
Propuneri de activitati viitoare ale CNRI 

1. Cresterea puterii decizionale a Directorilor de Divizii, prin implicarea in activitatea de 

conducere si de reprezentare a CNRI.  

2. Participarea Directorilor de divizii la activitatile specifice fiecarei divizii, atat in cadrul CIE, cat 

si in relatia cu asociatiile partenere – lucru necesar pentru mentinerea CNRI in circuitul 

informational al celor mai noi preocupari din domeniul iluminatului si pentru aflarea in timp 

real a tendintelor si curentelor moderne, care apoi sa fie impartasite cu toti membrii (prin 

prezentari online) sau chiar cu persoane nemembre interesate de domeniu (prin afisarea pe 

site-ul organizatiei).                                 

3. Stimularea angajarii persoanelor competente din CNRI in activitatile de normare tehnica a 

CIE si ISO. 

4. Mentinerea contactelor existente cu ASRO si delegarea de reprezentanti calificati care sa faca 

parte din comitetele de elaborare a Standardelor Romane care preiau Recomandarile CIE 

Urmarirea atenta a activitatilor ministerului de resort privind normarea tehnica in domeniul 

iluminatului si participarea prin delegati la elaborarea profesionista a normativelor. Emiterea 

de comunicate si luari de pozitii vis-a-vis de actele legislative referitoare la iluminat elaborate 

de terti, avand ca scop final cresterea importantei domeniului in Romania si sensibilizarea 

oficialitatilor cu privire la problematica iluminatului. 

5. Actualizarea / completarea bibliotecii CNRI cu recomandarile CIE relevante. 

6. Continuarea si dezvoltarea cursurilor de iluminat (cod COR 214237) si a Certificarii 

profesionale CAPI a competentei in domeniul iluminatului realizate de CNRI. Realizarea 

programei si a suportului de curs aferent necesare pentru demararea cursurilor de 

iluminat pentru nivelul avansat si imbunatatirea cursurilor pentru nivelul de baza.                                                                                                                                                               

7. Organizarea in 2018 a unui eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri – perioada propusa 

octombrie-noiembrie 2018, cu concretizarea uneia dintre urmatoarele propuneri: conferinta 

tematica, monografie despre evolutiile institutionale si tehnologice ale iluminatului in 

Romania, concurs de iluminat. 

8. Intensificarea participarii la manifestari dedicate sau conexe iluminatului pentru propagarea 

practicilor profesioniste in domeniu si cresterea vizibilitatii asociatiei (conferinte, 

simpozioane, mese rotunde, expozitii etc.). Organizarea unei manifestari proprii CNRI de tip 

conferinta internationala cu desfasurare o data la doi ani si a uneia de tip 

simpozion/conferinta national(a) anuala.  

9. Cresterii vizibilitatii membrilor CNRI prin mediatizarea realizarilor de succes ale acestora. 

 

Nota: Activitatile propuse la punctele 2, 3 si 4 sa poata beneficia de fonduri alocate din 

bugetul CNRI. Participarea la manisfestari internationale (conferinte, simpozioane, expozitii) 

sa fie conditionata de: existenta unui interes real general evident in prezenta la reuniunea 

respective, o comunicare stiintifica transmisa in prealabil si acceptata de organizatori pentru 

prezentare in plen/sectiunea poster, o cofinantare de 50 % din partea participantului sau a 

unui alt sponsor 

           


