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Capitolul I: INTRODUCERE 

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica si art.11 din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, este necesara elaborarea 

prezentei note de fundamentare pentru a supune dezbaterii publice indicatorii de performanta ai 

serviciului de iluminat public si strategia de dezvoltare pentru serviciul de iluminat public din 

municipiul Tarnaveni. 

Prezenta Nota de fundamentare analizeaza elementele tehnice, juridice si financiare specifice 

proiectului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Tarnaveni in scopul 

justificarii  nevoii si oportunitatii stabilirii indicatorilor de performanta pentru atingerea obiectivelor 

descrise  in  strategia  de dezvoltare a serviciului de iluminat public . 

 

  Capitolul II :  ASPECTE GENERALE PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANTA SI 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC   

  2.1 Indicatori de performanta pentru serviciul de iluminat public 

                       Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului  

de iluminat public in asigurarea serviciului. Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa 

 le indeplineasca serviciul de iluminat public, avandu-se in vedere : 

- continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ ; 

- adaptarile la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu ale comunitatii locale; 

- satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatii locale, 

in calitatea lor de utilizatori ai serviciului; 

- administrarea si gestionarea seviciului in interesul comunitatii locale; 

- respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevazute de normele nationale 

in acest domeniu. 

      Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmatoarele 

activitati: 

      - calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;  

      - indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat; 

      - mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a 

problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti; 

      - solutionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de iluminat public; 

      - cresterea gradului de siguranta rutiera; 

      - scaderea infractionalitatii; 

2.2. Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni 

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a municipiului Tarnaveni este dezvoltarea si 

consolidarea unui centru economic puternic, stabil si diversificat, capabil sa asigure prosperitatea si 

cresterea calitatii vietii cetatenilor din municipiu. Axele strategice de dezvoltare, care implica si 

lucrari de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public sunt: urbanism, amenajarea 

teritoriului, infrastructura de transport, regenerare urbana, locuinte, spatii verzi si utilitati publice. 

Administrarea serviciului de iluminat public se va realiza cu respectarea urmatoarelor principii:  

- responsabilitatii si legalitatii; 

- dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu resursele; 
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- protectiei si conservarii mediului natural si construit; 

- asigurarii igienei si sanatatii populatiei; 

- administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privata a municipiului Tarnaveni; 

- participarii si consultarii cetatenilor; 

- liberul acces la informatiile privind serviciul de iluminat public. 

 

Functionarea serviciului de iluminat public trebuie sa se desfasoare pentru: 

- satisfacerea interesului general al comunitatii; 

- satisfacerea cat mai completa a cerintelor beneficiarilor; 

- protejarea intereselor beneficiarilor; 

- intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatii locale; 

- punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale 

municipiului Tarnaveni precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau 

religioase;  

- ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; 

- marirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale; 

- crearea unui ambient placut; 

- sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a  localitatii; 

- asigurarea functionarii si exploatarii in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a 

infrastructurii aferente serviciului. 

- asigurarea dezvoltarii durabile a municipiului Tarnaveni; 

- cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale; 

 

Obiectivul general: 

         - asigurarea, la nivelul municipiului Tarnaveni, a unui iluminat public adecvat necesitatilor de 

confort si securitate, individuala si colectiva, prevazute de normele in vigoare;  

Obietive specifice: 

- Modernizare si extinderea sistemului de iluminat public; 

- Urmarirea si indeplinirea indicatorilor de performanta specifici serviciului de iluminat public; 

 

Capitolul III : FEZABILITATEA TEHNICA PRIVIND INDICATORII DE 

PERFORMANTA SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE PENTRU SERVICIUL DE 

ILUMINAT PUBLIC   

 

 3.1.Obiectivele investitionale in raport cu strategia de dezvoltare  

          Obiectivele  investitionale in raport cu strategia de dezvoltare sunt: 

           -  Intocmirea documentatiei tehnice pentru realizarea tuturor lucrarilor de investitii conform 

legislatiei in vigoare; 

-Modernizarea sistemului de iluminat public, inclusiv implementarea unui sistem de telegestiune 

la nivel de punct luminos; 

-Extinderea sistemului de iluminat public cu integrarea punctelor extinse in sistemul  de 
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telegestiune rezultat in urma modernizarii; 

-Realizarea iluminatului arhitectural si integrarea acestuia in sistemul de telegestiune; 

-Realizarea iluminatului festiv si integrarea acestuia in sistemul de telegestiune; 

 

    3.2. Standarde de performanta tehnica si specificatii tehnice de calitate 

Caracteristicile tehnice ale aparatelor si sistemelor de iluminat trebuie sa indeplineasca si sa 

corespunda cerintelor normelor SR EN 60598 pentru aparatele de iluminat si SR EN 13201 pentru 

sistemele de iluminat. 

In realizarea sistemelor de iluminat se vor utiliza materiale astfel incat sa se pastreze conditiile 

minime  tehnice si de calitate, pentru a evita introducerea in Sistemul de Iluminat Public din 

Municipiul Tarnaveni a unor produse contrafacute, de calitate proasta care sa ridice probleme in 

functionarea corecta, pe perioada indelungata a sistemului de iluminat din municipiul Tarnaveni. 

 

 

Capitolul IV  : FEZABILITATEA ECONOMICA SI FINANCIARA  PENTRU 

ATINGEREA  OBIECTIVELOR  PROPUSE IN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 

SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC SI   OBTINEREA INDICATORILOR DE 

PERFORMANTA STABILITI 

 

Lucrarile de investitii necesare pentru modernizarea SIPMT in vederea atingerii obiectivelor 

propuse in strategia dezvoltare a serviciului de iluminat public al municipiului Tarnaveni, precum si a 

respectarii indicatorilor de performanta ai acestui serviciu public, se vor realiza in maxim 6 luni si vor fi 

finantate de operator. Autoritatea contractanta va plati contravaloarea lucrarilor de investitii, esalonat, in 

rate lunare egale, timp de 10 de ani. 

  Contravaloarea serviciilor de de intretinere se va plati lunar in baza situatiilor de lucrari acceptate 

de autoritatea contractanta.. 

Celelalte lucrari se vor realiza la solicitarea autoritatii contractante. 

 

      

Capitolul V   CONCLUZII  

 

In concluzie, Nota de fundamentare demonstreaza necesitatea si oportunitatea stabilirii 

indicatorilor de performanta pentru atingerea obiectivelor descrise  in  strategia  de dezvoltare a 

serviciului de iluminat public . 

 

         Deci in vederea evaluarii performantelor ce trebuie indeplinite de operatori in procesul de 

modernizare al SIPMT in raport cu strategia  de dezvoltare a serviciului de iluminat public, este necesara 

introducerea indicatorilor de performanta conform tabelului de mai jos.   
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Tabel -1 – Indicatori de performantă pentru serviciul de iluminat public (conform prevederilor 

Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Tarnaveni) 

 

 

Nr. 
Crt. 

INICATORI DE PERFORMANȚĂ TRIMESTRUL 

(valori maxime admise) 

TOTAL 

  I II III IV AN 

0 1 2 3 4 5 6 

1 INDICATORI DE PERFORMANtĂ GENERALI      
1.1 CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE      

 a) numărul de sesizări privind parametrii iluminatului public 
pe tipuri de iluminat: stradal, pietonal, ornamental, festiv, 
etc. 

0,75 x 
a1 

0,75 x 
a1 

0,50 x 
a1 

0,50 x 
a1 

SUM 

 b) numărul de constatări de nerespectare a calitătii 
iluminatului public constatate de autoritătile administratiei 
publice locale, pe tipuri de iluminat stradal, pietonal, 
ornamental, etc. - notificate operatorului 

0,50 x 
b1 

0,50 x 
b1 

0,50 x 
b1 

0,50 x 
b1 

SUM 

 c) numărul de sesizări privind gradul de asigurare în 
funcționare 

0 0 0 0 0 

 d) numărul de sesizări și notificări justificate de la punctele 
a), b) si c) rezolvate în 48 de ore 

95% 95% 95% 95% 95% 

 d) numărul de sesizări si notificări justificate de la punctele 
a), b) si c) rezolvate în 5 zile lucrătoare. 

5% 5% 5% 5% 5% 

1.2 ÎNTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA 
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

     

1.2.1 ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI      

 a) numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe 
tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, festiv, etc. 

0,3 x 
a2 

0,3 x 
a2 

0,2 x 
a2 

0,2 x 
a2 

SUM 

 b) numărul de străzi, alei monumente afectate de 
întreruperile neprogramate; 

0,3 x 
b2 

0,3 x 
b2 

0,2 x 
b2 

0,2 x 
b2 

SUM 

 c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat: 
stradal, pietonal, ornamental, festiv, etc. 

3-6 h 3-6 h 1-3 h 1-3 h  

1.2.2 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE      

 a) numărul de întreruperi programate anuntate utilizatorilor, 
pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, festiv, 
etc. 

4 4 2 2 12 

 b) numărul de străzi, alei monumente afectate de 
întreruperile programate; 

     

 c) durata medie a întreruperilor programate pe tipuri de 
iluminat: stradal, pietonal, ornamental, festiv, etc. 

6 h 6 h 4 h 4 h  

 a) numărul de întreruperi programate care au depăsit 
perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat - 
stradal, pietonal, ornamental, festiv, etc. 

0 0 0 0 0 

1.2.3 ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE 
UTILZATORILOR 

     

 a) numărul de întreruperi neprogramate datorate 
distrugerilor de obiecte apartinând sistemului de iluminat 
public 

1 1 1 1 4 

 b) durata medie de remediere si repunere în funcțiune 
pentru întreruperile de la punctul a). 

48 h 48 h 48 h 48 h  

1.3 RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU 
BENEFICIARILORSISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

  

 a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este 
obligatoriu răspunsul operatorului 

0,50 x 
a3 

0,50 x 
a3 

0,50 x 
a3 

0,50 x 
a3 

SUM 
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 b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a 
răspuns în termen de 30 de zile calendaristice. 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI      
2.1 CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE      

 a) numărul de sesizări scrise întemeiat privind nespectarea 
de către operator a obligatiilor din licentă. 

0 0 0 0 0 

 b) numărul de încălcări a obligațiilor operatorului rezultate 
din analizele si controalele ANRSC si modul de solutionare 
pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații. 

0 0 0 0 0 

2.2 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI 
CONFORM CONTRACTULUI DE PRESTARE 

 

 a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul 
deteriorării din cauze imputabile lui a instalatiilor 
utilizatorului 

100% 100% 100% 100% 100% 

 b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru 
nerespectarea parametrilor de furnizare ai serviciului 

100% 100% 100% 100% 100% 

 c) numarul de facturi contestate de utilizator  0 0 0 0 0 
 d) numarul de facuturi de la punctul c) care au justificat 

contestarea valorilor  
0 0 0 0 0 

 e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestarii valorii 
acestora 

0 0 0 0 0 

       
 a1 - numărul de sesizări care au fost primite de primărie în anul anterior în aceeasi 

perioadă 
  

 b1 - numărul de sesizăride nerespectare a calității iluminatului întâlnite de primărie în anul anterior în 
aceeasi perioadă 

 a2 - numărul de întreruperi neprogramate care au avut loc în anul anterior în 
aceeasi perioadă 

   

 b2 - numărul de obiective afectate de întreruperile neprogramate în anul anterior în aceeasi 
perioadă 

 

 a3 - numărul de sesizări scrise care au fost primite de primărie în anul anterior în 
aceeasi perioadă 

  

 

 

 

Comisia: 

   

1.ing. Beleanu Celestin   – presedinte-  ________________   

2.ec. Muth Rodica    – membru   -  ________________   

3.ing.Chirila Monica   – membru   -  ________________ 

4.ing.Muth Teodor   – membru   -  ________________ 

5.jrs. Barbu Steluta Daniela  – membru   -  ________________ 

6.ing. Rosca Claudiu   – membru   -  ________________ 

7.ing. Dobai Lorand   – membru   -  ________________ 

 

 


