui Proiect de modificare 
iluminat public nr. 230/2006, cu modificările 
situația în care pentru implementarea soluțiilor legislative propuse în 
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propunerilor de modificare a legislației și 
reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public, din punct de 
vedere al structurii economice a valorii activităților 
propunerea de formule de stabilire, ajustare, modificare; 

propunerilor de modificare a legislației și 
nomice în domeniul serviciului de iluminat public, din punct de 

variantei finale a propunerilor de modificare a 
a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

Raportului final și predarea livrabilului către A.N.R.S.C.
prevăzut în Caietul de sarcini. 

Raportul final privind „Propuneri de modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a 
reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public” v
procesul de implementare a acestei etape și va înlesni evaluarea de către 

ținute atât în termeni calitativi, cât și cantitativi. Raportul va cuprinde 
țin următoarele informații: 

ției generale a serviciului de iluminat public din România

naliza detaliată a metodologiei actuale de tarifare – Ordinul 

Evaluarea succesului și constrângerilor majore pentru fiecare activitate/ 
sarcină din cadrul acestei etape; 

Analiza din punct de vedere economic, tehnic și juridic a fiecărei metode de 
tarifare propuse prin Raportul final realizat în cadrul 
prezentarea avantajelor și dezavantajelor acestora raportat la realitatea și 

iciului de iluminat din România; 

Propuneri de modificare a legislației și de îmbunătățire 
economice în domeniul serviciului de iluminat public.  

unui Proiect de modificare și completare a 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activită
serviciului de iluminat public aprobate prin Ordinul nr. 77/2007, 
unui tabel comparativ între reglementarea în vigoare și reglementarea 

modificări și/sau completări ale dispozițiilor legale actuale
argumentele de natură tehnică, juridică și/sau economică ce 

țiilor legislative propuse. 

Elaborarea unui Proiect de modificare și completare a Legii serviciului de 
iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare, în 

ția în care pentru implementarea soluțiilor legislative propuse în 
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 de îmbunătățire a 
de iluminat public, din punct de 

 de iluminat public, 

 de îmbunătățire a 
nomice în domeniul serviciului de iluminat public, din punct de 

variantei finale a propunerilor de modificare a legislației și de 
onomice în domeniul serviciului de iluminat 

A.N.R.S.C., în termenul 

Raportul final privind „Propuneri de modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a 
reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public” va descrie întreg 

și va înlesni evaluarea de către A.N.R.S.C. a 
ținute atât în termeni calitativi, cât și cantitativi. Raportul va cuprinde 

a serviciului de iluminat public din România;  

Ordinul nr. 77/2007; 

și constrângerilor majore pentru fiecare activitate/ 

și juridic a fiecărei metode de 
tarifare propuse prin Raportul final realizat în cadrul Activității 1, cu 

și dezavantajelor acestora raportat la realitatea și 

 a reglementării 

și completare a Normelor 
modificare a valorii activităților 

aprobate prin Ordinul nr. 77/2007, sub forma 
și reglementarea 

și/sau completări ale dispozițiilor legale actuale), 
și/sau economică ce 

și completare a Legii serviciului de 
și completările ulterioare, în 

ția în care pentru implementarea soluțiilor legislative propuse în 



 
 

 

 
 
 

Proiectul de modificare a 
modificare a valorii activită
necesare norme juridice de rang superior.

La elaborarea propunerii de modificare 
prevederile Regulamentului 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 
altor documente, în vederea adoptării/aprobării
561/2009, respectiv dispozi
legislativă pentru elaborarea actelor normative

 Realizările generale ale contractului de servicii în procesul de derulare a 
acestei etape; 

 Recomandări pentru ac
finalizarea acestei etape, precum 
A.N.R.S.C. în acest sens.

Varianta finală a Raportului privind „Propunerile de modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public” va 
fi redactată într-un format accesibil cititorilor, cu utilizarea diacriticelor, 
evidențierea unor titluri 
subcapitolelor, menționarea sursei datelor pe baza cărora au fost generate tabele, 
grafice și/ sau reprezentări cartografice, includerea unor note de subsol pentru 
clarificarea unor concepte, ata
grafice, precum și acronimele și/ sa
redactarea acestui document, 
de Identitate Vizuală POCA.

Varianta finală a Raportului privind „Propunerile de modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public” va 
fi predată în format scriptic 
împreună cu Procesul verbal de predare
luni de la transmiterea ordinului de începere a prestării serviciilor, prin înregistrarea 
la registratura A.N.R.S.C. 

Proiectul de modificare a Normelor metodologice de stab
a valorii activităților serviciului de iluminat public
precum și, dacă va fi cazul, 
230/2006, vor fi supuse procedurii de transparen
52/2003 privind transparen
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roiectul de modificare a Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public
necesare norme juridice de rang superior. 

propunerii de modificare legislativă se vor avea în vedere 
Regulamentului din 2009 privind procedurile, la nivelul 

Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 
altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin HG nr

, respectiv dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată.

Realizările generale ale contractului de servicii în procesul de derulare a 

Recomandări pentru acțiunile viitoare, rezultatele a
finalizarea acestei etape, precum și măsurile ce trebuie întreprinse de către 

în acest sens. 

Varianta finală a Raportului privind „Propunerile de modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public” va 

un format accesibil cititorilor, cu utilizarea diacriticelor, 
ierea unor titluri și subtitluri, paragrafe, numerotarea capitolelor și 

ționarea sursei datelor pe baza cărora au fost generate tabele, 
și/ sau reprezentări cartografice, includerea unor note de subsol pentru 

oncepte, atașarea listei cu tabelele, graficele și/ sau reprezentările 
și acronimele și/ sau prescurtările utilizate. De asemenea, în 

redactarea acestui document, Prestatorul va respecta regulile men
POCA. 

Varianta finală a Raportului privind „Propunerile de modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public” va 
fi predată în format scriptic și în format electronic editabil (Microsoft Word)
împreună cu Procesul verbal de predare-primire semnat de Prestator

nsmiterea ordinului de începere a prestării serviciilor, prin înregistrarea 
 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 
ților serviciului de iluminat public aprobate prin Ordinul nr. 77/2007 

și, dacă va fi cazul, Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 
, vor fi supuse procedurii de transparență decizională prevăzută de 
privind transparența decizională în administraţia publică –
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or metodologice de stabilire, ajustare sau 
ților serviciului de iluminat public sunt 

se vor avea în vedere 
din 2009 privind procedurile, la nivelul 

și prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 

, aprobat prin HG nr. 
privind normele de tehnică 
republicată. 

Realizările generale ale contractului de servicii în procesul de derulare a 

nile viitoare, rezultatele așteptate după 
și măsurile ce trebuie întreprinse de către 

Varianta finală a Raportului privind „Propunerile de modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public” va 

un format accesibil cititorilor, cu utilizarea diacriticelor, 
și subtitluri, paragrafe, numerotarea capitolelor și 

ționarea sursei datelor pe baza cărora au fost generate tabele, 
și/ sau reprezentări cartografice, includerea unor note de subsol pentru 

șarea listei cu tabelele, graficele și/ sau reprezentările 
rile utilizate. De asemenea, în 

va respecta regulile menționate în Manualul 

Varianta finală a Raportului privind „Propunerile de modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public” va 

și în format electronic editabil (Microsoft Word), 
Prestator, în maximum 15 

nsmiterea ordinului de începere a prestării serviciilor, prin înregistrarea 

ilire, ajustare sau modificare 
aprobate prin Ordinul nr. 77/2007 

și completare a Legii nr. 
ță decizională prevăzută de Legea nr. 

– republicată. 



 
 

 

 
 
 

B.5. Etapa 5: Organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din 
sectorul iluminat și elaborarea 
lucru pentru 20 de operatori din sectorul iluminat

 
În ultima etapă a acestei activ
operatori din sectorul de iluminat pentru a disemina propunerile de modificare 
legislativă elaborate și se 
lucru pentru 20 de operatori din sectorul de ilumin
management a proiectului şi conducerii A.N.R.S.C.

În cadrul evenimentului de lucru
prezenți atât propunerile de îmbunătăţire a Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public aprobate de 
A.N.R.S.C., cât și ansamblul informațiilor care au

La întâlnirea menționată, din partea 
au participat la întocmirea propunerii de modificare a metodologiei, astfel încât 
dialogul dintre operatorii economici 
la toate aspectele implicate 
instruire pentru a acorda sprijin experţilor principali pentru realizarea evenimentului 
de lucru pentru cei 20 de operatori din sectoru

Pentru aceasta, Prestatorul

 Pregătirea materialului de prezentare. Prezentarea va con
de îmbunătățire a normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 
a valorii activităților serviciului de iluminat public aprobate de 
și ansamblul informa

 Transmiterea materialului de prezentare către 
privind forma și conținutul acestuia;

 Integrarea observațiilor primite de la 

 Identificarea unui spa
desfășurare a reuniunii de lucru. Evenimentul va avea loc în București;

 Stabilirea împreună cu 
lucru, pentru a putea asigura 
proiectului din partea autorită

 Transmiterea invitațiilor de participare către 20 de operatori din sectorul de 
iluminat public. Invita
confirmarea de participare n
operatorul / operatorii în cauză vor fi contacta

www.poca.ro 

Organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din 
i elaborarea Raportului privind organizarea unui eveniment de 

lucru pentru 20 de operatori din sectorul iluminat  

În ultima etapă a acestei activități se va organiza o reuniune de lucru pentru 20 de 
operatori din sectorul de iluminat pentru a disemina propunerile de modificare 

se va elabora un ”Raport privind organizare eveniment de 
lucru pentru 20 de operatori din sectorul de iluminat”, care va fi înaintat echipei de 
management a proiectului şi conducerii A.N.R.S.C. 

evenimentului de lucru, Prestatorul va prezenta operatorilor economici 
ți atât propunerile de îmbunătăţire a Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public aprobate de 
și ansamblul informațiilor care au stat la baza acestor propuneri.

ționată, din partea Prestatorului vor participa exper
au participat la întocmirea propunerii de modificare a metodologiei, astfel încât 
dialogul dintre operatorii economici și personalul Asocierii să se poată purta cu privire 
la toate aspectele implicate de proiect. La eveniment va participa 
instruire pentru a acorda sprijin experţilor principali pentru realizarea evenimentului 
de lucru pentru cei 20 de operatori din sectorul de iluminat. 

Prestatorul are în vedere realizarea următoarelor activită

Pregătirea materialului de prezentare. Prezentarea va conține atât propunerile 
țire a normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 

ților serviciului de iluminat public aprobate de 
ormațiilor care au stat la baza acestor propuneri;

Transmiterea materialului de prezentare către A.N.R.S.C., în vederea aprobării 
și conținutul acestuia; 

țiilor primite de la A.N.R.S.C., dacă este cazul;

spațiu care să ofere condițiile minime necesare pentru buna 
șurare a reuniunii de lucru. Evenimentul va avea loc în București;

Stabilirea împreună cu A.N.R.S.C. a datei și orei de desfășurare a reuniunii de 
lucru, pentru a putea asigura și prezenta echipei de implementare a 
proiectului din partea autorității contractante; 

țiilor de participare către 20 de operatori din sectorul de 
. Invitațiile vor fi transmise prin e-mail. În cazul în care 

confirmarea de participare nu va fi comunicată în intervalul solicitat, 
/ operatorii în cauză vor fi contactați telefonic. În situația în care 
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Organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din 
Raportului privind organizarea unui eveniment de 

a organiza o reuniune de lucru pentru 20 de 
operatori din sectorul de iluminat pentru a disemina propunerile de modificare 

”Raport privind organizare eveniment de 
care va fi înaintat echipei de 

va prezenta operatorilor economici 
ți atât propunerile de îmbunătăţire a Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public aprobate de 
stat la baza acestor propuneri. 

vor participa experții principali care 
au participat la întocmirea propunerii de modificare a metodologiei, astfel încât 

Asocierii să se poată purta cu privire 
proiect. La eveniment va participa și Expertul de 

instruire pentru a acorda sprijin experţilor principali pentru realizarea evenimentului 

realizarea următoarelor activități: 

ține atât propunerile 
țire a normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 

ților serviciului de iluminat public aprobate de A.N.R.S.C., cât 
țiilor care au stat la baza acestor propuneri; 

, în vederea aprobării 

, dacă este cazul; 

țiu care să ofere condițiile minime necesare pentru buna 
șurare a reuniunii de lucru. Evenimentul va avea loc în București; 

și orei de desfășurare a reuniunii de 
hipei de implementare a 

țiilor de participare către 20 de operatori din sectorul de 
mail. În cazul în care 

u va fi comunicată în intervalul solicitat, 
ți telefonic. În situația în care 



 
 

 

 
 
 

unul sau mai mulți operatori vor declina invitația de participare, un alt 
operator va fi invitat, astfel încât numărul total de 20
iluminat prevăzut în 

 Derularea evenimentului. Evenimentul va fi interactiv, participan
adresa întrebări organizatorilor
transmiterea către operatorii economici a tuturor informa
necesare, precum 
economici ar putea să le considere necesare;

 Evenimentul va fi documentat foto. La finalizarea evenimentului se va întocmi 
un proces verbal de participare, cu men
participante; 

 Elaborarea Raportului privind organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 
de operatori din secto

Raportul privind organizarea unui eveniment de lucru pentru 20
sectorul de iluminat va fi redactat într
diacriticelor, evidențierea unor titluri și subtitluri, paragrafe, numerotarea capi
și subcapitolelor, menționarea sursei datelor pe baza 
grafice și/ sau reprezentări cartografice, includerea unor note de subsol pentru 
clarificarea unor concepte, ata
grafice, precum și acronimele și
redactarea acestui document 
de Identitate Vizuală POCA.

Raportul privind organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din 
sectorul de iluminat va fi predat în
(Microsoft Word), împreună cu Procesul verba
Prestator, în maximum 16 luni de la transmiterea ordinului de începere a prestării 
serviciilor, prin înregistrarea la registratur

Descrierea generală a evenimentului de lucru

Pentru organizarea evenimentului
următoarele activități: 

 Realizarea ordinii de zi a evenimentului de lucru;

 Pregătirea materialelor suport con
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii 
activităților serviciului de iluminat public;

 Prezentarea efectivă a propunerilor de modificare 
experții cheie desemnați;

www.poca.ro 

ți operatori vor declina invitația de participare, un alt 
perator va fi invitat, astfel încât numărul total de 20 de operatori din sectorul 

iluminat prevăzut în Caietul de Sarcini să fie respectat; 

Derularea evenimentului. Evenimentul va fi interactiv, participan
adresa întrebări organizatorilor. În acest fel, Prestatorul se va asigura de 

operatorii economici a tuturor informațiilor
necesare, precum și de lămurirea oricăror aspecte pe care operatorii 
economici ar putea să le considere necesare; 

imentul va fi documentat foto. La finalizarea evenimentului se va întocmi 
un proces verbal de participare, cu menționarea tuturor persoanelor 

aportului privind organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 
de operatori din sectorul iluminat. 

Raportul privind organizarea unui eveniment de lucru pentru 20
sectorul de iluminat va fi redactat într-un format accesibil cititorilor, cu utilizarea 

țierea unor titluri și subtitluri, paragrafe, numerotarea capi
ționarea sursei datelor pe baza cărora au fost generate tabele, 

și/ sau reprezentări cartografice, includerea unor note de subsol pentru 
clarificarea unor concepte, atașarea listei cu tabelele, graficele și

și acronimele și / sau prescurtările utilizate. De asemenea, în 
redactarea acestui document Prestatorul va respecta regulile men
de Identitate Vizuală POCA. 

Raportul privind organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din 
sectorul de iluminat va fi predat în format scriptic și în format electronic editabil 
(Microsoft Word), împreună cu Procesul verbal de predare - 

n maximum 16 luni de la transmiterea ordinului de începere a prestării 
serviciilor, prin înregistrarea la registratura A.N.R.S.C. 

Descrierea generală a evenimentului de lucru 

evenimentului de lucru, Prestatorul va avea în vedere cel pu

Realizarea ordinii de zi a evenimentului de lucru; 

Pregătirea materialelor suport conținând propunerile de îmbunătă
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii 

ților serviciului de iluminat public; 

Prezentarea efectivă a propunerilor de modificare – efectuată de către 
ții cheie desemnați; 
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ți operatori vor declina invitația de participare, un alt 
de operatori din sectorul 

Derularea evenimentului. Evenimentul va fi interactiv, participanții putând 
restatorul se va asigura de 

țiilor și explicațiilor  
oricăror aspecte pe care operatorii 

imentul va fi documentat foto. La finalizarea evenimentului se va întocmi 
ționarea tuturor persoanelor 

aportului privind organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 

Raportul privind organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din 
un format accesibil cititorilor, cu utilizarea 

țierea unor titluri și subtitluri, paragrafe, numerotarea capitolelor 
cărora au fost generate tabele, 

și/ sau reprezentări cartografice, includerea unor note de subsol pentru 
 / sau reprezentările 

utilizate. De asemenea, în 
va respecta regulile menționate în Manualul 

Raportul privind organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din 
și în format electronic editabil 

 primire semnat de 
n maximum 16 luni de la transmiterea ordinului de începere a prestării 

va avea în vedere cel puțin 

propunerile de îmbunătățire a 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii 

efectuată de către 



 
 

 

 
 
 

 Materialele de prezentare personalizate (blocnotes, pix, mapă de 
prezentare); 

 Asigurarea resurselor logistice necesare;

 Elaborarea listei de 20 de operatori ai serviciului de iluminat public, 
împreună cu reprezentan

 Înaintarea invitațiilor

 Documentarea foto a evenimentului

 Confirmare liste participan

Prestatorul va asigura următoarele tipuri de produse
numărul de participanți: băuturi calde (cafea/ceai, inc
zahăr) și reci (apă plată/minerală), produse dulci și sărate.

Reuniunea de lucru va avea loc
transmiterea ordinului de începere a prestării serviciilor, 
fi stabilite ulterior, în func
desfășurare a evenimentului, și aprobate de către 

Reuniunea de lucru va avea loc în cursul unei zile lucrătoare (luni
va fi stabilită în funcție de complexitatea informațiilor ce urmează a fi diseminate în 
cadrul sesiunii. Sesiunea de lucru va avea loc în Bucure
oricărui mijloc de transport.

Prestatorul va asigura o sala de conferin
pentru a acomoda toți participanții, dotată cu videoproiector, ecran de proiecție, 
laptop, slide changer, laser pointer 
aranjată în format teatru sau classroom, în func
avea prezidiu pentru vorbitori 
este suficient de mare pentru a respecta o 
participanți prevăzută prin lege sau alt act normativ
igienizată înainte de desfă
dezinfectant de mâini și toți cei care intră în sală îl vor folosi. În sala de eveniment 
vor fi asigurate șervețele umede dezinfectante. 
de siguranță și sănătate vor fi în vigoare la data organizării reuniunii de lucru. Locația 
propusă va avea suficiente locuri de parcare pentru cei care vin cu autoturismul la 
eveniment. 

Sala de conferințe / curs va permite desfă
lucru în condiții optime pentru un astfel de eveniment și corespunde tuturor 
standardelor profesionale 
organizare de evenimente.

www.poca.ro 

de prezentare personalizate (blocnotes, pix, mapă de 

urselor logistice necesare; 

Elaborarea listei de 20 de operatori ai serviciului de iluminat public, 
împreună cu reprezentanții Autorității Contractante; 

țiilor către operatori; 

Documentarea foto a evenimentului; 

Confirmare liste participanți, furnizare detalii de logistică. 

va asigura următoarele tipuri de produse, în cantită
ți: băuturi calde (cafea/ceai, inclusiv lapte pentru cafea 

și reci (apă plată/minerală), produse dulci și sărate. 

Reuniunea de lucru va avea loc, cel mai târziu, în cea de-
transmiterea ordinului de începere a prestării serviciilor, data și ora exacte urmând a 

stabilite ulterior, în funcție de disponibilitatea participanților și a locului de 
șurare a evenimentului, și aprobate de către A.N.R.S.C. 

Reuniunea de lucru va avea loc în cursul unei zile lucrătoare (luni
ție de complexitatea informațiilor ce urmează a fi diseminate în 

Sesiunea de lucru va avea loc în București, într-o zonă u
oricărui mijloc de transport. 

va asigura o sala de conferințe / curs cu o capacitate m
ți participanții, dotată cu videoproiector, ecran de proiecție, 

e changer, laser pointer și instalație de sonorizare. Sala de eveniment va fi 
n format teatru sau classroom, în funcție de cum va decide 

avea prezidiu pentru vorbitori și călăreți la prezidiu. Prestatorul se va asigura că sala 
este suficient de mare pentru a respecta o distanță minimă de siguranță între 

prevăzută prin lege sau alt act normativ. Sala de eveniment v
igienizată înainte de desfășurarea evenimentului, la intrarea în sală va fi asigurat 

și toți cei care intră în sală îl vor folosi. În sala de eveniment 
șervețele umede dezinfectante. Prestatorul va respecta orice

ță și sănătate vor fi în vigoare la data organizării reuniunii de lucru. Locația 
propusă va avea suficiente locuri de parcare pentru cei care vin cu autoturismul la 

curs va permite desfășurarea activităților din cadrul reuniunii de 
ții optime pentru un astfel de eveniment și corespunde tuturor 

tandardelor profesionale și normelor în vigoare la acel moment în materie de 
organizare de evenimente. 
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de prezentare personalizate (blocnotes, pix, mapă de 

Elaborarea listei de 20 de operatori ai serviciului de iluminat public, 

 

în cantități suficiente pentru 
lusiv lapte pentru cafea și 

-a 16-a lună de la 
și ora exacte urmând a 

ție de disponibilitatea participanților și a locului de 

Reuniunea de lucru va avea loc în cursul unei zile lucrătoare (luni-vineri), iar durata 
ție de complexitatea informațiilor ce urmează a fi diseminate în 

o zonă ușor accesibilă 

curs cu o capacitate minimă optimă 
ți participanții, dotată cu videoproiector, ecran de proiecție, 

și instalație de sonorizare. Sala de eveniment va fi 
ție de cum va decide A.N.R.S.C., va 

se va asigura că sala 
ță minimă de siguranță între 

. Sala de eveniment va fi 
șurarea evenimentului, la intrarea în sală va fi asigurat 

și toți cei care intră în sală îl vor folosi. În sala de eveniment 
va respecta orice norme 

ță și sănătate vor fi în vigoare la data organizării reuniunii de lucru. Locația 
propusă va avea suficiente locuri de parcare pentru cei care vin cu autoturismul la 

din cadrul reuniunii de 
ții optime pentru un astfel de eveniment și corespunde tuturor 

și normelor în vigoare la acel moment în materie de 



 
 

 

 
 
 

În conformitate cu oferta Prestatorului anexă la c
conceput a fi destinat unui număr de aproximativ 70 de persoane, dintre care:

 Liderul de echipă și experții cheie desemnați în cadrul ofertei 

 Reprezentanți ai Autorității Contractante;

 Reprezentanți ai 20 

Numărul participanților poate varia în funcție de disponibilitatea celor incluși/invitați.

La organizarea evenimentului de lucru
alin. (3) lit. a) din Legea nr.
combaterea efectelor pandemiei de COVID
ulterioare precum și de orice hotărâre a Guvernului României dată în aplicarea acestei 
legi. În condițiile actuale, 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID
workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor 
finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 25 de 
persoane în interior şi de maximum 50 de perso
normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii”.
momentul la care se va organiza întrunirea cu cei 20 de operatori ai serviciului de 
iluminat public vor exista restric
Prestatorul va ține cont de acestea și va înainta propuneri Benenficiarului, cu 30 de 
zile înainte de data stabilită pentru eveniment.

Operatorii care vor participa la evenimentul de lucru vor fi selecta
licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilită
licențiați în prestarea serviciului de iluminat public, 
A.N.R.S.C. 

Pentru a asigura participarea unui număr de 20 de operatori, 
principală de 20 de operatori, precum 
eventualitatea în care nu vor da curs invita

Listele cu operatorii propu
atât operatori privați ai sistemului de iluminat public, cât și operatori subordonați 
autorităților administrațiilor publice.

Prestatorul va elabora și înainta invitațiile către toți participanții, cu specificarea 
tuturor informațiilor necesare, cu cel puțin 15 z
reuniunea de lucru. Termenul nu se aplică pentru invita
din cadrul listei suplimentare. Invita

www.poca.ro 

În conformitate cu oferta Prestatorului anexă la contract, evenimentul 
destinat unui număr de aproximativ 70 de persoane, dintre care:

și experții cheie desemnați în cadrul ofertei 

ți ai Autorității Contractante; 

ți ai 20 de operatori ai serviciului de iluminat public.

ților poate varia în funcție de disponibilitatea celor incluși/invitați.

evenimentului de lucru, Prestatorul va ține cont de prevederile art. 5 
alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 

și de orice hotărâre a Guvernului României dată în aplicarea acestei 
 conform H.G. nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, ”se permite organizarea de cursuri de instruire şi 
workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor 
finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 25 de 
persoane în interior şi de maximum 50 de persoane în exterior şi cu respectarea 
normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii”.
momentul la care se va organiza întrunirea cu cei 20 de operatori ai serviciului de 
iluminat public vor exista restricții legale referitoare la numărul de participan

ține cont de acestea și va înainta propuneri Benenficiarului, cu 30 de 
de data stabilită pentru eveniment. 

Operatorii care vor participa la evenimentul de lucru vor fi selecta
elor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, dintre operatorii 

țiați în prestarea serviciului de iluminat public, cu consultarea prealabilă a 

Pentru a asigura participarea unui număr de 20 de operatori, va
principală de 20 de operatori, precum și o listă secundară de 10 operatori pentru 
eventualitatea în care nu vor da curs invitației toți cei inițial propuși.

Listele cu operatorii propuși pentru participarea în cadrul evenimentului vor conține 
ți ai sistemului de iluminat public, cât și operatori subordonați 

țiilor publice. 

și înainta invitațiile către toți participanții, cu specificarea 
țiilor necesare, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru 

reuniunea de lucru. Termenul nu se aplică pentru invitațiile transmise către operatorii 
din cadrul listei suplimentare. Invitațiile vor fi trimise pe e-mail, vor fi înso
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venimentul de lucru a fost 
destinat unui număr de aproximativ 70 de persoane, dintre care: 

și experții cheie desemnați în cadrul ofertei – 8 persoane; 

de operatori ai serviciului de iluminat public. 

ților poate varia în funcție de disponibilitatea celor incluși/invitați. 

ține cont de prevederile art. 5 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

19, cu modificările şi completările 
și de orice hotărâre a Guvernului României dată în aplicarea acestei 

nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 

permite organizarea de cursuri de instruire şi 
workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor 
finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 25 de 

ane în exterior şi cu respectarea 
normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii”. Dacă la 
momentul la care se va organiza întrunirea cu cei 20 de operatori ai serviciului de 

la numărul de participanți, 
ține cont de acestea și va înainta propuneri Benenficiarului, cu 30 de 

Operatorii care vor participa la evenimentul de lucru vor fi selectați din evidențele 
ți publice, dintre operatorii 
cu consultarea prealabilă a 

a fi elaborată o listă 
și o listă secundară de 10 operatori pentru 

ției toți cei inițial propuși. 

și pentru participarea în cadrul evenimentului vor conține 
ți ai sistemului de iluminat public, cât și operatori subordonați 

și înainta invitațiile către toți participanții, cu specificarea 
ile înainte de data stabilită pentru 

țiile transmise către operatorii 
mail, vor fi însoțite de 



 
 

 

 
 
 

agenda evenimentului și se va cere confirm
Suplimentar invitațiilor trimise pe e
telefonic către persoanele invitate, pentru a se asigura că vor ob
participare suficiente. Prestatorul
informa din timp A.N.R.S.C.

Tot înainte de eveniment, 
blocnotes, pix și mapă – 
vigoare, pe care le va supune aprobării 
acestora. 

La data evenimentului, Prestatorul
în bune condiții a evenimentului:

 Amenajarea sălii de evenimente conform specifica
Contractante (teatru sau classroom), cu respectarea normelor de sănătate 
de siguranță în vigoare la data evenimentului;

 asigurarea săgeților direcționale către sala de eveniment, pentru a ușura 
identificarea sălii; 

 asigurarea brandingului de eveniment cu plasarea de afi
evenimentul în sală 

 asigurarea unui prezidiu 

 asigurarea secretariatului în fa
participanții, vor primi ecusoanele și materialele suport (blocnotes, pix și 
mapă și vor semna acordurile GDPR și lista de prezență);

 asigurarea pauzei de cafea 
Autoritatea Contractantă;

 asigurarea suportului logistic agreat, constând în laptop, ecran de proiec
videoproiector, instala

 asigurarea prezenței tuturor experților la eveniment, atât a celor 
responsabili cu organizarea, cât 

 realizarea de fotografii.

După realizarea evenimentului se
evenimentului de lucru, care va fi transmis spre aprobare către A.N.R.S.C. 
conține cel puțin următoarele informații

 Data, ora, durata și locul în care a avut loc evenimentul;

 Ordinea de zi a reuniunii de lucru;
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și se va cere confirmarea de participare la eveniment. 
țiilor trimise pe e- mail, experții Presatorului

telefonic către persoanele invitate, pentru a se asigura că vor ob
Prestatorul va centraliza confirmările de participare 

A.N.R.S.C. cu privire la numărul confirmărilor obținute.

Tot înainte de eveniment, Prestatorul va elabora materialele pentru eveniment 
 cu respectarea Manualului de Identitate 

vigoare, pe care le va supune aprobării A.N.R.S.C., după care va proceda la produc

Prestatorul va asigura tot suportul logistic aferent organizării 
ții a evenimentului: 

ii de evenimente conform specificațiilor Autorității 
Contractante (teatru sau classroom), cu respectarea normelor de sănătate 

ță în vigoare la data evenimentului; 

ților direcționale către sala de eveniment, pentru a ușura 

asigurarea brandingului de eveniment cu plasarea de afi
evenimentul în sală și în fața sălii de conferință; 

asigurarea unui prezidiu și a călăreților pentru prezidiu; 

asigurarea secretariatului în fața sălii de eveniment, la care se vor înregistra 
ții, vor primi ecusoanele și materialele suport (blocnotes, pix și 

și vor semna acordurile GDPR și lista de prezență); 

asigurarea pauzei de cafea și a prânzului conform celor aprobate de 
Contractantă; 

asigurarea suportului logistic agreat, constând în laptop, ecran de proiec
iector, instalație de sonorizare; 

ței tuturor experților la eveniment, atât a celor 
responsabili cu organizarea, cât și a celor responsabili cu prezentă

realizarea de fotografii. 

După realizarea evenimentului se va elabora Raportul privind organizarea 
evenimentului de lucru, care va fi transmis spre aprobare către A.N.R.S.C. 

ține cel puțin următoarele informații / documente: 

și locul în care a avut loc evenimentul; 

Ordinea de zi a reuniunii de lucru; 
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area de participare la eveniment. 
Presatorului vor face follow-up 

telefonic către persoanele invitate, pentru a se asigura că vor obține confirmări de 
va centraliza confirmările de participare și va 

ținute. 

va elabora materialele pentru eveniment – 
dentitate Vizuală POCA în 

, după care va proceda la producția 

va asigura tot suportul logistic aferent organizării 

țiilor Autorității 
Contractante (teatru sau classroom), cu respectarea normelor de sănătate și 

ților direcționale către sala de eveniment, pentru a ușura 

asigurarea brandingului de eveniment cu plasarea de afișe care anunță 

la care se vor înregistra 
ții, vor primi ecusoanele și materialele suport (blocnotes, pix și 

și a prânzului conform celor aprobate de 

asigurarea suportului logistic agreat, constând în laptop, ecran de proiecție, 

ței tuturor experților la eveniment, atât a celor 
și a celor responsabili cu prezentările; 

aportul privind organizarea 
evenimentului de lucru, care va fi transmis spre aprobare către A.N.R.S.C. și va 



 
 

 

 
 
 

 Dovada transmiterii invita

 Resursele utilizate în elaborarea tuturor materialelor pregătite;

 Lista produselor puse la dispozi
precum și cantitățile acestora;

 Participanții la evenimentul de lucru (atât entitățile participante, cât și 
numele reprezentan
semnătura participan

 Dovada achitării tuturor serviciilor contracta
evenimentului și facturile aferente;

 Procesul verbal de activitate, elaborat la finalizarea evenimentului.

În acest mod, Prestatorul
participanți a tuturor informațiilor și 
oricăror aspecte pe care operatorii economici ar putea să o considere necesară.
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Dovada transmiterii invitațiilor; 

Resursele utilizate în elaborarea tuturor materialelor pregătite;

Lista produselor puse la dispoziție de către Prestator (direct sau indir
și cantitățile acestora; 

ții la evenimentul de lucru (atât entitățile participante, cât și 
numele reprezentanților acestora) – participarea va fi validată prin 
semnătura participanților; 

Dovada achitării tuturor serviciilor contractate în vederea organizării 
și facturile aferente; 

Procesul verbal de activitate, elaborat la finalizarea evenimentului.

 se va asigura de transmiterea către operatorii economici 
ți a tuturor informațiilor și explicațiilor necesare, precum și de lămurirea 

oricăror aspecte pe care operatorii economici ar putea să o considere necesară.
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Resursele utilizate în elaborarea tuturor materialelor pregătite; 

(direct sau indirect), 

ții la evenimentul de lucru (atât entitățile participante, cât și 
participarea va fi validată prin 

te în vederea organizării 

Procesul verbal de activitate, elaborat la finalizarea evenimentului. 

se va asigura de transmiterea către operatorii economici 
țiilor necesare, precum și de lămurirea 

oricăror aspecte pe care operatorii economici ar putea să o considere necesară. 



 
 

 

 
 
 

C. PLANIFICAREA ACTIVITĂ

Termenele de realizare a activită
Adițional nr. 2 din 10.12.2020 
23.06.2020. Prin acest Act Adi
privind ”Vizita de studiu a personalului din cadrul 
membru selectat”, în maximum 13 luni de la transmiterea ord
respectiv cel târziu până la 29 

Necesitatea de a decala vizita de studiu a apărut ca urmare a contextului na
internațional generat de situa
de urgență instutuită prin decret prezidențial în data de 16.03.2020 și starea de alertă 
instituită prin Legea nr. 55/15.05.2020 
afara țării către anumite țări cu ris
faptul că Prestatorul va întreprinde toate demersurile necesare 
acestei vizite să nu afecteze calitatea finală a livrabilelor realizate

Cu toate acestea, având în vedere 
nu se poate face o previziune asupra finalizării acesteia, 
din cauză că nu există o stabilitate a legisla
restricțiile impuse pentru limitar
acestui raport nu se poate estima 

În momentul în care va exista o stabilitate la nivel european, iar deplasările între 
România și Franța nu vor fi
vizitei de studiu. 

Prezentăm în cele ce urmează planificarea etapelor aferen
de data emiterii ordinului de începere a contractului, respectiv 29.06.2020.
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C. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

de realizare a activităților proiectulului au fost actualizate prin 
10.12.2020 la Contractul de prestări servicii nr. 

Prin acest Act Adițional a fost decalat termenul de realizare a Raportului 
privind ”Vizita de studiu a personalului din cadrul A.N.R.S.C.
membru selectat”, în maximum 13 luni de la transmiterea ord
respectiv cel târziu până la 29 Iulie 2021. 

Necesitatea de a decala vizita de studiu a apărut ca urmare a contextului na
generat de situația pandemică provocată de virusul SARS

ță instutuită prin decret prezidențial în data de 16.03.2020 și starea de alertă 
instituită prin Legea nr. 55/15.05.2020 și nu în ultimul rând restricțiile de circulație în 

țări cu risc epidemiologic ridicat. În acest sens, men
faptul că Prestatorul va întreprinde toate demersurile necesare astfel încât decalarea 
acestei vizite să nu afecteze calitatea finală a livrabilelor realizate

Cu toate acestea, având în vedere prelungirea pandemiei la nivelul global
nu se poate face o previziune asupra finalizării acesteia, și nu în ultimul rând 
din cauză că nu există o stabilitate a legislației la nivel european în ceea ce privește 

țiile impuse pentru limitarea răspândirii virusului, la momentul elaborării 
acestui raport nu se poate estima cu exactitate când va fi organizată ace

În momentul în care va exista o stabilitate la nivel european, iar deplasările între 
și Franța nu vor fi restricționate, vom începe demersurile pentru organizarea 

Prezentăm în cele ce urmează planificarea etapelor aferente Activită
de data emiterii ordinului de începere a contractului, respectiv 29.06.2020.
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au fost actualizate prin Actul 
la Contractul de prestări servicii nr. 809792 din 

țional a fost decalat termenul de realizare a Raportului 
A.N.R.S.C. în cadrul statului 

membru selectat”, în maximum 13 luni de la transmiterea ordinului de începere, 

Necesitatea de a decala vizita de studiu a apărut ca urmare a contextului național și 
ovocată de virusul SARS-CoV-2, starea 

ță instutuită prin decret prezidențial în data de 16.03.2020 și starea de alertă 
și nu în ultimul rând restricțiile de circulație în 

În acest sens, menționăm 
astfel încât decalarea 

acestei vizite să nu afecteze calitatea finală a livrabilelor realizate.  

pandemiei la nivelul global și faptul că 
și nu în ultimul rând faptul că 

ției la nivel european în ceea ce privește 
ea răspândirii virusului, la momentul elaborării 

când va fi organizată această vizită.  

În momentul în care va exista o stabilitate la nivel european, iar deplasările între 
ionate, vom începe demersurile pentru organizarea 

e Activității 2, ținând cont 
de data emiterii ordinului de începere a contractului, respectiv 29.06.2020. 



 
 

 
 
 

Figura 1 - Grafic general de realizare a serviciilor
 

ACTIVITATI / LIVRABILE Termen de predare 

Activitatea 2: Elaborarea unei propuneri 
de îmbunătățire a Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a 
valorii activităților serviciului de iluminat 
public 

 
martie 2021 - 
octombrie 2021 

 

 Realizarea raportului de 
început 
 

  

Livrabil Raport de început privind 
implementarea activității 
"Elaborarea unei propuneri de 
îmbunătățire a Normelor 
metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a 
valorii activităților serviciului 
de iluminat public" – raport 
inițial 

maximum 9 luni 
de la 
transmiterea 
ordinului de 
începere a 
prestării 
serviciilor 

29.03. 
2021 

Activitate 
pe Drum 
critic 

Organizarea vizitei de studiu 
in statul membru UE selectat 

  

Livrabil Raport privind Vizita de studiu 
a personalului din cadrul 
A.N.R.S.C. în statul membru 
UE selectat 

maximum 13 
luni de la 
transmiterea 
ordinului de 
începere a 
prestării 
serviciilor 

30.07. 
2021 

Activitate 
pe Drum 
critic 

Realizarea de propuneri de 
modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătățire a reglementării 
economice în domeniul 
serviciului de iluminat public 

  

Livrabil Raport privind "Propuneri de 
modificare a legislației şi de 
îmbunătățire a reglementarii 
economice în domeniul 
serviciilor de iluminat public" 
– varianta preliminară 

maximum 14 
luni de la 
transmiterea 
ordinului de 
începere a 
prestării 

16.08. 
2021 
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Grafic general de realizare a serviciilor 
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serviciilor 
puncte 
cheie de 
control/ 
jalon 

A.N.R.S.C. a primit o 
propunere de modificare a 
Ordinului președintelui 
A.N.R.S.C. nr. 77/2007 privind 
aprobare Normelor 
metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a 
valorii activităților pentru 
serviciile publice de iluminat 
public; 

  

 Realizarea versiunii finale a 
Raportului de modificare a 
legislației și de îmbunătățire 
a reglementarii economice în 
domeniul serviciilor de 
iluminat public 

  

Livrabil Raport privind "Propuneri de 
modificare a legislației şi de 
îmbunătăţire a reglementarii 
economice în domeniul 
serviciilor de iluminat 
public”– varianta finală 

maximum 15 
luni de la 
transmiterea 
ordinului de 
începere a 
prestării 
serviciilor 

15.09. 
2021 

 Organizarea reuniunii de lucru 
cu 20 de operatori 

  

Livrabil Raport şi Proces verbal de 
recepție a serviciilor de 
organizare eveniment de 
lucru pentru 20 de operatori 
din sectorul de iluminat 

maximum 16 
luni de la 
transmiterea 
ordinului de 
începere a 
prestării 
serviciilor 

15.10. 
2021 
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D. SARCINI ȘI REZULTATE 

Sarcinile delegate Prestatorului de către A.N.R.S.C. în baza 
servicii cu nr. 809792 / 60 / 23.06.2020, sunt:

 Elaborarea prezentului 
„Elaborarea unei propuneri de îmbunătă
stabilire, ajustare sau modificare a valorii activită
public”; 

 Elaborarea Raportului 
îmbunătățire a reglementării economice în domeniul servici
public” – varianta preliminară

 Organizarea unei vizite de studiu a personalului relevant din cadrul A.N.R.S.C. 
(5 persoane) în statul membru identificat şi elaborarea unui Raport privind 
Vizita de studiu a personalului din cadrul A.N.R.S.C. în statul membru UE 
selectat, care va fi înaintat echipei de management a proiectului şi conducerii 
A.N.R.S.C.; 

 Elaborarea Raportului privind 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 
public” – varianta finală

 Elaborarea Raportului privind organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de 
operatori din sectorul ilumina

 

Pentru activitățile realizate în comun de experții celor doi Asociați
pentru obținerea rezultatelor aparține 
responsabili pentru realizarea livrabilelor 

Atribuțiile și responsabilitățile personalului propus în execuţia 
dimensionate în corelare cu rezultatele a
indiferent dacă pregătirea unui raport general sau 
responsabilitatea întregii echipe, fiecare dintre exper
atribuții și responsabilități care să conducă la obținerea rezultatului așteptat.

Pe parcursul realizării sarcinilor contractuale, Liderul de echipă 
vor realiza evaluări intermedi
metode de optimizare a activită

Pentru îndeplinirea cu succes a activită
a propus următoarea echipă de proiect, compusă din e
experți suplimentar propuși și personal backstopping. 

www.poca.ro 

 

Sarcinile delegate Prestatorului de către A.N.R.S.C. în baza Contractului de prestări 
servicii cu nr. 809792 / 60 / 23.06.2020, sunt: 

prezentului Raport de început privind implementarea 
„Elaborarea unei propuneri de îmbunătățire a Normelor Metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat 

Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legisla
țire a reglementării economice în domeniul servici
varianta preliminară; 

Organizarea unei vizite de studiu a personalului relevant din cadrul A.N.R.S.C. 
statul membru identificat şi elaborarea unui Raport privind 

Vizita de studiu a personalului din cadrul A.N.R.S.C. în statul membru UE 
selectat, care va fi înaintat echipei de management a proiectului şi conducerii 

Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

varianta finală; 
Elaborarea Raportului privind organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de 
operatori din sectorul iluminat. 

țile realizate în comun de experții celor doi Asociați
ținerea rezultatelor aparține Liderului de echipă și experților principali 

responsabili pentru realizarea livrabilelor Contractului. 

țiile și responsabilitățile personalului propus în execuţia C
dimensionate în corelare cu rezultatele așteptate de la echipa proiectului. Astfel, 
indiferent dacă pregătirea unui raport general sau a 

atea întregii echipe, fiecare dintre experți are dimensionate
ții și responsabilități care să conducă la obținerea rezultatului așteptat.

Pe parcursul realizării sarcinilor contractuale, Liderul de echipă 
za evaluări intermediare ale rezultatelor activităților realizate și vor propune 

metode de optimizare a activității. 

Pentru îndeplinirea cu succes a activităților componente ale Contractului, Prestatorul 
a propus următoarea echipă de proiect, compusă din experți principali, secundari, 

ți suplimentar propuși și personal backstopping.  
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ontractului de prestări 

Raport de început privind implementarea Activității 2 
țire a Normelor Metodologice de 

ților serviciului de iluminat 

privind „Propuneri de modificare a legislației și de 
țire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

Organizarea unei vizite de studiu a personalului relevant din cadrul A.N.R.S.C. 
statul membru identificat şi elaborarea unui Raport privind 

Vizita de studiu a personalului din cadrul A.N.R.S.C. în statul membru UE 
selectat, care va fi înaintat echipei de management a proiectului şi conducerii 

„Propuneri de modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

Elaborarea Raportului privind organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de 

țile realizate în comun de experții celor doi Asociați, responsabilitatea 
și experților principali 

Contractului au fost 
șteptate de la echipa proiectului. Astfel, 

a unui livrabil este 
ți are dimensionate, individual, 

ții și responsabilități care să conducă la obținerea rezultatului așteptat. 

Pe parcursul realizării sarcinilor contractuale, Liderul de echipă și experții principali 
ților realizate și vor propune 

ontractului, Prestatorul 
ți principali, secundari, 



 

 
 
 

Membrii Asocierii au propus
poziții suplimentare de experți:

 ESS (Expert suplimentar propus) 

 ESS(Expert suplimentar propus) 

 ESS(Expert suplimentar propus) 

 ESS(Expert suplimentar propus) 

Astfel, structura propusă pentru echipa de proiect este eviden
organigramei asociate implementării proiectului
 

www.poca.ro 

Membrii Asocierii au propus, pe lângă experții principali și secundari
ții suplimentare de experți: 

ESS (Expert suplimentar propus) - Expert financiar 

(Expert suplimentar propus) - Expert integrator 

ESS(Expert suplimentar propus) - Expert juridic 

ESS(Expert suplimentar propus) - Expert suport instruire 

Astfel, structura propusă pentru echipa de proiect este eviden
implementării proiectului: 
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și secundari, următoarele 

Astfel, structura propusă pentru echipa de proiect este evidențiată în cadrul 



 

 
 
 

Figura 2 - Organigrama de implementare a proiectului

www.poca.ro 

ma de implementare a proiectului 

 

 

30



 

 

 
 
 

Activitatea 2 se va realiza pe parcursul mai multor etape
fiecărui expert sunt prezentate în cele ce urmează:

Etapa 1: Elaborarea Raportului de început privind implementarea activită
„Elaborarea unei propuneri de îmbunătă
ajustare sau modificare a valorii activită

Liderul de echipă 

 Va coordona și superviza activitățile pe care echipa de experți le întreprinde 
în cadrul acestei etape. 

 Va asigura circularea informa
periodică de întâlniri cu echipa de experţi şi, atunci când este cazul, şi cu 
personalul administrativ. 

 Totodată, Liderul de echipă este responsabil de asigurarea unei bune 
comunicări cu A.N.R.S.C.
activităţilor aferente acestei etape.

 De asemenea, liderul de echipă va coordona 
experții le întreprind cu privire la informațiile obținute și va efectua
raportări către A.N.R.S.C.
permanent și strâns cu reprezentantul Autorității Contractante și asigurând o 
bună comunicare cu aceasta.

 Liderul de echipă va centraliza 
asigura de predarea cu succes 
Etapa 1 din cadrul Activită

 Va asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor rezultate, 
inclusiv a livrabilului aferent acestei etape.

 Liderul de echipă va asigura
informațiilor centralizate și uniformizate și va asigura coordonarea și 
supervizarea generală a

Experții principali, cu sprijinul exper
propuși de Presator conform Caietului de sarcini 
secțiunile aferente Raportului de început privind implementarea activității 
„Elaborarea unei propuneri de îmbunătă

www.poca.ro 

Activitatea 2 se va realiza pe parcursul mai multor etape, iar sarcinile individuale ale 
fiecărui expert sunt prezentate în cele ce urmează: 

Etapa 1: Elaborarea Raportului de început privind implementarea activită
borarea unei propuneri de îmbunătățire a Normelor Metodologice de stabilire, 

e a valorii activităților serviciului de iluminat public”

și superviza activitățile pe care echipa de experți le întreprinde 
în cadrul acestei etape.  

a asigura circularea informațiilor în cadrul proiectului, prin organizarea 
periodică de întâlniri cu echipa de experţi şi, atunci când este cazul, şi cu 
personalul administrativ.  

, Liderul de echipă este responsabil de asigurarea unei bune 
A.N.R.S.C., către care va efectua raportări privind derularea 

activităţilor aferente acestei etape. 

e asemenea, liderul de echipă va coordona și superviza activitățile pe care 
ții le întreprind cu privire la informațiile obținute și va efectua

A.N.R.S.C. privind aceste activităţi, menținând un contact 
și strâns cu reprezentantul Autorității Contractante și asigurând o 

bună comunicare cu aceasta. 

Liderul de echipă va centraliza și uniformiza informațiile primite și se v
asigura de predarea cu succes și la termen a livrabilului prevăzut pentru 

din cadrul Activității 2. 

a asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor rezultate, 
inclusiv a livrabilului aferent acestei etape. 

Liderul de echipă va asigura inclusiv arhivarea corespunzătoare a 
țiilor centralizate și uniformizate și va asigura coordonarea și 

supervizarea generală a Etapei 1 din cadrul Activității 2. 

cu sprijinul experților secundari și al experților suplimentari 
conform Caietului de sarcini și Ofertei Tehnice

țiunile aferente Raportului de început privind implementarea activității 
„Elaborarea unei propuneri de îmbunătățire a Normelor Metodologice de stabilire, 
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arcinile individuale ale 

Etapa 1: Elaborarea Raportului de început privind implementarea activității 
țire a Normelor Metodologice de stabilire, 

ților serviciului de iluminat public” 

și superviza activitățile pe care echipa de experți le întreprinde 

țiilor în cadrul proiectului, prin organizarea 
periodică de întâlniri cu echipa de experţi şi, atunci când este cazul, şi cu 

, Liderul de echipă este responsabil de asigurarea unei bune 
, către care va efectua raportări privind derularea 

și superviza activitățile pe care 
ții le întreprind cu privire la informațiile obținute și va efectua 

ținând un contact 
și strâns cu reprezentantul Autorității Contractante și asigurând o 

și uniformiza informațiile primite și se va 
și la termen a livrabilului prevăzut pentru 

a asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor rezultate, 

inclusiv arhivarea corespunzătoare a 
țiilor centralizate și uniformizate și va asigura coordonarea și 

ților secundari și al experților suplimentari 
Ofertei Tehnice, vor completa 

țiunile aferente Raportului de început privind implementarea activității 
r Metodologice de stabilire, 



 

 

 
 
 

ajustare sau modificare a valorii activită
pe domeniul său de expertiză.

 

Etapa 2: Organizarea unei vizite de studiu a personalului relevant din cadrul 
A.N.R.S.C. (5 persoane) în statul membru identificat şi elaborarea unui 
privind Vizita de studiu a personalului din cadrul A.N.R.S.C. în statul membru UE 
selectat, care va fi înaintat echipei de management a proiectului şi conducerii 
A.N.R.S.C.; 

Liderul de echipă  

 Va coordona și superviza activitățile pe care echipa de 
în cadrul acestei etape. 

 Va asigura circularea informa
periodică de întâlniri cu echipa de 
personalul administrativ.

 Va coordona organizarea eve
(asigurare cazare, transmitere informări către institu
urmează a fi vizitate, confirmarea disponibilită
organizare itinerariu, etc).

 Va colecta informațiile obținute d
integra pentru realizarea raportului vizitei de studiu în cadrul statului 
membru. 

Experții principali, cu sprijinul exper
propuși de Prestator conform Caietului de sarcini 
întâlnirile organizate cu institu
de iluminat public pentru vizita de studiu 
informațiilor necesare pentru întocmir

 

Etapa 3: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legisla
îmbunătățire a reglementării economice în domeniul servici
public” – varianta preliminară.
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care a valorii activităților serviciului de iluminat public”, fiecare 
pe domeniul său de expertiză. 

: Organizarea unei vizite de studiu a personalului relevant din cadrul 
A.N.R.S.C. (5 persoane) în statul membru identificat şi elaborarea unui 

diu a personalului din cadrul A.N.R.S.C. în statul membru UE 
selectat, care va fi înaintat echipei de management a proiectului şi conducerii 

și superviza activitățile pe care echipa de exper
în cadrul acestei etape.  

a asigura circularea informațiilor în cadrul proiectului, prin organizarea 
periodică de întâlniri cu echipa de experți și, atunci când este cazul, 
personalul administrativ. 

a coordona organizarea evenimentului din punct de vedere logistic 
(asigurare cazare, transmitere informări către instituțiile relevante ce 
urmează a fi vizitate, confirmarea disponibilității tuturor părților implicate, 
organizare itinerariu, etc). 

țiile obținute de către fiecare expert principal
integra pentru realizarea raportului vizitei de studiu în cadrul statului 

cu sprijinul experților secundari și al experților suplimentari 
conform Caietului de sarcini și Ofertei Tehnice, vor participa la 

întâlnirile organizate cu instituțiile relevante selectate și cu operatorul serviciului 
pentru vizita de studiu și se vor asigura de colectarea tuturor 

sare pentru întocmirea raportului vizitei de studiu.

: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legisla
țire a reglementării economice în domeniul servici
varianta preliminară. 
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ților serviciului de iluminat public”, fiecare 

: Organizarea unei vizite de studiu a personalului relevant din cadrul 
A.N.R.S.C. (5 persoane) în statul membru identificat şi elaborarea unui Raport 

diu a personalului din cadrul A.N.R.S.C. în statul membru UE 
selectat, care va fi înaintat echipei de management a proiectului şi conducerii 

experți le întreprinde 

țiilor în cadrul proiectului, prin organizarea 
, atunci când este cazul, și cu 

nimentului din punct de vedere logistic 
țiile relevante ce 

ții tuturor părților implicate, 

către fiecare expert principal și le va 
integra pentru realizarea raportului vizitei de studiu în cadrul statului 

ților secundari și al experților suplimentari 
Ofertei Tehnice, vor participa la 

i cu operatorul serviciului 
și se vor asigura de colectarea tuturor 

ea raportului vizitei de studiu. 

: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legislației și de 
țire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 



 

 

 
 
 

Liderul de echipă 

 Va coordona și superviza activitățile pe care echipa de experți le întreprinde 
în cadrul acestei etape. 

 Va asigura circularea informa
periodică de întâlniri cu echipa de experţi şi, atunci când este 
personalul administrativ. 

 Totodată, pe parcur
va organiza întâlniri cu 
modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementării econo
domeniul serviciului de iluminat public 
obținerii acordului Autorității Contractante cu privire la propunerile 
Prestatorului.  

 Liderul de echipă este, de asemenea, responsabil de asigurarea unei bune 
comunicări cu A.N.R.S.C.
activităţilor aferente acestei etape.

 Liderul de echipă va centraliza 
asigura de predarea cu succes 
Etapa 3. Totodată, el va asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor 
documentelor rezultate, inclusiv a livrabilului aferent acestei etape.

Expertul tehnic 

 Va efectua analiza detaliată a
public din România, a
și a aplicării acesteia de către autorită
vedere tehnic, va analiza din punct de vedere tehnic avantajele 
dezavantajele metodelor de tarifare identificate
de propuneri de modificare a legisla
economice în domeniul serviciului de iluminat public, din punct de vedere 
tehnic.  

 Se va asigura că la formulele de stabilire, ajustare, modificare a valorilor 
activităților specifice serviciului de iluminat public au fost luate în 
considerare elemente care asigură stabilirea, implementarea, men
îmbunătățirea eficienței și performanței energetice.

Expertul juridic 

www.poca.ro 

și superviza activitățile pe care echipa de experți le întreprinde 
în cadrul acestei etape.  

a asigura circularea informațiilor în cadrul proiectului, prin organizarea 
periodică de întâlniri cu echipa de experţi şi, atunci când este 
personalul administrativ.  

rsul derulării activităților acestei etape,
va organiza întâlniri cu A.N.R.S.C. pentru prezentarea propunerilor de 
modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementării econo
domeniul serviciului de iluminat public și pentru consultări 

ținerii acordului Autorității Contractante cu privire la propunerile 

Liderul de echipă este, de asemenea, responsabil de asigurarea unei bune 
N.R.S.C., către care va efectua raportări privind derularea 

activităţilor aferente acestei etape. 

Liderul de echipă va centraliza și uniformiza informațiile primite și se va 
asigura de predarea cu succes și la termen a livrabilului prevăzut pentru 

Totodată, el va asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor 
documentelor rezultate, inclusiv a livrabilului aferent acestei etape.

a efectua analiza detaliată a situației actuale a serviciului de iluminat 
public din România, a metodologiei actuale de tarifare (Ordinul 
i a aplicării acesteia de către autoritățile publice locale

, va analiza din punct de vedere tehnic avantajele 
dezavantajele metodelor de tarifare identificate și va participa la re
de propuneri de modificare a legislației și de îmbunătățire a reglementării 
economice în domeniul serviciului de iluminat public, din punct de vedere 

e va asigura că la formulele de stabilire, ajustare, modificare a valorilor 
ților specifice serviciului de iluminat public au fost luate în 

considerare elemente care asigură stabilirea, implementarea, men
țirea eficienței și performanței energetice. 
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și superviza activitățile pe care echipa de experți le întreprinde 

țiilor în cadrul proiectului, prin organizarea 
periodică de întâlniri cu echipa de experţi şi, atunci când este cazul, şi cu 

, Liderul de echipă 
pentru prezentarea propunerilor de 

modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementării economice în 
și pentru consultări în vederea 

ținerii acordului Autorității Contractante cu privire la propunerile 

Liderul de echipă este, de asemenea, responsabil de asigurarea unei bune 
, către care va efectua raportări privind derularea 

și uniformiza informațiile primite și se va 
și la termen a livrabilului prevăzut pentru 

Totodată, el va asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor 
documentelor rezultate, inclusiv a livrabilului aferent acestei etape. 

ției actuale a serviciului de iluminat 
i actuale de tarifare (Ordinul nr. 77/2007) 

țile publice locale, din punct de 
, va analiza din punct de vedere tehnic avantajele și 

i va participa la realizarea 
ției și de îmbunătățire a reglementării 

economice în domeniul serviciului de iluminat public, din punct de vedere 

e va asigura că la formulele de stabilire, ajustare, modificare a valorilor 
ților specifice serviciului de iluminat public au fost luate în 

considerare elemente care asigură stabilirea, implementarea, menținerea și 



 

 

 
 
 

 Va efectua analiza detaliată a
public din România, a
și a aplicării acesteia de către autorită
vedere juridic, va analiza din punct de vedere 
dezavantajele metodelor de tarifare identificate
modificare a legisla
domeniul serviciului de iluminat public, din
asigurându-se de respectarea 

 În realizarea acestor propuneri, Expertul juridic va primi suport din partea 
Expertului juridic secundar 
Asociere. 

Expertul de reglementare tarife

 Va efectua analiza detaliată 
public din România, a
și a aplicării acesteia de către autorită
reglementării economice, va analiza avantajele 
de tarifare identificate 
îmbunătățire a reglementării economice în domeniul serviciul
public. 

 Va face propuneri 
modificare a tarifelor pentru iluminatul public

Expertul financiar  

 Propus suplimentar
reglementare tarife 
îmbunătățire  a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 
public, din punct de 
iluminat public, precum 
ajustare, modificare

 
 
Etapa 4: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 
public” – varianta finală 

Liderul de echipă  

www.poca.ro 

analiza detaliată a situației actuale a serviciului de iluminat 
public din România, a metodologiei actuale de tarifare (Ordinul 
i a aplicării acesteia de către autoritățile publice locale

, va analiza din punct de vedere juridic 
dezavantajele metodelor de tarifare identificate și va face

legislației și de  îmbunătățire a reglementării economice în 
domeniul serviciului de iluminat public, din punct de vedere juridic, 

se de respectarea normelor de tehnică legislativă. 

realizarea acestor propuneri, Expertul juridic va primi suport din partea 
Expertului juridic secundar și a Expertului juridic suplimentar propus de 

Expertul de reglementare tarife 

Va efectua analiza detaliată a situației actuale a serviciului de iluminat 
public din România, a metodologiei actuale de tarifare (Ordinul 
i a aplicării acesteia de către autoritățile publice locale

reglementării economice, va analiza avantajele și dezavant
de tarifare identificate și va face propuneri de modificare 

țire a reglementării economice în domeniul serviciul

 de îmbunătățire a metodologiei de stabilire,
a tarifelor pentru iluminatul public. 

suplimentar de Prestator, va acorda suport
 în realizarea de propuneri de modificare

a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 
public, din punct de vedere    al structurii economice a valorii activită
iluminat public, precum și în realizarea propunerii de formule

modificare a tarifelor pentru iluminatul public. 

apa 4: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 
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ției actuale a serviciului de iluminat 
metodologiei actuale de tarifare (Ordinul nr. 77/2007) 

țile publice locale, din punct de 
juridic avantajele și 

face propuneri de 
țire a reglementării economice în 

punct de vedere juridic, 
normelor de tehnică legislativă.  

realizarea acestor propuneri, Expertul juridic va primi suport din partea 
și a Expertului juridic suplimentar propus de 

ției actuale a serviciului de iluminat 
metodologiei actuale de tarifare (Ordinul nr. 77/2007) 

țile publice locale, din punct al 
și dezavantajele metodelor 

 a legislației și de  
țire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

de stabilire, ajustare, 

suport Expertului de 
modificare a legislației și de 

a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 
structurii economice a valorii activităților de 

de formule de stabilire, 

apa 4: Elaborarea Raportului privind „Propuneri de modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 



 

 

 
 
 

 Va coordona și superviza activitățile pe care echipa de experți le întreprinde 
în cadrul acestei etape. 

 Va asigura circularea informa
periodică de întâlniri cu echipa de experţi şi, atunci când este cazul, şi 
personalul administrativ. 

 Totodată, pe parcursul derulării activită
va organiza cel pu
clarificări.  

 Liderul de echipă este, de asemenea, responsabil de asigurarea
comunicări cu A.N.R.S.C.
activităţilor aferente acestei etape.

 Liderul de echipă va centraliza 
asigura de predarea cu succes 
Etapa 4. 

 Totodată, va asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor 
rezultate, inclusiv a livrabilului aferent acestei etape

Expertul tehnic 

 Se va asigura că la formulele de stabilire, ajustare,
activităților specifice serviciului de iluminat public
considerare elemente
îmbunătățirea eficie

 Va implementa observa
analizei variantei preliminare a Raportului

Expertul juridic 

 Va revizui/completa
îmbunătățire a reglementării economice în domeniul serviciului de il
public, din punct de vedere juridic
primite de la A.N.R.S.C. pe baza analizei variantei preliminare a Raportului

 Se va asigura de respectarea normelor de tehnică legislativă. 

 În realizarea acestei 
Expertului juridic secundar 
Asociere. 

www.poca.ro 

și superviza activitățile pe care echipa de experți le întreprinde 
în cadrul acestei etape.  

a asigura circularea informațiilor în cadrul proiectului, prin organizarea 
periodică de întâlniri cu echipa de experţi şi, atunci când este cazul, şi 
personalul administrativ.  

pe parcursul derulării activităților acestei etape, Liderul de echipă 
va organiza cel puțin o întâlnire cu A.N.R.S.C., pentru consultări 

Liderul de echipă este, de asemenea, responsabil de asigurarea
A.N.R.S.C., către care va efectua raportări privind derularea 

activităţilor aferente acestei etape. 

Liderul de echipă va centraliza și uniformiza informaţiile
asigura de predarea cu succes și la termen a livrabilului prevăzut pentru 

Totodată, va asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor 
rezultate, inclusiv a livrabilului aferent acestei etape. 

va asigura că la formulele de stabilire, ajustare,  modific
ților specifice serviciului de iluminat public, au fost luate în

elemente care asigură stabilirea, implementarea,
țirea eficienței și performanței energetice. 

observațiile/solicitările primite de la A.N.R.S.C. pe baza 
analizei variantei preliminare a Raportului. 

revizui/completa propunerile de modificare a legisla
a reglementării economice în domeniul serviciului de il

public, din punct de vedere juridic, implementând observa
primite de la A.N.R.S.C. pe baza analizei variantei preliminare a Raportului

de respectarea normelor de tehnică legislativă. 

În realizarea acestei activități, Expertul juridic va primi suport din partea 
Expertului juridic secundar și a Expertului juridic suplimentar propus de 

 

 
 35

și superviza activitățile pe care echipa de experți le întreprinde 

țiilor în cadrul proiectului, prin organizarea 
periodică de întâlniri cu echipa de experţi şi, atunci când este cazul, şi cu 

ților acestei etape, Liderul de echipă 
, pentru consultări și 

Liderul de echipă este, de asemenea, responsabil de asigurarea unei bune 
, către care va efectua raportări privind derularea 

informaţiile primite și se va 
ui prevăzut pentru 

Totodată, va asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor 

modificare a valorilor 
au fost luate în 

implementarea, menținerea și 

țiile/solicitările primite de la A.N.R.S.C. pe baza 

legislației și de 
a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat 

, implementând observațiile/solicitările 
primite de la A.N.R.S.C. pe baza analizei variantei preliminare a Raportului. 

de respectarea normelor de tehnică legislativă.  

, Expertul juridic va primi suport din partea 
și a Expertului juridic suplimentar propus de 



 

 

 
 
 

Expertul de reglementare

 Va revizui propunerile de modificare a 
reglementării economi
de vedere al structurii
precum și     propunerea

Expertul financiar  

 Va acorda suport Expertului de reglementare tarife în revizuirea propunerilor 
de modificare a legisla
domeniul serviciului de iluminat public, din punct de vedere al structurii 
economice a valorii 
metodologie de stabilire, ajustare, modificare.

 

Etapa 5: Organizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din sectorul 
iluminat și elaborarea Raportului privind organizarea unui eveniment de 
pentru 20 de operatori din sectorul iluminat

Liderul de echipă  

 Va coordona și superviza activitățile pe care echipa de experți le întreprinde 
în cadrul acestei etape. 

 Va asigura circularea informa
periodică de întâlniri cu echipa de experţi şi, atunci când este cazul, şi cu 
personalul administrativ. 

 Totodată, Liderul de echipă este responsabil de asigurarea unei bune 
comunicări cu A.N.R.S.C.
activităţilor aferente acestei etape

 Liderul de echipă va centraliza 
asigura de predarea cu succes 
Etapa 5.  

 Va asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor rezultate, 
inclusiv a livrabilului aferent acestei etape.

Experții care au participat la întocmirea propunerii de modificare a metodologiei 
vor participa în cadrul evenimentului cu cei 20 de operator

www.poca.ro 

Expertul de reglementare tarife  

a revizui propunerile de modificare a legislației și de
reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public, din

structurii economice a valorii activităților de
propunerea de formule de stabilire, ajustare, modificare.

a acorda suport Expertului de reglementare tarife în revizuirea propunerilor 
legislației şi de îmbunătățire a reglementării economice în 

domeniul serviciului de iluminat public, din punct de vedere al structurii 
economice a valorii activităților de iluminat public, precum 

de stabilire, ajustare, modificare. 

rganizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din sectorul 
Raportului privind organizarea unui eveniment de 

pentru 20 de operatori din sectorul iluminat 

și superviza activitățile pe care echipa de experți le întreprinde 
în cadrul acestei etape.  

a asigura circularea informațiilor în cadrul proiectului, prin organizarea 
dică de întâlniri cu echipa de experţi şi, atunci când este cazul, şi cu 

personalul administrativ.  

Totodată, Liderul de echipă este responsabil de asigurarea unei bune 
A.N.R.S.C., către care va efectua raportări privind derularea 

or aferente acestei etape. 

Liderul de echipă va centraliza și uniformiza informațiile primite și se va 
predarea cu succes și la termen a livrabilului prevăzut pentru 

asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor rezultate, 
a livrabilului aferent acestei etape. 

ții care au participat la întocmirea propunerii de modificare a metodologiei 
vor participa în cadrul evenimentului cu cei 20 de operatori, pentru a furniza 
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de îmbunătățire a 
l serviciului de iluminat public, din punct 

de iluminat public, 
modificare. 

a acorda suport Expertului de reglementare tarife în revizuirea propunerilor 
a reglementării economice în 

domeniul serviciului de iluminat public, din punct de vedere al structurii 
de iluminat public, precum și a propunerii de 

rganizarea unui eveniment de lucru pentru 20 de operatori din sectorul 
Raportului privind organizarea unui eveniment de lucru 

și superviza activitățile pe care echipa de experți le întreprinde 

țiilor în cadrul proiectului, prin organizarea 
dică de întâlniri cu echipa de experţi şi, atunci când este cazul, şi cu 

Totodată, Liderul de echipă este responsabil de asigurarea unei bune 
, către care va efectua raportări privind derularea 

și uniformiza informațiile primite și se va 
și la termen a livrabilului prevăzut pentru 

asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor rezultate, 

ții care au participat la întocmirea propunerii de modificare a metodologiei 
i, pentru a furniza 



 

 

 
 
 

participanților lămuriri și explicații, respectiv Expertul tehnic 
iluminat, Expertul juridic, Expertul de reglementare tarife. 

În activitatea de organizare a reuniunii de lucru
vor fi sprijiniți de Expertul juridic secundar, Expertul juridic secundar suplimentar, 
Expertul instruire. Expertul instruire va a
punct de vedere al instruirii.

Expertul suplimentar integrator
începând de la faza de transmitere a invita
identificarea spațiului de documentarea foto a evenimentului, completarea 
procesului verbal de participare etc.

După finalizarea evenimentului, 
integrator, vor completa sec
eveniment de lucru pentru 20 de operatori din sectorul de iluminat, fiecare pe 
domeniul său de expertiză. În
verbal de participare cu to

Livrabile și termene de predare

 Raport de început privind implementarea activită
propuneri de îmbunătă
sau modificare a valorii activită
inițial - maximum 9 luni de la transmiterea ordinului de începere a prestării 
serviciilor - 29.03.2021;

 Raport privind ”Vizita de studiu a p
cadrul statului membru selectat”
ordinului de începere a prestării serviciilor

 Raport privind "Propuneri de modificare a legisla
reglementarii economice în domeniul servici
varianta preliminară 
începere a prestării serviciilor 

 Raport privind "Propuneri de modificare a legisla
reglementarii economice în domeniul servici
varianta finală – maximum 15 luni de la transmiterea ordinului de începere a 
prestării serviciilor -

www.poca.ro 

ților lămuriri și explicații, respectiv Expertul tehnic 
iluminat, Expertul juridic, Expertul de reglementare tarife.  

În activitatea de organizare a reuniunii de lucru, experții principali ai 
ți de Expertul juridic secundar, Expertul juridic secundar suplimentar, 

rtul instruire va asigura organizarea reuniunii de lucru
punct de vedere al instruirii. 

Expertul suplimentar integrator se va ocupa de buna desfășurare a evenimentului, 
nd de la faza de transmitere a invitațiilor, primirea confirmărilor, 

țiului de documentarea foto a evenimentului, completarea 
procesului verbal de participare etc. 

enimentului, Experții principali, cu sprijin din partea Expertului 
vor completa secțiunile aferente Raportului privind organizarea unui 

eveniment de lucru pentru 20 de operatori din sectorul de iluminat, fiecare pe 
domeniul său de expertiză. În Raport vor fi integrate imaginile foto 
verbal de participare cu toți participanții la eveniment. 

și termene de predare 

Raport de început privind implementarea activității "Elaborarea unei 
propuneri de îmbunătățire a Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public" 

maximum 9 luni de la transmiterea ordinului de începere a prestării 
29.03.2021; 

Raport privind ”Vizita de studiu a personalului din cadrul A.N.R.S.C.  în 
membru selectat”- maximum 13 luni de la transmiterea 

ordinului de începere a prestării serviciilor - 29.07.2021; 

Raport privind "Propuneri de modificare a legislației şi de îmbunătăţire a 
economice în domeniul serviciului de iluminat public" 

varianta preliminară - maximum 14 luni de la transmiterea ordinului de 
începere a prestării serviciilor – 16.08.2021; 

Raport privind "Propuneri de modificare a legislației şi de îmbunătăţire a 
ntarii economice în domeniul serviciului de iluminat public”

maximum 15 luni de la transmiterea ordinului de începere a 
- 15.09.2021; 
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ților lămuriri și explicații, respectiv Expertul tehnic - Specialist în 

ții principali ai Prestatorului 
ți de Expertul juridic secundar, Expertul juridic secundar suplimentar, 

sigura organizarea reuniunii de lucru din 

șurare a evenimentului, 
țiilor, primirea confirmărilor, 

țiului de documentarea foto a evenimentului, completarea 

ții principali, cu sprijin din partea Expertului 
țiunile aferente Raportului privind organizarea unui 

eveniment de lucru pentru 20 de operatori din sectorul de iluminat, fiecare pe 
aport vor fi integrate imaginile foto și procesul 

ții "Elaborarea unei 
metodologice de stabilire, ajustare 

ților serviciului de iluminat public" – raport 
maximum 9 luni de la transmiterea ordinului de începere a prestării 

ersonalului din cadrul A.N.R.S.C.  în 
luni de la transmiterea 

ției şi de îmbunătăţire a 
de iluminat public" – 

maximum 14 luni de la transmiterea ordinului de 

ției şi de îmbunătăţire a 
de iluminat public”– 

maximum 15 luni de la transmiterea ordinului de începere a 



 

 

 
 
 

 Raport şi Proces verbal de recep
lucru pentru 20 de operatori din sectorul de iluminat 
la transmiterea ordinului de începere a prestării serviciilor 

 

 

Rezultate așteptate 

Serviciile prestate de către Prestator 
următoarelor rezultate: 

 A.N.R.S.C. va avea un schimb de experien
performanță în reglementarea sectorului poate constitui un model pentru 
A.N.R.S.C.; 

 A.N.R.S.C. va primi o propunere de 
A.N.R.S.C. nr. 77/2007 privind aprobare Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a valorii activită
de iluminat public; 

 În cadrul evenimentului de lucru cu cei 20 de operatori de servicii de 
iluminat public se vor disemina rezultatele din R
propunerile de îmbunătă
77/2007 privind aprobare Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a valorii activită

 

www.poca.ro 

Raport şi Proces verbal de recepție a serviciilor de organizare eveniment de 
lucru pentru 20 de operatori din sectorul de iluminat – maximum 16 luni de 
la transmiterea ordinului de începere a prestării serviciilor –

tre Prestator în cadrul Activității 2 vor asigura 

va avea un schimb de experiență cu un stat membru UE a cărui 
ță în reglementarea sectorului poate constitui un model pentru 

A.N.R.S.C. va primi o propunere de îmbunătățire a Ordinului pre
A.N.R.S.C. nr. 77/2007 privind aprobare Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților aferente serviciului

 

În cadrul evenimentului de lucru cu cei 20 de operatori de servicii de 
e vor disemina rezultatele din Raportul 

propunerile de îmbunătățire a Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 
77/2007 privind aprobare Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a valorii activităților aferente serviciului de iluminat public;
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ție a serviciilor de organizare eveniment de 
maximum 16 luni de 

– 15.10.2021. 

vor asigura obținerea 

un stat membru UE a cărui 
ță în reglementarea sectorului poate constitui un model pentru 

Ordinului președintelui 
A.N.R.S.C. nr. 77/2007 privind aprobare Normelor metodologice de 

aferente serviciului 

În cadrul evenimentului de lucru cu cei 20 de operatori de servicii de 
aportul final privind 

țire a Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 
77/2007 privind aprobare Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

de iluminat public; 



 

 

 
 
 

E. PROBLEME IDENTIFICATE 

Până în momentul actual au fost identificate următoarele probleme, pentru care 
Prestatorul propune următoarele măsuri de diminuare a poten
derulării proiectului: 

Nr. 
crt. 

Problemă identificată

1 

Imposibilitatea realizării 
vizitei de studiu a 
personalului din cadrul 
A.N.R.S.C. în statul 
membru UE selectat
cauza pandemiei generat
de virusul SARS-CoV-

2 

S-a constatat că niciunul 
dintre statele membre nu 
are reglementată la nivel 
național o lege specială 
dedicată serviciului de 
iluminat public și 
reglementare în ceea ce 
privește formarea 
tarifelor aferente 
activităților de iluminat 
public - lipsa existen
unui model de tarifare
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E. PROBLEME IDENTIFICATE ȘI MĂSURI PROPUSE 

Până în momentul actual au fost identificate următoarele probleme, pentru care 
restatorul propune următoarele măsuri de diminuare a potențialului efect asupra 

Problemă identificată Măsuri propuse

Imposibilitatea realizării 
vizitei de studiu a 
personalului din cadrul 
A.N.R.S.C. în statul 
membru UE selectat, din 
cauza pandemiei generate 

-2 

Prestatorul a transmis spre aprobare
Contractante solicitarea de decalare a 
termenului de transmitere a Raportului privind 
”Vizita de studiu a personalului din cadrul 
A.N.R.S.C în statul membru UE selectat” în 
maximum 13 luni de la transmiterea ordinului de 
începere a prestării serviciilor.
aprobată și s-a concretizat prin semnarea 
Actului Adițional nr. 2 din 10.02.2020.
În cazul în care situația pandemică de la nivel 
global nu se va remedia până la data limită de 
transmitere a raportului de vizită, ne propunem 
să contactăm instituțiile relevante din Statul 
Membru pentru a organiza o întâlnire online

niciunul 
dintre statele membre nu 
are reglementată la nivel 

țional o lege specială 
dedicată serviciului de 

 nicio 
reglementare în ceea ce 

ște formarea 
tarifelor aferente 

ților de iluminat 
lipsa existenței 

model de tarifare. 

Prestatorul a realizat o analiză multicriterială pe 
4 dimensiuni pe baza cărora să se realizeze 
alegerea unui stat model. În cadrul analizei 
s-a luat în considerare faptul că o politică 
publică în materia serviciului de iluminat p
existentă din punct de vedere al reglementării, 
dar care nu are succes în implementare, nu 
poate fi considerată performantă.
În urma aplicării criteriilor men
mari punctaje au fost obținute de Italia și 
Franța, dar statul membru UE a
performanţă în reglementarea sectorului de 
iluminat public poate constitui un model din 
punct de vedere al reglementării sectorului 
pentru A.N.R.S.C. este Fran
practică poate fi preluat /adaptat modelul de 
tarifare bazat pe punct luminos
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Până în momentul actual au fost identificate următoarele probleme, pentru care 
țialului efect asupra 

Măsuri propuse 

a transmis spre aprobarea Autorității 
solicitarea de decalare a 

termenului de transmitere a Raportului privind 
”Vizita de studiu a personalului din cadrul 
A.N.R.S.C în statul membru UE selectat” în 
maximum 13 luni de la transmiterea ordinului de 

. Solicitarea a fost 
a concretizat prin semnarea 

țional nr. 2 din 10.02.2020. 
ția pandemică de la nivel 

global nu se va remedia până la data limită de 
transmitere a raportului de vizită, ne propunem 

țiile relevante din Statul 
o întâlnire online. 

realizat o analiză multicriterială pe 
pe baza cărora să se realizeze 

alegerea unui stat model. În cadrul analizei        
a luat în considerare faptul că o politică 

publică în materia serviciului de iluminat public 
existentă din punct de vedere al reglementării, 
dar care nu are succes în implementare, nu 
poate fi considerată performantă. 
În urma aplicării criteriilor menționate, cele mai 

ținute de Italia și 
ța, dar statul membru UE a cărui 

performanţă în reglementarea sectorului de 
iluminat public poate constitui un model din 
punct de vedere al reglementării sectorului 
pentru A.N.R.S.C. este Franța, din a cărui 
practică poate fi preluat /adaptat modelul de 

nos. 
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