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• reprezentativitate națională în domeniul iluminatului profesionist,  
• entități din domeniul iluminatului,  
• persoane fizice sau juridice, care doresc să adere la acesta și să participe la realizarea 

scopului și obiectivelor Asociației.

Profil organizațional
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Elemente de identitate
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Relaționare

• Comunicarea cu membrii săi 

• Comunicarea cu autoritățile ce influențează sau 
reglementează piața iluminatului 

• Comunicarea cu organizațiile de profil  

• Conectarea la mediul profesional exterior prin 
afiliere la organizațiile internaționale din piața 
iluminatului
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Obiective



7

Poziționare

• Ambasador al iluminatului profesionist 
• Apără și promovează profesia de specialist în iluminat; 
• Apără, reprezintă și promovează interesele economice, 

tehnice și profesionale ale membrilor săi; 
• Promovează concurența loială în piața iluminatului; 
• Promovează schimbul de opinii între persoanele, 

grupurile și organizațiile interesate de iluminat; 
• Activează în organismele și în comisiile autorităților de 

profil ale statului;
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Activități principale

• Supraveghează activitatea în domeniul iluminatului 
• Sprijină activitatea academică si CNRI;  
• Încurajează și promovează acțiuni de cercetare și 

formare; 
• Informează opinia publică și autoritățile asupra aspectelor 

profesionale, tehnico-economice sau evenimentelor 
specifice iluminatului; 

• Dezvoltă programe proprii de cercetare-dezvoltare în 
iluminat; 

• Asigură membrilor servicii de asistență și consultanță de 
specialitate;
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Eficiență Energetică

•Eficiență 

•Ce înseamnă? Cum o măsurăm? 

•Ce parametrii urmărim?
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Reglementări

•Europene 
– Directiva 2010/31/EU 

•Naționale 
– Legea 121/2014 
– Standarde : SR EN 15193 
– Norme 
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Perspective
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Iluminatul în viitor

•Specialist în iluminat – Curs organizat în colaborare 
cu CNRI 
•Mediu academic – Concursuri, burse 
•Școală de vară 
•Mentorat 
•Programe de stagiu 
•Fondul de educație ARI 
•Ambasador în Iluminat
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Ghid pentru achizitia 
echipamentelor de iluminat

•Target 
•Ce cerem?  
•Ce primim? 
•Mentenanță 
•Reciclare
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Program 2015

•“Managementul și administrarea serviciilor locale; 
Competențele și responsabilitățile autorităților locale” – 
12-15 MARTIE 2015, SINAIA 
•Conferinta Nationala ARI– Lansare Ghid pentru achizitia 
echipamentelor de iluminat – mai 2015 
•Conferinta Internationala Lumen – Past, Present & Future 
– Sibiu – 8-12 septembrie 2015 
• Forumul Serviciilor Publice organizat in parteneriat cu 
A.N.R.S.C.  - Octombrie 2015 
•Decernarea premiilor „Excelenta in Iluminat”  din cadrul 
Galei “Decernarea premiilor in administratie “– noiembrie 
2015
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Parteneri

•Comitetul Național Român de Iluminat 
•Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor 
•Patronatul Serviciilor Publice 
•Federatia Nationala a Patronatelor Serviciilor Publice 
din Romania 

•Lista este deschisă ...
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   Mulțumim !


