
Raport de activitate al conduceri C.N.R.I. 

in perioada 03.2016-12.2017 

 

Activitatea C.N.R.I. in acesta perioada a fost orientata, in principal, catre urmatoarele domenii de 

activitate: 

- atragerea de noi membri; 

- stabilirea de noi parterneriate de colaborare; 

- formarea si perfectionarea profesionala; 

- evaluarea profesionista a situatiei financiare si juridice a asociatiei; 

- initierea unor contacte cu autoritati responsabile cu emiterea reglementarilor in domeniul 

iluminatului; 

- organizarea de manisfestari dedicate iluminatului; 

- achizitia de documentatie tehnica de specialitate pentru biblioteca CNRI. 

 

In ceeea ce priveste atragerea de noi membri, ultimii doi ani au inregistrat o crestere cu ~30% a 

numarului membrilor individuali, ajungand in prezent la peste 90 de persoane fizice (profesionisti 

din  domeniul iluminatului) si la 40 de membri colectivi (societati comerciale sau institutii cu 

activitate in iluminat). 

Lista membrilor activi ai C.N.R.I este disponibila pe site-ul asociatiei. 

 

S-au incheiat unele protocoale de colaborare cu asociatii si institutii: 

- Asociatia Romana a Electricienilor (AREL) – impreuna cu care CNRI a participat la doua editii 

ale manifestarii IEAS in lunile septembrie 2016 si 2017, dar si la conferinte organizate de AREL 

(ultima fiind cea prilejuita de TIB 2017 in octombrie); 

- Revista ELECTRICIANUL, cu care avem o colaborare stransa de mult timp, dar care a fost 

reiterata odata cu lansarea si in mediul online prin intermediul site-ului www.electricianul.ro; 

- EXPO SALES PROMOTION, care este societatea ce reprezinta in Romania Messe Frankfurt, 

organizatorul celui mai mare targ din domeniul iluminatului, manifestare care reuneste la fiecare 

doi ani cele mai importante firme si actori din domeniul iluminatului la nivel mondial. 

 

S-au continuat colaborarile cu partenerii traditionali ai CNRI: A.I.I.R. si S.I.E.A.R., asociatii 

impreuna cu care organizam anual traditionalul simpozion de iluminat de la Sinaia si cu care dorim 

in viitorul apropiat sa ne prezentam in fata autoritatilor responsabile cu emiterea de reglementari in 

iluminat, ca un partener ce poate oferi consultanta tehnica de calitate pentru acele norme care se 

ocupa de reglementarea domeniului nostru. 

 

In 2016 s-a incheiat o conventie de colaborare cu Facultatea de Inginerie a Instalațiilor din 

Bucureşti pentru realizarea cursurilor de formare și perfecționare profesională pentru ocupația 

SPECIALIST IN ILUMINAT. 

 

In ceea ce priveste recunoasterea importantei si afirmarea domeniului iluminatului, se stie ca in 

2014, C.N.R.I. a reusit introducerea in Nomenclatorul profesiilor din Romania a unei noi ocupatii, 

cea de “specialist in iluminat”, definita prin codul COR 214237. Pentru pregatirea de baza a 

acestor viitor specialisti, asociatia noastra a organizat cursuri de scurta durata pentru initierea in 

domeniul iluminatului. In anul 2016, am reusit sa obtinem din partea Comisiei Nationale pentru 

http://www.electricianul.ro/


Calificari pentru asociatia noastra autorizarea de a organiza oficial cursurile de “specialist in 

iluminat” si de a emite diplome recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei 

Nationale, diplome valabile prin apostilare in toate tarile U.E. In ultimul an si jumatate, dupa 

obtinerea autorizatiei, un numar de ~50 de cursanti si-au obtinut aceste diplome. 

Cursurile de iluminat cer o pregatire temeinica a programei de studiu, astfel incat sa cuprinda cat 

mai multe informatii si cat mai variate intr-un timp relativ scurt. De aceea se adreseaza 

incepatorilor in domeniul iluminatului. Datorita numarul mare de lectori (atat profesori din mediul 

universitar cat si practicieni cu experienta) cat si si calitatii acestora este posibila si abordarea unor 

teme mai avansate, ceea ce face ca aceste cursuri sa fie foarte atractive si ca atare extrem de 

solicitate. Ele se constituie si intr-o importanta sursa de venituri pentru CNRI, anul 2016 fiind unul 

in care veniturile organizatiei provenite din cursurile de iluminat le-au depasit pe cele obtinute din 

cotizatii. 

 

La precedenta Adunare Generala s-a solicitat intocmirea unui audit al asociatiei noastre, fiind 

insarcinat atunci cu realizarea acestuia. S-a apelat la o societate autorizata, careia i-au fost puse la 

dispozitie toate documentele financiar-contabile solicitate pe ultimii 4 ani (2013-2016). Rezultatul 

acestui audit este disponibil pe site-ul www.cnri.ro. 

 

In ceea ce priveste initierea unor contacte cu autoritati responsabile cu emiterea reglementarilor in 

domeniul iluminatului, ele au fost prilejuite de un document emis de Autoritatea de Management 

pentru Programul Operational Regional si anume propunerea la inceputul verii  a unui Ghid 

specific privind depunerea proiectelor pentru AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE 

INVESTITII 3.1, OPERATIUNEA C – ILUMINAT PUBLIC din cadrul P.O.R. 2014-2020. Unele 

inadvertente evidente din acest document, practic inaplicabil, faceau aproape imposibila accesarea 

fondurilor europene destinate iluminatului. Asta ne-a deteminat sa tragem un semnal de alarma si 

sa incepem o serie de consultari cu reprezentanti ai Ministerulului Dezvoltării Regionale 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, incheiate cu un succes relativ in ceea ce priveste 

ghidul respectiv, dar care ne-a aratat ca daca lucrurile sunt facute din timp exista si posibilitatea 

corectarii derapajelor tehnice in domeniul iluminatului. In prezent exista discutii pe tema 

actualizarii normativului de iluminat interior NP-061 si a celui de iluminat exterior NP-062.  

 

Este de mentionat intrarea in biblioteca CNRI, datorita unei achizitii facute in 2016, a unor ghiduri 

tehnice si prescriptii de specialitate elaborate de IESNA. 

 

La sfarsitul lunii octombrie, CNRI a participat cu un reprezentant (vicepresedintele CNRI dl. Prof. 

Catalin Galatanu) la Adunarea Generala a C.I.E – raportul se afla pe site-ul www.cnri.ro. 

 

Mihai Husch 

06.12.2017 

 


