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INTRODUCERE 

Raportul de față reprezintă propunerea de îmbunătățire a Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat 
public din România, ca urmare a nevoilor identificate la nivelul A.N.R.S.C., 
autorităților publice locale şi structurilor asociative ale administrației publice. 

Pentru elaborarea prezentului raport au fost utilizate rezultatele analizei și 
evaluării prevederilor legislative ale sectorului de iluminat public din statele 
membre, dar și cele ale analizei reglementării economice a serviciului de 
iluminat public din România din punct de vedere al aplicării acesteia în practica 
autorităților contractante. 

Cu respectarea cerințelor documentației de atribuire, a fost realizată analiza 
comparativă a cadrului de reglementare economică a sectorului de iluminat 
public la nivelul a 26 state membre ale Uniunii Europene. De asemenea, a fost 
realizată o analiză aprofundată a studiilor realizate de către alte structuri şi 
instituţii europene privind situaţia la nivelul Uniunii Europene în sectorul de 
iluminat public şi de la datele şi cadrul de reglementare din ţările menționate. 

În vederea realizării propunerilor de îmbunătățire a Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat 
public a fost analizată situația actuală a serviciului de iluminat public la nivelul 
autorităților publice locale, din punct de vedere tehnic și din perspectiva juridică 
a modalității de gestiune a serviciului, care comportă particularități în ceea ce 
privește tarifarea activităților serviciului de iluminat public.  

Totodată a fost realizată o documentare cu privire la practica unităților 
administrativ teritoriale și a performanței contractelor de delegare a serviciului 
de iluminat public și au fost avute în vedere cerințele Directivelor europene în 
materia de eficiență energetică, proiectare ecologică, precum și recomandările 
Comisiei comunicate la nivel european, acordurile încheiate între statele membre 
și pactele convenite la nivel comunitar. 

Nu în ultimul rând, acest document a fost elaborat pe baza concluziilor 
analizei cadrului legislativ național de către experții interni A.N.R.S.C., a 
analizei detaliate a metodologiei actuale de tarifare (Ordinul președintelui 
A.N.R.S.C. nr. 77/2007) și a discuțiilor purtate cu beneficiarul asupra 
Normelor metodologice și conține propunerile de îmbunătățire a cadrului de 
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reglementare şi de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor vizând serviciile 
de iluminat public. 

Propunerea de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de 
iluminat public a urmărit promovarea unui cadru precis și structurat, ușor de 
urmărit, care elimină eventuale interpretări eronate din partea autorităților 
contractante sau dificultăți de aplicare. 

Propunerea de îmbunătățire a reglementării economice, constă în elaborarea 
unei propuneri de nou Ordin pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor activităților serviciului de iluminat 
public. Noul act normativ vizează introducerea unui model de reglementare 
economică a serviciului de iluminat public, care să țină seama, pe de o parte, de 
situația actuală a sistemelor de iluminat public, de cadrul de dezvoltare 
economic și social al unităților administrativ teritoriale dar și de cerințele de 
mediu și de performanță energetică stabilite prin strategia Europa 2030 și însușite 
la nivel național precum și de modificările legislative intervenite la nivel național 
și european de la adoptarea Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007. 
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A. PROPUNERE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A NORMELOR METODOLOGICE DE 
STABILIRE, AJUSTARE SAU MODIFICARE A VALORII ACTIVITĂȚILOR 
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 
A.1. Referat de aprobare a Ordinului privind aprobarea Normelor 
Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
activităților specifice serviciului de iluminat public 

 

Pe baza rezultatelor analizei comparative a reglementărilor economice cu privire 
la serviciul de iluminat public la nivel european și a analizei modalității actuale 
de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat 
public, se concluzionează că este necesară adoptarea unui nou act normativ 
privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor activităților specifice serviciului de iluminat public. 

Actuala reglementare este în vigoare din anul 2007, fără să fi suferit modificări de 
la momentul adoptării. În schimb, legea cadru a serviciilor comunitare de utiliate 
publică nr. 51/2006 a suferit modificări, datorate în principal adoptării noilor legi 
ale achizițiilor publice, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și 
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

Scopul principal al propunerii de nou Ordin al Președintelui A.N.R.S.C. este de a 
se asigura corelarea cu prevederile actelor normative de nivel superior, cu care se 
află în conexiune, asigurându-se respectarea ierarhiei actelor normative precum și 
de a reglementa o metodă de tarifare modernă care să asigure prestarea 
serviciului de iluminat public la un nivel crescut de performanță în condițiile 
noilor cerințe de eficiență energetică în vederea reducerii emisiilor de CO2 și a 
altor gaze cu efect de seră stabilite de Comisia Europeană. 

În cele ce urmează prezentăm propunerea de Referat de aprobare a Ordinului 
Președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor activităților specifice serviciului de iluminat 
public. 
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REFERAT DE APROBARE a proiectului de Ordin al Președintelui A.N.R.S.C. 

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor activităților specifice serviciului de iluminat public 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 

6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de 

prezentare și motivare a proiectului de Ordin privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor activităților 

specifice serviciului de iluminat public 

I. Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile: 

Ø art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ø art. 15 alin. (1) și ale art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea serviciului de 

iluminat public nr. 230/2006. 

II. Motivul emiterii actului normativ supus aprobării constă în schimbările și 

evoluția cadrului legislativ aferent serviciilor comunitare de utilități publice 

după data adoptării Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii 

activităților serviciului de iluminat public. 

De asemenea, modificările și completările propuse prin proiectul de Ordin supus 

aprobării vin să armonizeze legislația națională cu prevederile legislației 

europene, inclusiv cu direcțiile și strategiile stabilite de Uniunea Europeană prin 

Comisia Europeană, cum ar fi Pactul Ecologic European având ca scop 

transformarea economiei Uniunii Europene într-o economie modernă, 

competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. 
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Legea-cadru a serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 a suferit 

modificări succesive, începând din anul 2008. Cea mai importantă modificare a 

legii, cu impact direct asupra gestiunii serviciului de iluminat public, a fost 

Ordonanța de urgență nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice. 

La nivel european au fost emise următoarele documente cu impact direct asupra 

serviciilor publice: Decizia Comisiei Europene C (2011) 9380 privind aplicarea 

articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în 

cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu 

public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea 

unui serviciu de interes economic general și Comunicarea Comisiei Europene 

2012/C8/02 privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de 

stat în cazul compensației acordate pentru prestarea unor servicii de interes 

economic general. 

În sensul Deciziei nr. C (2011) 9380, profitul este considerat rezonabil atunci 

când nu depășește rata de SWAP relevantă plus 100 de puncte de bază, atunci 

când contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public nu 

presupune un risc pentru operator. 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, contribuțiile sociale au fost 

trecute de la angajator la angajat, astfel încât se impun operarea de modificări 

în structura cheltuielilor cu salariile din fișa de fundamentare a tarifelor pentru 

activitățile specifice serviciului de iluminat public. 

La data de 30 iunie 2021 a fost adoptat Regulamentul nr. (UE) 2021/1119 de 

instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea europeană a 

climei”). Obiectivul obligatoriu din punct de vedere juridic este de reducere la 

zero a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050. Instituțiile Uniunii 

Europene și statele membre au obligația de a lua măsurile necesare la nivelul 

Uniunii Europene și la nivel național pentru atingerea obiectivului, ținând seama 
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de importanța promovării echității și solidarității între statele membre. Acțiunile 

statelor membre trebuie să țină seama de principiul uniunii energetice 

„eficiența energetică pe primul loc” și, în acest context, este importantă 

creșterea performanței sistemelor de iluminat public. 

Proiectul de Ordin al Președintelui A.N.R.S.C. supus aprobării asigură 

concordanța cu Legea cadru a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

legislația în materia achizițiilor publice și concesiunilor, cu prevederile 

menționate în materie de concurență și cu Pactul Ecologic European. 

Proiectul de Ordin al Președintelui A.N.R.S.C. supus aprobării va duce la: 

- armonizarea legislației naționale cu privire la serviciile de iluminat public, 

respectiv la corelarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor activităților specifice serviciului de iluminat public, cu 

prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale 

Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public și cu prevederile 

legislației achizițiilor publice și cu cele ale Codului fiscal; 

- corelarea reglementării economice privind serviciile de iluminat public, cu 

necesitățile reale, actuale ale autorităților publice, ale operatorilor de servicii 

de iluminat public în vederea asigurării unui serviciu de utilitate publică în 

parametri de performanță optimi; 

- corelarea reglementării economice privind serviciul de iluminat public, cu 

politica și direcțiile de acțiune strategică stabilite de Uniunea Europeană, prin 

Comisia Europeană, în ceea ce privește dezvoltarea regională și Pactul Ecologic 

European având ca scop transformarea economiei Uniunii Europene într-o 

economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor; 

- adoptarea unei reglementări economice moderne privind stabilirea, ajustarea 

și modificarea tarifelor activităților specifice iluminatului public, care să 

încurajeze investițiile în sistemele de iluminat public, care să asigure 

acoperirea costurilor de operare și prestarea serviciului de iluminat public în 

condiții de calitate, siguranță și eficiență a consumului de energie electrică. 
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III. Impactul de mediu 

Impactul de mediu al proiectului de Ordin al Președintelui A.N.R.S.C. supus 

aprobării este unul pozitiv și constă în următoarele beneficii și avantaje: 

Ø reducerea consumului de energie electrică a sistemelor de iluminat 

public care va fi generată de întreținerea acestora în condiții de 

calitate și performanță; 

Ø reducerea poluării luminoase în cadrul serviciilor de iluminat public. 

Aceste avantaje sunt directe, evidente și vin în completarea măsurilor de mediu 

luate deja la nivel național și european, cum ar fi Pactul Ecologic European și 

Programele Operaționale Regionale de Dezvoltare adoptate de Comisia 

Europeană (cum ar fi Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 3 - 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 

de investiții 3.1 C - Iluminat public – Sprijinirea eficientei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

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

„Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 

public” derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația 

Fondului pentru Mediu. 

Aprobarea proiectului de Ordin al Președintelui ANRSC va înlătura obstacolele de 

natură legislativă determinate de neconcordanțele din reglementarea economică 

cu legislația națională de rang superior și va facilita accesarea unor fonduri 

europene nerambursabile în vederea implementării unor măsuri având ca scop: 

Ø reducerea consumului de energie; 

Ø reducerea emisiilor de CO2; 

Ø reducerea poluării luminoase. 

IV. Impactul socio - economic  

Aprobarea proiectului de Ordin al Președintelui A.N.R.S.C. va aduce avantaje 

următorilor beneficiari: 
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Ø locuitorilor din unitățile administrativ – teritoriale în care se vor 

presta activitățile serviciului public de iluminat; 

Ø autorităților publice locale care au obligația asigurării serviciului de 

iluminat public; 

Ø operatorilor serviciului de iluminat public. 

Beneficiile aduse autorităților publice locale sunt: 

Ø accesarea programelor de finanțare din fonduri europene având ca 

obiective modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat 

public; 

Ø realizarea de economii la bugetele locale ca urmare a eficientizării 

activităților serviciilor de iluminat public și al reducerii consumului 

de energie electrică; 

Ø asigurarea furnizării către utilizatori a unui serviciu de iluminat 

performant, în regim de continuitate, fapt ce va duce la creșterea 

calității vieții și a siguranței locuitorilor; 

Ø folosirea unor corpuri de iluminat cu tehnologie performantă va 

permite desfășurarea activităților economice sau recreative după 

apusul soarelui, derularea în continuare a unor astfel de activități 

fiind benefice inclusiv bugetului autorităților locale, dar și 

dezvoltării zonei; 

Ø creșterea atractivității unităților administrativ teritorial, întrucât 

printr-o iluminare adecvată crește aspectul general al localităților, 

putând influența pozitiv atât confortul general al locuitorilor, dar și 

punerea în valoare a potențialului caracter turistic și economic al 

zonei. 

Beneficiile aduse operatorilor activităților de servicii de iluminat public: 

Ø clarificarea modului de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor 

pentru activitățile specifice serviciului public de iluminat, prin 

înlăturarea neconcordanțelor și a practicilor neunitare la nivelul 

autorităților locale; 
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Ø asigurarea unei concurențe loiale, bazate pe principii de 

transparență și legalitate între operatori. 

Beneficiile aduse utilizatorilor serviciilor de iluminat public: 

Ø creșterea calității vieții și a siguranței prin asigurarea unui iluminat 

de calitate și prin reducerea emisiilor de CO2; 

Ø asigurarea serviciu de iluminat de calitate în regim de continuitate, 

fără ca tarifele să sufere modificări substanțiale; 

Ø folosirea unor corpuri de iluminat cu tehnologie performantă care 

va reduce accidentele și criminalitatea; 

Ø reducerea accidentelor auto. 

V. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat 

Proiectul de Ordin va avea un impact pozitiv asupra mediului concurențial 

datorită punerii în aplicare a Deciziei Comisiei Europene C (2011) 9380 privind 

aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația 

de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată 

prestarea unui serviciu de interes economic general și a Comunicării Comisiei 

Europene 2012/C8/02 privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de 

ajutor de stat în cazul compensației acordate pentru prestarea unor servicii de 

interes economic general. 

VI. Impactul asupra mediului de afaceri  

Impactul asupra mediului de afaceri reprezentat în domeniul prestării serviciului 

de iluminat public de operatorii privați este unul pozitiv, întrucât propunerea de 

reglementare economică pentru serviciul de iluminat public urmărește 

promovarea unui cadru precis și structurat, ușor de urmărit, care elimină 

eventuale interpretări eronate din partea autorităților contractante sau 

dificultăți de aplicare.  

VII. Impactul asupra bugetului general consolidat 
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Prin introducerea noii metode de tarifare nu se preconizează o creștere a valorii 

estimate pentru prestarea serviciului de iluminat public, ci asigurarea achitării 

contravalorii serviciului de iluminat public cu caracter de regularitate pentru 

rezultatele atinse în legătură cu nivelul de serviciu și menținerea în parametri a 

sistemelor de iluminat public.  

VIII. Impactul bugetar asupra bugetelor locale 

Efectuarea operațiunilor de întreținere desfășurate în mod corect și regulat este 

foarte importantă pentru eficiența instalațiilor de iluminat, deoarece un sistem 

de iluminat odată realizat trebuie să răspundă funcțiilor sale pe întreaga sa 

durată de viață, la parametri cât mai apropiați de cei pentru care a fost 

proiectat. Nerealizarea întreținerii periodice și corecte a tuturor componentelor 

unui sistem de iluminat (aparate de iluminat, console, stâlpi, etc.), conduce la 

diminuarea securității și a siguranței utilizatorilor și generează un consum mai 

ridicat de energie electrică fie din cauza depășirii duratei de viață sau din cauza 

epuizării duratei de viață înainte de durata proiectată. Metoda de calcul 

raporată la punctul luminos ca unitate de măsură pentru activitățile specifice 

serviciului de iluminat public, cu excepția activității de iluminat ornamental-

festiv, și la figurina de iluminat ornamental-festiv, ca unitate de măsură, pentru 

activitatea de iluminat ornamental-festiv va conduce la reducerea costurilor cu 

energia electrică care se plătesc din bugetele locale. 

Cele mai importante noutăți aduse prin reglementarea propusă constau în:  

- schimbarea metodei actuale de stabilire a valorii specifice activităților 

serviciilor de iluminat public cu metoda de calcul a unui tarif pentru activitățile 

specifice serviciului de iluminat public raportat la punctul luminos (în cazul 

iluminatului arhitectural, stradal-rutier, stradal-pietonal, arhitectural și 

ornamental) și la figurina de iluminat ornamental-festiv (în cazul iluminatului 

ornamental-festiv) și reglementarea modului de calcul al acestor tarife; 

- se clarifică definițiile noțiunilor de ”stabilire”, ”ajustare” și ”modificare” a 

tarifelor activităților serviciului de iluminat public; 
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- se elimină noțiunea de ”modernizare” din domeniul de aplicare a Normelor 

Metodologice privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru 

activitățile specifice serviciului de iluminat public; 

Având în vedere prevederile normelor în vigoare referitoare la modul de 

fundamentare a valorii investițiilor realizate din fonduri publice, respectiv HG 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice și structura obligatorie a devizelor pe categorii de lucrări, 

fundamentarea investițiilor în sistemul de iluminat public - reabilitări, extinderi, 

modernizări - va fi supusă numai acestor norme. 

- corelarea formulei pentru ajustarea tarifelor activităților serviciului de 

iluminat public cu prevederile Legii nr. 51/2006 referitoare la ajustare și 

reglementarea formulei de ajustare în coformitate cu indicele prețurilor de 

consum total pe economie (IPCtotal) comunicat de Institutul Național de 

Statistică; 

- modificarea fișelor de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea și modificarea 

tarifelor activităților specifice serviciului de iluminat public prin detalierea 

tipurilor de cheltuieli care sunt incluse în structura tarifelor potrivit 

reglementărilor contabile; 

- introducerea soluției juridice pentru situația operatorilor care nu sunt plătitori 

de TVA, ca atunci când aceștia fundamentează cheltuielile din structura 

tarifelor, să poată include în tarif cheltuielile respective cu TVA inclus; 

- reglementarea referitoare la cota de profit a operatorilor în cazul în care 

contractul de delegare de gestiune a serviciului de iluminat public este atribuit 

direct fără licitație, conform Deciziei Comisiei Europene C (2011) 9380 și 

Comunicării Comisiei Europene 2012/C8/02; 

- clarificarea cazurilor în care intervine modificarea tarifelor. 

*** 
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Se constată necesitatea abrogării Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007 

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 

valorii activităților serviciului de iluminat public cu scopul de a se asigura 

corelarea cu prevederile actelor normative de nivel superior, naționale și 

europene, cu care se află în conexiune și totodată pentru a se reglementa o 

modalitate modernă de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru 

prestarea serviciului de iluminat public. 

Totodată, proiectul de ordin prevede dispoziții tranzitorii care reglementează 

situația contractelor de delegare a gestiunii și hotărârilor de dare în 

administrare în vigoare și a procedurilor de atribuire a contractelor de delegare 

a gestiunii aflate în curs de desfășurare, care rămân supuse prevederilor 

Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților 

serviciului de iluminat public. 

Pentru motivele invocate, a fost elaborat proiectul de Ordin privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor specifice 

a activităților serviciului de iluminat public. 
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A.2 Propunere de Ordin privind aprobarea Normelor Metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor activităților specifice 
serviciului de iluminat public 

Ordin 

 

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare  

sau modificare a tarifelor activităților specifice serviciului de iluminat public 

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ale art. 15 alin. (1) şi ale art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea 

serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 

de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin: 

 

ART. 1 

Se aprobă Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

activităților specifice serviciului de iluminat public, prevăzute în anexa care face 

parte integrantă din prezentul ordin. 

 

ART. 2 

Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice vor urmări respectarea prevederilor 

prezentului ordin.  
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ART.3 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui 

A.N.R.S.C. nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26.03.2007. 

 

ART. 4 

(1) Valorile activităților serviciului de iluminat public aferente contractelor de 

delegare aflate în derulare, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se ajustează 

și se modifică, până la încetarea acestora, în baza clauzelor stabilite conform 

prevederilor din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii 

activităților serviciului de iluminat public aprobate prin Ordinul Președintelui 

A.N.R.S.C. nr. 77/2007, aplicabile la data atribuirii acestora. 

(2) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii aflate în curs de 

desfășurare, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se pot finaliza prin 

aplicarea prevederilor din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 

a valorii activităților serviciului de iluminat public aprobate prin Ordinul Președintelui 

A.N.R.S.C. nr. 77/2007, în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire. 

(3) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, autoritățile 

administrației publice locale adoptă măsurile administrative necesare pentru 

modificarea hotărârilor de dare în administrare a serviciului de iluminat public 

existente, în vederea stabilirii tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 

iluminat public, în conformitate cu prevederile din normele metodologice aprobate 

prin prezentul ordin. 

 

ART. 5 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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ANEXĂ 

NORME METODOLOGICE de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor activităților 

specifice serviciului de iluminat public 

 

CAP. I 

Dispoziții generale 

 

ART. 1 

(1) Prezentele norme metodologice stabilesc modul de calcul al tarifelor activităţilor 

specifice pentru serviciul de iluminat public. 

(2) Structura și nivelul tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de iluminat 

public trebuie să asigure: 

a) viabilitatea economică a operatorilor serviciilor de iluminat public; 

b) limitarea impactului asupra mediului; 

c) creșterea performanței energetice a sistemelor de iluminat public;  

d) menținerea parametrilor luminotehnici cantitativi și calitativi de proiect ai 

sistemelor de iluminat public; 

e) siguranța în funcționare a sistemelor de iluminat public; 

f) prevenirea, reducerea și limitarea poluării luminoase. 

 

ART. 2 

(1) Prezentele norme metodologice se aplică la fundamentarea și calcularea nivelului 

tarifelor activităţilor specifice serviciului de iluminat public de către toţi operatorii, 

indiferent de forma de organizare, natura capitalului, țara de origine sau modalitatea 

de gestiune adoptată, precum și la aprobarea tarifelor de către autoritățile 

administrației publice locale. 

(2) Serviciul de iluminat public cuprinde următoarele activităţi: 

a) iluminatul stradal-rutier; 

b) iluminatul stradal-pietonal; 
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c) iluminatul arhitectural; 

d) iluminatul ornamental; 

e) iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraşelor şi municipiilor. 

(3) Tarifele activităţilor specifice serviciului de iluminat public reglementate de 

prezentele norme metodologice, care se fundamentează de către operatori și se 

aprobă, prin hotărâre, adoptată de către autorităţile deliberative ale administraţiei 

publice locale, sunt: 

a) tariful pentru activitățile serviciului de iluminat public, cu excepția activității de 

iluminat ornamental-festiv (Tip), respectiv pentru iluminatul stradal-rutier, stradal-

pietonal, arhitectural și ornamental; 

b) tariful pentru activitatea de iluminat ornamental-festiv (Tiof). 

 

ART. 3 

Termenii, noțiunile și abrevierile folosite în prezentele norme metodologice au 

următoarele semnificaţii: 

a) autoritate de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 

b) aprobarea tarifelor activităţilor specifice serviciului de iluminat public - activitatea 

de analiză şi verificare a nivelului elementelor de cheltuieli, desfăşurată de 

autoritatea administraţiei publice locale implicate, cu respectarea normelor 

metodologice elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă, 

concretizată prin emiterea unor hotărâri; 

c) ajustarea tarifelor activităţilor specifice serviciului de iluminat public - operațiunea 

de analiză a nivelului existent al tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 

iluminat public şi a elementelor de cheltuieli, potrivit normelor metodologice 

elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă, prin care se 

asigură corelarea nivelului tarifelor activităților specifice serviciului de iluminat public 

stabilit anterior cu evoluţia indicelui prețurilor de consum total pe economie (IPCtotal) 

comunicat de către Institutul Național de Statistică; 
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d) figurină de iluminat ornamental-festiv - ansamblu de elemente luminoase și 

neluminoase proiectat și construit pentru crearea atmosferei festive care se 

conectează la rețeaua de alimentare cu energie electrică prin cleme, considerată 

unitate de măsură pentru determinarea nivelului tarifului pentru activitatea de 

iluminat  ornamental-festiv (Tiof); 

e) iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de 

artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru 

comunitatea locală; 

f) iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de 

agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea; 

g) iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi 

altor evenimente festive; 

h) iluminat stradal pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal; 

i) iluminat stradal rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră; 

j) licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunosc calitatea 

de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a 

presta acest serviciu; 

k) modificarea tarifelor activităţilor specifice serviciului de iluminat public - 

operaţiunea de analiză a nivelului existent al tarifelor pentru activităţile specifice 

serviciului de iluminat public şi a structurii acestora, potrivit normelor metodologice 

elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă, aplicabilă în 

situaţiile în care intervin schimbări în structura tarifelor determinate de modificări 

legislative și/sau creșteri ale elementelor de cheltuieli care conduc la recalcularea 

tarifelor existente peste nivelul rezultat din aplicarea parametrului de ajustare; 

l) parametru de ajustare - indicator la modificarea căruia se pot ajusta periodic 

tarifele. Pentru tarifele activităţilor specifice serviciului de iluminat public parametrul 

de ajustare este indicele prețurilor de consum total pe economie (IPCtotal) comunicat 

de către Institutul Național de Statistică; 

m) punct luminos - aparatul/corpul de iluminat din componența sistemului de iluminat 

public, considerat unitate de măsură pentru determinarea nivelului tarifului pentru 
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activitățile serviciului de iluminat public, cu excepția activității de iluminat 

ornamental-festiv (Tip); 

n) sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, 

fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, 

corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente 

de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public; 

o) stabilirea tarifelor activităţilor specifice serviciului de iluminat public - operaţiunea 

de stabilire a nivelului tarifelor inițiale pentru activităţile serviciului de iluminat 

public şi a structurii acestora, pe baza normelor metodologice elaborate și aprobate 

de autoritatea de reglementare competentă.  

 

ART. 4 

(1) Stabilirea, ajustarea sau modificarea nivelului tarifelor activităților specifice 

serviciului de iluminat public se face pe baza fișelor de fundamentare pe elemente de 

cheluieli întocmite de către operatori, în conformitate cu anexele nr. 1 – 6 la 

prezentele norme metodologice. 

(2) Autoritățile deliberative ale administrației publice locale au competență exclusivă 

în aprobarea, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor activităților specifice 

serviciului de iluminat public.  

 

ART. 5 

(1) Nivelul tarifelor activităților specifice serviciului de iluminat public se 

fundamentează pe baza cheltuielilor de exploatare, a cheltuielilor financiare asociate 

creditelor contractate pentru realizarea investițiilor în sistemul de iluminat public, 

precum şi a unei cote de profit. Despăgubirile, amenzile, penalitățile și sumele 

prescrise din culpa operatorului nu se includ în cheltuielile de exploatare și nu se 

recunosc de către autoritățile administrației publice locale în tarif. 

(2) Tarifele activităţilor serviciului de iluminat public nu cuprind cheltuielile cu 

energia electrică consumată pentru iluminatul public, care se achită separat de către 
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autoritățile administrației publice locale, direct furnizorului de energie electrică în 

baza contractului încheiat cu acesta sau, după caz, direct operatorului, pe baza 

facturii separate emise de acesta, în situația în care autoritățile administrației publice 

locale stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în 

administrare, ca operatorul serviciului de iluminat public să încheie contractul pentru 

achiziția energiei electrice. 

 

ART. 6 

(1) Tarifele activităţilor specifice serviciului de iluminat public se stabilesc, se 

ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor serviciului de iluminat 

public, în conformitate cu prevederile normelor metodologice elaborate şi aprobate 

de autoritatea de reglementare competentă. 

(2) În vederea aprobării tarifelor, operatorul serviciului de iluminat public transmite la 

autoritatea administrației publice locale documentația de aprobare a tarifelor care 

cuprinde: 

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, după caz, care conţine nivelul propus 

al tarifelor activităţilor specifice serviciului de iluminat public, precum și nivelul în 

vigoare în cazul solicitărilor de ajustare sau modificare; 

b) fişa/fișele de fundamentare, pe elemente de cheltuieli, a nivelului tarifelor 

activităţilor specifice serviciului de iluminat public, conform anexelor nr. 1 – 6; 

c) memoriul tehnico-economic prin care se justifică nivelul elementelor de cheltuieli 

din structura tarifelor propuse; 

d) alte date şi informaţii care au stat la baza fundamentării tarifelor propuse. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să solicite operatorului, în 

legătură cu serviciul de iluminat public prestat, orice alte date și informații pe care le 

consideră necesare pentru verificarea fundamentării corecte a tarifelor propuse, 

inclusiv din evidențele contabile ale acestuia. 

(3) Analiza și verificarea fundamentării tarifelor se face de către autoritățile 

administrației publice locale în maximum 30 de zile de la solicitarea operatorului sau, 

după caz, de la primirea completărilor solicitate. 
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(4) Hotărârile privind aprobarea tarifelor se adoptă de către autoritățile deliberative 

ale administrației publice locale în termen de maximum 30 de zile de la expirarea 

termenului prevăzut la alin. (3). 

(5) Soluționarea litigiilor cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor 

intervenite între autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii serviciului de 

iluminat publice se face de instanţele de judecată competente, potrivit dispozițiilor 

art. 43 alin. (6) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

CAP. II 

Stabilirea tarifelor activităţilor specifice serviciului de iluminat public 

 

ART. 7 

(1) Tarifele activităţilor specifice serviciului de iluminat public se stabilesc: 

a) în cazul gestiunii directe, la nivelul aprobat de către autoritățile deliberative ale 

administrației publice locale, pe baza fișelor de fundamentare întocmite de către 

operatori, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la normele metodologice elaborate și 

aprobate de autoritatea de reglementare competentă; 

b) în cazul gestiunii delegate, la nivelul tarifelor ofertate/negociate în cadrul 

procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activității/activităților 

specifice serviciului de iluminat public, organizate, după caz, potrivit prevederilor 

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare, pe baza fișelor de fundamentare întocmite de 

către operatorul desemnat câștigător al procedurii de atribuire, prevăzute în anexele 

nr. 1 și 2 la normele metodologice elaborate și aprobate de autoritatea de 

reglementare competentă. 

(2) În situația de la alin. (1) lit. b), oferta este considerată inacceptabilă de către 

autoritățile contractante dacă tarifele ofertate nu sunt însoțite de fișele de 

fundamentare pe elemente de cheltuieli.  
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(3) Tarifele prevăzute la alin. 1 lit.b) se includ în contractul de delegare la nivelul din 

oferta financiară acceptată, fără a mai fi supuse aprobării autorităților deliberative 

ale administrației publice locale.  

(4) Nivelul tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public se 

determină de către operatori, luând în calcul numai cheltuielile care sunt specifice 

activităţii/activităților respective. 

(5) Fundamentarea cheltuielilor de exploatare se face prin luarea în considerare a 

cheltuielilor directe aferente fiecărei activități și prin repartizarea, în baza unei chei 

de repartizare stabilită de operator, a cheltuielilor generale și indirecte pe toate 

activitățile desfășurate, prin raportare la următoarele categorii de cheltuieli, 

enumerate nelimitativ: 

a) cheltuieli privind stocurile, precum cu materii prime și materiale consumabile, 

materialele de natura obiectelor de inventor, energie și apă, consum propriu; 

b) cheltuieli cu amortizarea anuală a imobilizărilor necorporale și corporale; 

c) cheltuieli cu serviciile executate de terți, precum redevența anuală, chirii, 

reparații, studii și cercetări; 

d) cheltuieli cu alte servicii executate de terți, precum colaborări, protocol, reclamă 

și publicitate, transportul de bunuri și personal, poștă, telecomunicații; 

e) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate datorate bugetului statului, 

bugetelor locale sau altor organisme publice; 

f) cheltuieli cu personalul, precum cu salariile personalului, cu tichetele acordate 

salariaților, cheltuieli privind asigurările și protecția socială. 

g) alte cheltuieli de exploatare, precum cheltuielile cu protecția mediului 

înconjurător. 

(6) Pentru operatorii care nu sunt plătitori de TVA, la fundamentarea cheltuielilor 

privind stocurile și a cheltuielilor cu serviciile executate de terți se vor lua în calcul 

preţurile de achiziţie ale acestora, inclusiv TVA. 

(7) În situația în care operatorul desfăşoară mai multe activităţi, inclusiv alte servicii 

de utilitate publică, cheltuielile indirecte și cheltuielile generale ale operatorului se 

repartizează în tarifele fiecărei activități, proporţional cu ponderea valorii activității 
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respective în total venituri realizate de operator. Pentru aceste cheltuieli se 

precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate. 

(8) Cota de profit a operatorilor care prestează activitățile serviciului de iluminat 

public în gestiune delegată este la nivelul celei din fișa de fundamentare a tarifului 

ofertat și rămâne neschimbată pe toată durata contractului de delegare. 

(9) Cota de profit rezonabil a operatorilor care prestează activitățile serviciului de 

iluminat public în gestiune directă, se stabilește astfel încât să nu depășească nivelul 

ratei SWAP relevante pentru serviciile de interes economic general, publicată pe site-

ul Consiliului Concurenței, corespunzătoare duratei actului de atribuire și monedei 

naționale, la care se adaugă 100 de puncte procentuale (1%), în cazul în care 

operatorul nu are asumate prin contractul de delegare sau, după caz, prin hotărârea 

de dare în administrare realizarea de investiții în sistemul de iluminat public din 

fonduri proprii. Pe toată durata actului de atribuire cota de profit rezonabil nu va 

depăși rata SWAP pentru România, plus 1%. 

(10) În cazul operatorilor care prestează serviciul de iluminat public în gestiunea 

directă, aceștia pot solicita o cotă de profit rezonabil mai mare față de nivelul 

prevăzut la alin. (8), ținând seama de riscul comercial suportat ca urmare a finanțării 

din fonduri proprii a proiectelor de investiții asumate prin actul de atribuire al 

serviciului, prin raportare la rata rentabilității investițiilor pe întreaga durată de 

valabilitate a actului de atribuire, determinată pe baza unor indicatori economici, 

precum rata internă de rentabilitate sau rentabilitatea capitalului angajat. 

(10) Structura tarifului pe elemente de cheltuieli este prezentată în fișa de 

fundamentare din anexa nr. 1 pentru stabilirea tarifului pentru activitățile serviciului 

de iluminat public, cu excepția activității de iluminat ornamental-festiv (Tip) exprimat 

în lei/punct luminos/lună, respectiv în fișa de fundamentare din anexa nr. 2 pentru 

stabilirea tarifului pentru activitatea de iluminat ornamental-festiv (Tiof) exprimat în 

lei/figurină/lună. Structura pe elemente de cheltuieli din fişele de fundamentare este 

orientativă şi se adaptează corespunzător, pentru a fi luate în calcul toate cheltuielile 

eligibile aferente activităţilor/activității respective. 
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ART. 8 

Stabilirea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public se face 

potrivit formulei: 

T =  , unde: 

T - tariful stabilit, Tip [lei/punct luminos/lună] sau Tiof [lei/figurină/lună], după 

caz; 

V - valoarea totală a activităților/activității respective, reprezentând 

cheltuielile totale exigibile plus profit, stabilită la nivelul anului pentru tariful Tip 

aferent activităților serviciului de iluminat public, cu excepția activității de iluminat 

ornamental-festiv, respectiv la nivelul lunilor din perioada stabilită de autoritatea 

administrației publice locale în care se prestează activitatea de iluminat ornamental-

festiv pentru tariful Tiof;  

N - numărul de unităţi de măsură specifice, respectiv numărul de puncte 

luminoase pentru tariful Tip și numărul de figurine de iluminat ornamental-festiv 

pentru tariful Tiof; 

L - numărul de luni în care se prestează activitățile/activitatea de iluminat 

public, care este de 12 luni pentru activitățile tarifului Tip și, respectiv, numărul de 

luni din perioada de prestare a activității de iluminat ornamental-festiv stabilită de 

autoritatea administrației publice locale aferentă tarifului Tiof. 

 

CAP. III 

Ajustarea și modificarea tarifelor activităţilor specifice serviciului de iluminat public 

 

ART. 9 

(1) Tarifele activităţilor specifice serviciului de iluminat public se pot ajusta, la 

solicitarea operatorilor, în raport cu evoluția indicelui prețurilor de consum total pe 

economie (IPCtotal), în baza cererilor de aprobare a ajustării tarifelor, însoţite de 

documentele de fundamentare a nivelului acestora. 
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(2) Nivelul rezultat al tarifelor aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat 

public nu poate depăşi nivelul în vigoare ajustat cu coeficientul de creştere al 

parametrului de ajustare IPCtotal, calculat pe perioada dintre luna de referință a 

tarifului în vigoare și luna corespunzătoare celui mai recent IPCtotal publicat la data 

solicitării ajustării de Institutul Național de Statistică. 

(3) Nivelul ajustat al tarifelor activităţilor specifice serviciului de iluminat public se 

determină avându-se în vedere influenţele reale primite în costuri, ca urmare a 

evoluţiei generale a preţurilor şi tarifelor din economie (IPCtotal). 

(4) Cheltuielile cu amortizarea, redevența, cheltuielile cu personalul și cheltuielile 

financiare, precum și cota de profit nu se ajustează cu rata inflației. Nivelul acestora 

se determină de către operatori în conformitate cu normele aplicabile respectivelor 

cheltuieli, iar aprobarea tarifelor face  obiectul unei cereri de modificare, potrivit 

prevederilor de la art. 10 alin. (3) și (4) din prezentele norme metodologice, 

indiferent de influența primită în costuri. 

(5) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public se pot ajusta la 

un interval de minimum 6 luni. 

(6) În hotărârea de aprobare a ajustării tarifelor adoptată de către autoritatea 

deliberativă a administrației publice locale se menţionează nivelul tarifelor ajustate, 

precum şi perioada luată în calcul la determinarea indicelui preţului de consum total, 

cuprinsă între luna de referință care a stat la baza stabilirii sau ajustării/modificării 

precedente și luna până la care se calculează ajustarea, faţă de care se va determina 

nivelul ulterior al parametrului de ajustare. 

(7) Ajustarea nivelului tarifelor Tip și Tiof se fundamentează de către operatorii 

serviciului de iluminat public, pe structura elementelor de cheltuieli prevăzută în 

anexele nr. 3 și 4. Structura pe elemente de cheltuieli din fişele de fundamentare este 

orientativă şi se adaptează corespunzător, pentru a fi luate în calcul toate cheltuielile 

eligibile aferente activităţilor/activității respective. 
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ART. 10 

(1) Tarifele activităţilor specifice serviciului de iluminat public pot fi modificate în 

următoarele situaţii: 

a) la modificarea majoră a unuia sau a mai multor elemente de cheltuieli, 

determinată de modificarea preţurilor de achiziţie din piaţă, a condiţiilor de 

exploatare sau a obligaţiilor de serviciu public, care au o influenţă în creşterea 

nivelului tarifelor mai mare decât cea rezultată din aplicarea parametrului de 

ajustare; 

b) la modificarea cheltuielilor cu amortizarea/redevenţa, ca urmare a punerii în 

funcţiune a unor mijloacelor fixe rezultate din investiţiile realizate în sistemul de 

iluminat public şi numai după înregistrarea acestora în contabilitate; 

c) la modificarea structurii tarifului ori a nivelului unor elemente de cheltuieli, ca 

urmare a modificărilor legislative, inclusiv prin actele administrative emise de 

autoritățile administrației publice locale, care vizează introducerea unor noi elemente 

de cheltuieli ori eliminarea sau modificarea nivelului anumitor elemente de cheltuieli, 

precum instituirea sau modificarea de taxe, impozite și contribuții obligatorii datorate 

către bugetul de stat, bugetul local sau altor organisme publice. 

(2) În situația de la alin. (1) lit. c), autoritățile deliberative ale administrației publice 

locale, adoptă operativ hotărâri de modificare a tarifelor astfel încât tarifele 

modificate să fie aplicabile începând cu data stabilită în actele emise de autoritățile și 

instituțiile publice competente. 

(3) Tarifele activităţilor specifice serviciului de iluminat public se pot modifica, la 

solicitarea operatorilor, în baza cererilor de aprobare a modificării tarifelor, însoţite 

de documentele de fundamentare a nivelului fiecărui element de cheltuieli propus a fi 

modificat peste nivelul rezultat din aplicarea parametrului de ajustare. Elementele de 

cheltuieli, altele decât cele prevăzute la art. 9 alin. (4), modificate până la nivelul 

rezultat din aplicarea ratei inflației nu necesită prezentarea de documente 

justificative pentru fundamentarea acestora. 

(4) Cheltuielile prevăzute la art. 9 alin. (4) se fundamentează de către operatori, după 

cum urmează: 
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a) cheltuielile cu amortizarea anuală se iau în considerare la nivelul rezultat din 

planul de amortizare aferent mijloacelor fixe destinate prestării serviciului de 

iluminat public. Operatorii au obligația să evidențieze pozițiile din planul de 

amortizare care s-au luat în calcul la fundamentarea amortizării anuale, inclusiv să 

precizeze, în situația în care anumite mijloace fixe care sunt utilizate în mai multe 

activități, cheia de repartizare a amortizărilor respective între tarifele activităților; 

b) cheltuielile cu redevența anuală se iau în considerare la nivelul stabilit în 

contractul de delegare sau, după caz, în hotărârea de dare în administrare a 

serviciului de iluminat public; 

c) cheltuielile cu personalul se iau în considerare prin raportare la nivelul cheltuielilor 

cu salariile, cheltuielilor cu tichetele acordate salariaților și cheltuielilor cu 

asigurările și protecția socială rezultate din ultimul stat de plată, anterior datei 

solicitării modificării tarifului, precum și, după caz, pe baza documentelor 

justificative de aprobare a unor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de 

muncă pentru care nu s-au întocmit statele de plată. În situația în care survin 

modificări legislative, precum creșterea salariului minim brut pe țară garantat în 

plată, cheltuielile de personal se recunosc în tarif prin luarea în considerare a tuturor 

drepturilor salariale cuvenite, astfel încât acestea să fie acordate începând cu data 

stabilită în actele normative care le ordonă;  

(5) cheltuielile financiare se iau in considerare la nivelul cheltuielilor anuale cu 

dobânzile si comisioanele aferente creditelor contractate pentru realizarea 

investițiilor în sistemul de iluminat public. 

(6) Modificarea nivelului tarifelor Tip și Tiof se fundamentează de către operatorii 

serviciului de iluminat public, pe structura elementelor de cheltuieli prevăzută în 

anexele nr. 3 și 4, în condițiile în care numărul de unități de măsură specifice - puncte 

luminoase sau figurine de iluminat ornamental-festiv - rămâne neschimbat. Structura 

pe elemente de cheltuieli din fişele de fundamentare este orientativă şi se adaptează 

adaptată corespunzător, pentru a fi luate în calcul toate cheltuielile eligibile aferente 

activităţilor/activității respective. 
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Art. 11 

(1) Ajustarea sau, după caz, modificarea nivelului tarifelor Tip și Tiof se face, în 

situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11 și în condițiile în care numărul de unități specifice 

N rămâne neschimbat, potrivit formulei: 

Ta (Tm) = T(0) + Delta(t), unde: 

Ta (Tm) - tariful ajustat sau, după caz, tariful modificat; 

T(0) - tariful în vigoare; 

Delta(t) - creșterea de tarif; 

 

Delta (t) =  = , unde: 

 

Delta (ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a influențelor primite în 

costuri; 

Delta (V) - creșterea valorii totale; 

P (%) - cota de profit a operatorului; 

N - numărul de unităţi de măsură specifice, respectiv numărul de puncte 

luminoase pentru tariful Tip și numărul de figurine pentru tariful Tiof; 

L - numărul de luni în care se prestează activitățile/activitatea de iluminat 

public, care este de 12 luni pentru activitățile tarifului Tip și respectiv numărul de luni 

din perioada de prestare a activității de iluminat ornamental-festiv stabilită de 

autoritatea administrației publice locale aferentă tarifului Tiof.   

(2) În situația în care se modifică numărul de unități de măsură specifice N, nu se mai 

calculează Delta (t), iar nivelul tarifului modificat se determină potrivit formulei: 

Tm =  , unde: 

Tm = tariful modificat, respectiv Tm(ip) sau Tm(iof), după caz; 

Vm - valoarea modificată a activităţilor/activității respective, determinată prin 

raportare la influențele primite în costuri de noile condiţii de prestare a 

activităților/activității ca urmare a modificării numărului de puncte luminoase și 

numărului de figurine de iluminat ornamental-festiv stabilite anterior, după caz; 
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Nm – numărul modificat de unităţi de măsură specifice, respectiv numărul de 

puncte luminoase pentru tariful Tm(ip) și numărul figurine pentru tariful Tm(iof) stabilit 

pentru noile condiții de prestare a activităților/activității, după caz; 

L - numărul de luni în care se prestează activitățile/activitatea de iluminat 

public, care este de 12 luni pentru activitățile tarifului Tip și respectiv numărul de luni 

din perioada de prestare a activității de iluminat ornamental-festiv stabilită de 

autoritatea administrației publice locale aferentă tarifului Tiof.  

(3) În situația de la alin. (2), modificarea nivelului tarifelor Tip și Tiof se fundamentează 

de către operatorii serviciului de iluminat public, pe structura elementelor de 

cheltuieli prevăzută în anexele nr. 5 și 6. Structura pe elemente de cheltuieli din 

fişele de fundamentare este orientativă şi se adaptează adaptată corespunzător, 

pentru a fi luate în calcul toate cheltuielile eligibile aferente activităţilor/activității 

respective. 

ART. 12 

Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 
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Anexa nr. 1 
FIȘA DE FUNDAMENTARE  

pentru stabilirea tarifului pentru activitățile serviciului de iluminat public, cu excepția 
activității de iluminat ornamental-festiv (Tip) 

Nr. 
crt. SPECIFICAȚIE U.M. Programat 

anual 
Pondere în 

tarif (%) 
1 Cheltuieli privind stocurile, din care: lei   

 Materii prime și materiale consumabile lei   

 Materialele de natura obiectelor de inventar lei   

 Energie și apă, consum propriu lei   

 Alte cheltuieli privind stocurile lei   

2 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale și 
corporale lei   

3 Cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: lei   

 Redevența lei   

 Chirii lei   

 Reparații lei   

 Studii și cercetări lei   

 Pregătire personal lei   

4. Cheltuieli cu alte servicii executate de terții, din care: lei   

 Colaborări lei   

 Protocol, reclamă și publicitate lei   

 Transportul de bunuri și personal lei   

 Poștă, telecomunicații lei   

 Alte servicii executate de terți lei   

 Licențe lei   

5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte 
asimilate lei   

6 Cheltuieli cu personal, din care: lei   

 Salarii lei   

 Contribuții sociale obligatorii, din care: lei   

 - contribuție asiguratorie pentru muncă (2,25%) lei   

 - contribuție la fondul pentru handicap lei   

 Alte drepturi asimilate salariilor lei   

7 Cheltuieli cu protecția mediului lei   

A Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7) lei   

B Cheltuieli financiare lei   

I Cheltuieli totale (A+B) lei   

II Profit (P%) lei   

III Valoare totală (I+II)  lei  - 
IV Numărul de puncte luminoase (N) buc  - 
V Numărul de luni în care se prestează activitățile (L=12) luni  - 

VI Tarif , exclusiv TVA (III/(IV x V)) 

lei/punc
t 

luminos/ 
lună 

Tip =  100% 
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Anexa nr. 2 
FIȘA DE FUNDAMENTARE  

pentru stabilirea tarifului pentru activitatea de iluminat ornamental-festiv (Tiof) 
 

Nr. 
crt. SPECIFICAȚIE U.M. Programat Pondere în 

tarif (%) 
1 Cheltuieli privind stocurile, din care: lei   

 Materii prime și materiale consumabile lei   

 Materialele de natura obiectelor de inventar lei   

 Energie și apă, consum propriu lei   

 Alte cheltuieli privind stocurile lei   

2 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale și 
corporale lei   

3 Cheltuieli cu serviciile executate de terții, din care: lei   

 Redevența lei   

 Chirii lei   

 Reparații lei   

 Studii și cercetări lei   

 Pregătire personal lei   

4. Cheltuieli cu alte servicii executate de terții, din care: lei   

 Colaborări lei   

 Protocol, reclamă și publicitate lei   

 Transportul de bunuri și personal lei   

 Poștă, telecomunicații lei   

 Alte servicii executate de terți lei   

 Licențe lei   

5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte 
asimilate lei   

6 Cheltuieli cu personal, din care: lei   

 Salarii lei   

 Contribuții sociale obligatorii, din care: lei   

 - contribuție asiguratorie pentru muncă (2,25%) lei   

 - contribuție la fondul pentru handicap lei   

 Alte drepturi asimilate salariilor lei   

7 Cheltuieli cu protecția mediului lei   

A Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7) lei   

B Cheltuieli financiare lei   

I Cheltuieli totale (A+B) lei   

II Profit (P%) lei   

III Valoare totală (I+II) (lei) lei  - 
IV Numărul de figurine (N) buc  - 
V Numărul de luni în care se prestează activitatea (L) luni  - 

VI Tarif , exclusiv TVA (III/(IV x V)) 
lei/ 

figurină/ 
lună 

Tiof =  100% 
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Anexa nr. 3 
FIȘA DE FUNDAMENTARE  

pentru ajustarea sau modificarea tarifului pentru activitățile serviciului de iluminat 
public, cu excepția activității de iluminat ornamental-festiv (Tip) 

Nr. 
crt. SPECIFICAȚIE U.M. Fundamentarea 

anterioară 
Propus 
(lei) 

Creștere 
(lei) 

Pondere 
în tarif 
ajustat/ 
modificat 

(%) 

1 Cheltuieli privind stocurile, din 
care: lei     

 Materii prime și materiale 
consumabile lei     

 Materialele de natura obiectelor 
de inventar lei     

 Energie și apă, consum propriu lei     
 Alte cheltuieli privind stocurile lei     
2 Cheltuieli cu amortizarea lei     

3 Cheltuieli cu serviciile executate 
de terții, din care: lei     

 Redevența lei     
 Chirii lei     
 Reparații lei     
 Studii și cercetări lei     
 Pregătire personal lei     

4. Cheltuieli cu alte servicii 
executate de terții, din care: lei     

 Colaborări lei     
 Protocol, reclamă și publicitate lei     
 Transportul de bunuri și personal lei     
 Poștă, telecomunicații lei     
 Alte servicii executate de terți lei     
 Licențe lei     

5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe 
și vărsăminte asimilate lei     

6 Cheltuieli cu personal, din care: lei     
 Salarii lei     

 Contribuții sociale obligatorii, 
din care: lei     

 - contribuție asiguratorie 
pentru muncă lei     

 - contribuție la fondul pentru 
handicap lei     

 Alte drepturi asimilate salariilor lei     
7 Cheltuieli cu protecția mediului lei     

A Cheltuieli de exploatare 
(1+2+3+4+5+6+7) lei     
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B Cheltuieli financiare lei     

I Cheltuieli totale (A+B) lei   Delta 
(ct)  

II Profit (P%) lei     

III Valoare totală (I+II) lei   

Delta(V) 
= Delta 
(ct) + 
Delta 

(ct) x P% 

- 

IV 

Tarif, exclusiv TVA (lei/punct 
luminos/lună) 
N = număr puncte luminoase; L= 
12 luni 

lei/ 
punct 
lumin
os/ 
lună 

T(0) 
Taip (Tmip)= 
T(0)+Delta(

t) 

Delta (t) 
= 

Delta(V)
/(N x L) 

100% 
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Anexa nr. 4 
FIȘA DE FUNDAMENTARE  

pentru ajustarea sau modificarea tarifului pentru activitătea de iluminat ornamental-
festiv (Toif) 

Nr. 
crt
. 

SPECIFICAȚIE U.M Fundamentarea 
anterioară 

Propus 
(lei) 

Creștere 
(lei) 

Pondere 
în tarif 
ajustat/ 
modificat 

(%) 
1 Cheltuieli privind stocurile, din care: lei     
 Materii prime și materiale consumabile lei     

 Materialele de natura obiectelor de 
inventar lei     

 Energie și apă, consum propriu lei     
 Alte cheltuieli privind stocurile lei     
2 Cheltuieli cu amortizarea  lei     

3 Cheltuieli cu serviciile executate de 
terții, din care: lei     

 Redevența lei     
 Chirii lei     
 Reparații lei     
 Studii și cercetări lei     
 Pregătire personal lei     

4. Cheltuieli cu alte servicii executate de 
terții, din care: lei     

 Colaborări lei     
 Protocol, reclamă și publicitate lei     
 Transportul de bunuri și personal lei     
 Poștă, telecomunicații lei     
 Alte servicii executate de terți lei     
 Licențe lei     

5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și 
vărsăminte asimilate lei     

6 Cheltuieli cu personal, din care: lei     
 Salarii lei     

 Contribuții sociale obligatorii, din 
care: lei     

 - contribuție asiguratorie pentru 
muncă lei     

 - contribuție la fondul pentru 
handicap lei     

 Alte drepturi asimilate salariilor lei     
7 Cheltuieli cu protecția mediului lei     

A Cheltuieli de exploatare 
(1+2+3+4+5+6+7) lei     

B Cheltuieli financiare lei     
I Cheltuieli totale (A+B) lei   Delta (ct)  
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II Profit (P%) lei     

III Valoare totală  (I+II) lei   

Delta (V) 
= Delta 
(ct) + 

Delta (ct) 
x P% 

- 

IV 

Tarif, exclusiv TVA  
(lei/figurină/ lună) 
N = număr figurine; L = numărul de 
luni în care se prestează activitatea 

lei/ 
figuri
nă/ 
lună 

T(0) 

Taiof 
(Tmiof)= 
T(0)+De
lta(t) 

Delta (t) = 
Delta(V)/

N x L 
100% 
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Anexa nr. 5 
FIȘA DE FUNDAMENTARE  

pentru modificarea tarifului pentru activitățile serviciului de iluminat public, cu 
excepția activității de iluminat ornamental-festiv (Tip) 

Nr. 
crt
. 

SPECIFICAȚIE U.M. Fundamentarea 
anterioară 

Propus 
(lei) 

Pondere 
în tarif 

modificat 
(%) 

1 Cheltuieli privind stocurile, din care: lei    
 Materii prime și materiale consumabile lei    

 Materialele de natura obiectelor de 
inventar lei    

 Energie și apă, consum propriu lei    
 Alte cheltuieli privind stocurile lei    
2 Cheltuieli cu amortizarea  lei    

3 Cheltuieli cu serviciile executate de 
terții, din care: lei    

 Redevența lei    
 Chirii lei    
 Reparații lei    
 Studii și cercetări lei    
 Pregătire personal lei    

4. Cheltuieli cu alte servicii executate de 
terții, din care: lei    

 Colaborări lei    
 Protocol, reclamă și publicitate lei    
 Transportul de bunuri și personal lei    
 Poștă, telecomunicații lei    
 Alte servicii executate de terți lei    
 Licențe lei    

5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și 
vărsăminte asimilate lei    

6 Cheltuieli cu personal, din care: lei    
 Salarii lei    

 Contribuții sociale obligatorii, din 
care: lei    

 - contribuție asiguratorie pentru 
muncă lei    

 - contribuție la fondul pentru 
handicap lei    

 Alte drepturi asimilate salariilor lei    
7 Cheltuieli cu protecția mediului lei    

A Cheltuieli de exploatare 
(1+2+3+4+5+6+7) lei    

B Cheltuieli financiare lei    
I Cheltuieli totale (A+B) lei    



 
 

 
www.poca.ro 38 

 

II Profit (P%) lei    
III Valoare totală  (I+II) lei V(0) Vm - 
IV Numărul de puncte luminoase (N) buc N(0) Nm - 
V Numărul de luni (L) luni 12 12 - 

VI Tarif, exclusiv TVA  

lei/pun
ct 

luminos
/ lună 

T(0) Tmip =  100% 
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Anexa nr. 6 
FIȘA DE FUNDAMENTARE  

pentru modificarea tarifului pentru activitatea de iluminat ornamental-festiv (Tiof) 

Nr. 
crt
. 

SPECIFICAȚIE U.M. 
Fundamentarea 

anterioară 
(lei) 

Propus 
(lei) 

Pondere 
în tarif 

modificat 
(%) 

1 Cheltuieli privind stocurile, din care: lei    

 Materii prime și materiale 
consumabile lei    

 Materialele de natura obiectelor de 
inventar lei    

 Energie și apă, consum propriu lei    
 Alte cheltuieli privind stocurile lei    
2 Cheltuieli cu amortizarea  lei    

3 Cheltuieli cu serviciile executate de 
terții, din care: lei    

 Redevența lei    
 Chirii lei    
 Reparații lei    
 Studii și cercetări lei    
 Pregătire personal lei    

4. Cheltuieli cu alte servicii executate 
de terții, din care: lei    

 Colaborări lei    
 Protocol, reclamă și publicitate lei    
 Transportul de bunuri și personal lei    
 Poștă, telecomunicații lei    
 Alte servicii executate de terți lei    
 Licențe lei    

5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și 
vărsăminte asimilate lei    

6 Cheltuieli cu personal, din care: lei    
 Salarii lei    

 Contribuții sociale obligatorii, din 
care: lei    

 - contribuție asiguratorie pentru 
muncă lei    

 - contribuție la fondul pentru 
handicap lei    

 Alte drepturi asimilate salariilor lei    
7 Cheltuieli cu protecția mediului lei    

A Cheltuieli de exploatare 
(1+2+3+4+5+6+7) lei    
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B Cheltuieli financiare lei    
I Cheltuieli totale (A+B) lei    
II Profit (P%) lei    
III Valoare totală  (I+II) lei V(0) Vm - 
IV Numărul de puncte luminoase (N) buc N(0) Nm - 

V Numărul de luni în care se prestează 
activitatea(L) luni L L - 

VI Tarif , exclusiv TVA  
lei/ 

figurin
ă/lună 

T(0) Tmiof=  100% 
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B. CONCLUZII 
Introducerea unei noi reglementări economice a serviciului de iluminat public  
reprezintă o inițiativă importantă pentru autoritatea de reglementare, care trebuie 
să țină seama pe de o parte de situația actuală a sistemelor de iluminat public, de 
cadrul de dezvoltare economic și social al unităților administrativ teritoriale dar și de 
cerințele de mediu și de performnață energetică stabilite prin strategia Europa 2030 
însușite la nivel național.  

 

Prioritatea pentru viitor (2022 - 2030) în ceea ce privește sistemele de iluminat 
public va fi modernizarea acestora în vederea reducerii considerabile a consumului 
de energie electrică și a poluării.  

 

Propunerea de reglementare economică pentru serviciul de iluminat public urmărește 
promovarea unui cadru precis și structurat, ușor de urmărit, care elimină eventuale 
interpretări eronate din partea autorităților contractante sau dificultăți de aplicare.  

Titlul proiectului: „Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, 
autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice”, 
cod SMIS 2014+ 127462 
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