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DOCUMENTAȚIE PRIVIND APEL DESCHIS  

în vederea identificării de parteneri pentru 
suplimentarea iluminatului ornamental și festiv 

 
REGULAMENTUL PROGRAMULUI  

“SĂRBĂTORI DE IARNĂ, ÎMPREUNĂ, ÎN 
BUCUREȘTI” 

(decembrie 2022 – ianuarie 2023) 
 
 

 Preambul  
 

S-a elaborat prezentul regulament ţinându-se cont de prevederile legislației în 
vigoare, respectiv: 

• Legea nr. 230 din 07.06.2006 a serviciului de iluminat public; 
• Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr. 

86/2007 al Președintelui A.N.R.S.C.; 
• Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;  
• Regulamentul serviciului de iluminat în Municipiul București, aprobat prin 

HCGMB nr. 25/29.01.2022. 
 

Despre program  
 

Ținând cont de faptul că între Municipiul Bucureşti şi S.C. Compania Municipală 
Iluminat Public București S.R.L. (C.M.I.P.B.) a fost încheiat Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de iluminat public al Municipiului București și întrucât iluminatul festiv 
este o practică frecvent utilizată de marile orașe și capitale ale lumii, C.M.I.P.B. are 
capacitatea tehnică și profesională de implementare a acestuia. C.M.I.P.B va instala 
propriile echipamente pe o serie de artere din Municipiul București. 

Prin programul “Sărbători de iarnă, împreună, în București” - iluminat 
ornamental și festiv 2022/2023 - se dorește implementarea unor soluții integrate de 
iluminat festiv, care să vină în completarea celor aproximativ 2.900 de decorațiuni LED 
asigurate de către Primăria Municipiului București (P.M.B.).   

Instituțiile publice și/sau private interesate sunt invitate să depună propuneri de 
Proiecte, iar pe bază de parteneriat, prin punerea la dispoziție cu titlu gratuit a 
echipamentelor și sistemelor de iluminat care să pună în evidență principalele artere  
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rutiere și pietonale ale Municipiului București, să contribuie la crearea unei atmosfere 
specifice sărbătorilor de iarnă. 

Programul își propune atragerea unor parteneri publici și/sau privați pentru 
implementarea soluțiilor și/sau elementelor de decor ale acestora, prezentate într-un 
Proiect unitar. Partenerii selectați vor fi susținuți logistic în vederea implementării 
proiectelor propuse, atât de către Primăria Municipiului București, cât și de către 
C.M.I.P.B. 

În baza protocolului pe care partenerii selectați îl vor încheia cu C.M.I.P.B., aceasta 
va da avizele tehnice necesare, va superviza instalarea, va executa probele de 
funcționare, conectare și deconectare de la sistemul de iluminat public pentru 
echipamentele și sistemele puse la dispoziție cu titlu gratuit de partenerii publici sau 
privați. 

P.M.B. își va asuma costul cu conectarea și deconectarea, probele de funcționare 
și consumul de energie, în condițiile îndeplinirii condițiilor tehnice prevăzute de acest 
Regulament, avându-se în vedere exclusiv soluții cu tehnologie LED și cu un consum 
eficient. Primăria Municipiului București acordă o atenție deosebită consumului de 
energie generat de acest proiect. Toate echipamentele de iluminat festiv amplasate de 
PMB utilizează tehnologia LED, cu un grad ridicat de eficiență energetică. În luna 
decembrie 2021, de exemplu, pentru iluminatul festiv din București, inclusiv cel montat 
de primăriile de sectoare și care s-a alimentat tot din sistemul de iluminat public, a fost 
înregistrat un consum de aproximativ 35.000 KW, dintr-un total de 6.903.000 KW utilizat, 
în medie, pentru iluminatul public în această lună a anului. Așadar, costul cu energia 
electrică generat de iluminatul festiv a reprezentat o creștere cu aproximativ 0,5%, față 
de nevoia Municipiului București pentru asigurarea acestui serviciu de utilitate publică ce 
contribuie la siguranța cetățenilor și a traficului. 

Partenerii vor pune la dispoziție, cu titlu gratuit, pe perioada agreată, echipamentele 
și sistemele propuse în Proiectul propriu, fiind răspunzători pentru montaj și demontaj și 
îndeplinirea standardelor de calitate și siguranță. La finalul Programului de iluminat festiv 
de sărbători, în luna ianuarie 2023, după deconectare, partenerii vor reintra în posesia 
echipamentelor și sistemelor ce au făcut obiectul Proiectului. 

 

Obiective  
 

Programul “Sărbători de iarnă, împreună, în București” - iluminat ornamental și 
festiv 2022/2023 urmărește atingerea următoarelor obiective principale: 

• Va pune în evidență principalele artere ale Municipiului București, estetizarea 
spațiului urban și evidențierea arhitecturii variate a Municipiului Bucureşti; 
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• Va crea o atmosferă specifică sărbătorilor de iarnă; 
• Va particulariza soluții de iluminat pe zone, față de alte perioade și evenimente 

similare organizate;  
• Va pune în evidență modul în care municipalitatea este preocupă de acest tip de 

evenimente și încurajarea parteneriatelor. 
 

 
Teme  

 

Programul urmărește implementarea unor elemente și echipamente de decor 
specifice sărbătorilor de iarnă care să crească accesul la spațiile publice și atractivitatea 
acestora pentru cetățenii Municipiului Bucureşti.  

Aceste elemente vor putea fi amplasate atât pe stâlpii de iluminat public cât și pe 
domeniul public fără a aduce, însă, atingere securității traficului auto și pietonal. În acest 
sens, în conceperea Proiectelor este recomandat a se evita utilizarea în exces a culorilor: 
verde, roșu sau portocaliu, pentru a nu intra în conflict cu percepția de noapte a culorilor 
semafoarelor. Recomandăm, de exemplu, culorile/ tonurile de alb și auriu care contribuie 
la un aspect simplu, unitar și elegant.  

Elementele și echipamentele ce vor fi  folosite vor îndeplini obligatoriu și cumulativ: 
• Criteriile de protejare a mediului înconjurător,  
• Condițiile de reducere și eficientizare a consumului de energie electrică, 
• Condiția ca elementele de brand să nu depășească o suprafață mai mare de 

15% din suprafața Proiectului.  
 
 

Zonele propuse  
 

 

Iluminatul ornamental – festiv se va realiza pe arterele principale de circulație, 
intersecțiile orașului, zone cu impact turistic, piațete, zone cu trafic pietonal intens, Centrul 
Vechi. 
 În Anexa nr. 1 la acest Regulament sunt detaliate propunerile P.M.B. pentru locațiile 
de amplasare a elementelor de decor, precum și observații tehnice privind cantitatea și 
modul de montare al acestora. În baza acestor informații, cei interesați pot dezvolta 
propunerile de Proiect. 

 
 

Depunerea și selectarea propunerilor de Proiect 

 
• Depunerea Proiectelor: 19 octombrie – 31 octombrie 2022, ora 16:00. 
• Analizarea Proiectelor în comisia municipală: 1 noiembrie 2022. 
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• Publicarea rezultatelor Proiectelor selectate și zonelor atribuite: 2 noiembrie 2022. 
• Obținerea avizelor și amplasarea elementelor: până cel târziu 23 noiembrie 2022. 
• Aprinderea și stingerea instalațiilor se va face conform calendarului de iluminat festiv 

la nivelul Municipiului București – vor fi anunțate public datele, cel târziu la data de 23 
noiembrie 2022. 

 

Modalitatea de înscriere  
 

Depunerea Proiectelor se face la Registratura P.M.B. din: 

 

 B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, Sector 5, București, cod poștal 050013 

sau  

 la adresa de mail: relatiipublice@pmb.ro până la data de 28 octombrie 2022, ora 
14:00.  

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa Direcției Servicii Publice, Serviciul de 
Iluminat Public, din cadrul P.M.B., la numărul de telefon: 021.305.55.00 interior 2085 și 
1124 sau pe adresa de e-mail: valentin.littera@pmb.ro. 

 
 

 Documente necesare  
 

Pentru a participa la selecția de Proiecte, cei interesați trebuie să depună în 
termenul anunțat documentația de înscriere conform instrucțiunilor de mai jos. 

 
Documentația se întocmește în limba română și va cuprinde: 

1. Formularul de înscriere (Anexa nr. 2); 
2. Documentele tehnice, conform Anexei 2. 

 

 

Procesul de selecție  
 

 
Selecția Proiectelor se face de către o comisie de evaluare și selecție ai căror membri 

vor fi numiți prin decizie Decizia Primarului General al Primăriei Municipiului București. 
Astfel, din comisia de evaluare și selecție a Proiectelor vor face parte câte un 

reprezentat provenind de la:  
a. Cabinetul Primarului General;  
b. Direcția Servicii Publice, Serviciul Iluminat Public;  
c. Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;  

mailto:relatiipublice@pmb.ro
mailto:valentin.littera@pmb.ro


Regulamentul programului București RE:imaginat 

Burse de idei pentru proiecte culturale 

5 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia Servicii Publice 

Serviciul Iluminat Public 
  

 

     

Bd. Regina Elisabeta  nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305.55.00, int. 1124 

http://www.pmb.ro 

 
 
d. Direcția Cultură, Învățământ, Turism; 
e. C.M.I.P.B.  

 
 
Grila de evaluare  
 

Pentru a fi declarate eligibile, Proiectele înscrise în procedura de selecție trebuie să 
obțină un punctaj general de minim 50 de puncte. 

Prioritățile privind alegerea zonei de instalare se vor stabili în ordinea punctajului total 
obținut în cadrul comisiei de evaluare. 

Selecția Proiectelor propuse se va face în baza criteriilor cuprinse în grila de evaluare 
detaliată mai jos: 

 
 

 
CRITERII EVALUARE 

Punctaj 
maxim 

1. Claritatea și originalitatea ideii propuse 35 pct. 

Originalitatea abordării propuse 10 pct. 

Claritatea propunerii  10 pct.  

Evaluarea culturală și estetică 15 pct.  

2. Relevanță și impact 45 pct. 

Procent număr instalații/echipamente din Proiect raportate la zonele 
de implementare selectate (instalații/echipamente vs. număr stâlpi/ 
suprafață bulevard) 

20 pct. 

Informații privind consumul per proiect, calitatea și siguranța 
echipamentelor propuse. 

25 pct. 

3.  Implementare 20 pct. 

Asumare termen maxim implementare proiect (estimare număr de 
zile necesare pentru producție și montare, de la obținerea tuturor 
avizelor.) 

20 pct. 

Total 100 pct. 


