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Obiectul: Propunere modificare Ghid de finanțare a Programului privind sprijinirea 

eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public, aflat în dezbatere publică 

 

 

Motivarea: Eficientizarea  programului pentru Autoritățile Publice Locale din zonele rurale 

și reducerea semnificativă a costurilor, atât pentru modernizarea Sistemului de Iluminat 

Public din localitățile administrate, cât și a costurilor lunare reprezentând contravaloarea 

energiei electrice consumate.   
           

Având în vedere proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Ghidului de finanțare a 

Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public, lansat spre dezbatere publică de către Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor, vă adresez rugămintea de a ține cont de câteva amendamente de modificare a Ghidului 

de finanțare propus, cu scopul creării unor oportunități de finanțare și pentru Unitățile 

Administrativ -Teritoriale din mediul Rural precum și Orașele mici, care nu au încheiate contracte 

de delegare a gestiunii Serviciului Public de Iluminat Stradal.  

Astfel, prin Ordin de Ministru, în forma lansată spre dezbatere publică de către Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor se dorește aprobarea Ghidului de Finanțare a Programului privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public, scopul acestuia fiind acela de creștere a eficienței energiei electrice a sistemelor de iluminat 

public, respectiv de îmbunătățire a calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată.  

Prin articolul 9 din proiectul de Ghid se dorește stabilirea Criteriilor de eligibilitate a solicitanților, 

iar unul din criteriile cumulative propuse este cel de la punctul "f' potrivit căruia 

''furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se va realiza prin intermediul unui operator în 

conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4 ) din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, *republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că serviciile 

de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori 

regionali definiți potrivit art. 4 din prezentul ghid. g) au dreptul/acordul să implementeze".  
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De asemenea, la art. 21 este reglementat conținutul Documentației obligatorii necesare decontării, 

iar la alin I lit. "r - ș" se face referire la documentele de autorizare ale operatorului desemnat titular 

al contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public Stradal.  

În România, la ora actuală marea majoritate a Unităților Administrativ Teritoriale din zonele rurale, 

ca de altfel și mare parte din Orașele mici, nu au încheiate contracte de delegare a gestiunii 

Serviciului de Iluminat Public Stradal, din rațiuni de ordin economic. Delegarea gestiunii 

Serviciului de Iluminat Public Stradal, care presupune costuri suplimentare cu asigurarea acestuia, 

costuri care s-ar regăsi în taxele impuse a fi încasate de la populație, motiv pentru care Primăriile 

din Mediul Rural și cele din Orașele mici, gestionează direct acest serviciu, fără a mai fi nevoie de 

impuneri suplimentare asupra populației. Pe de altă parte, operatorii economici nu sunt interesați 

de încheierea de contracte pentru serviciul de Iluminat Public Stradal în zonele Rurale, nefiind 

rentabil din punct de vedere economic pentru aceștia.  

Apreciez că luarea în considerare a eficientizării iluminatului public stradal de la nivelul Unităților 

Administrativ Teritoriale din mediul Rural și din Orașele mici, contribuie la realizarea scopului 

propus prin măsura de finanțare sus-numită, dar și o oportunitate oferită Autorităților Publice 

Locale din zonele menționate de a reduce semnificativ costurile cu modernizarea Sistemului de 

Iluminat Public din localitățile administrate cât și costurile lunare reprezentând contravaloarea 

energiei electrice consumate.  

Având în vedere cele de mai sus, vă adresez rugămintea, de a elimina din Ghidul de finanțare, aflat 

în faza de dezbatere publică, a articolelor menționate mai sus, respectiv cele care impun condiția 

de eligibilitate referitoare la existența unui contract de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat 

Public Stradal încheiat între UAT-uri și un operator căruia i s-a delegat gestiunea.  

În speranța unei rezolvări în interesul public, vă asigur, domnule ministru, de întreg sprijinul 

parlamentarilor și de toată deschiderea pentru o colaborare benefică în scopul satisfacerii 

interesului public. 

 

 

 

Vă mulțumesc!                                       

 

 

 

Deputat PSD 

MIHAI WEBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




