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MINUTĂ 
Consultare publică privind implementarea proiectului „Modernizarea unei mari 

părți a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău” 
BACĂU, 28.04.2022 

 
 

În data de 28.04.2022 a avut loc în Bacău, în Sala de consiliu a Centrului de 
Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” prima consultare publică privind 
implementarea proiectului „Modernizarea unei mari părți a sistemului de iluminat 
public din municipiul Bacău”, finanțat prin împrumut BERD (Banca Europeană de 
Dezvoltare și Reconstrucție). 

Lista persoanelor participante va constitui anexă la Minută. 
Reuniunea a fost deschisă de dl. Lucian Daniel Stanciu Viziteu, primarul 

municipiului Bacău, care a prezentat părțile implicate direct în procesul de 
implementare și a subliniat faptul că perioada de criză energetică prin care trecem la 
nivel național poate fi combătută prin adoptarea unor soluții de reducere a cheltuielilor 
privind iluminatul public, prin conștientizarea unor tehnologii care duc la 
economisirea costurilor alocate iluminatului, ceea ce aduce în prim plan proiectul de 
modernizare a unei mari părți a sistemului de iluminat public din municipiu. 

Dl. Andrew Levkonyuk, coordonatorul proiectului din partea 
Consultantului, și-a manifestat recunoștința pentru faptul de a li se fi atribuit 
contractul de servicii privind asistența tehnică pentru implementarea și supervizarea 
contractului de proiectare și execuție privind „Modernizarea unei mari părți a 
sistemului de iluminat public din municipiul Bacău”. Acesta a specificat că reprezintă 
consorțiul format din doua companii: UTA (Urban Technology Alliance), cu sediul 
în Londra și STD Engineering Solutions, companie românească cu sediul în 
București, ceea ce aduce plus valoare proiectului, având în vedere cumulul de 
experiență. Totodată, a ținut să precizeze că implementarea proiectului este bazată pe 
două contracte: contractul de proiectare și execuție care va fi derulat de compania S.C. 
ELBA-COM S.A. Timișoara și contractul de asistență tehnică privind implementarea 
și supervizarea contractului de proiectare și execuție, derulat de asocierea în 
participație UTA – STD.  

În același timp, dl. Levkonyuk a enumerat obiectivele proiectului: 
- creșterea eficienței energetice prin reabilitarea și modernizarea sistemului de 

iluminat public din municipiul Bacău 
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- îmbunătățirea standardelor de siguranță în Bacău și reducerea cheltuielilor cu 
operarea și mentenanța 

- îmbunătățirea condițiilor de mediu prin reducerea emisiilor de CO2. 
 

Dl. Levkonyuk a ținut să descrie tipul de contract care va sta la baza proiectării și 
execuției proiectului, și anume contract FIDIC – Cartea Galbenă, care oferă un cadru 
contractual flexibil pentru constructor, însă sigur pentru beneficiar, în sensul că 
prevederile acestuia asigură beneficiarul că lucrările se vor încadra în temenul 
prevăzut, că pot fi aplicate penalități în caz contrar, iar riscurile asociate cu lucrările și 
rezultatele acestora vor fi suportate de contractor. De asemenea, a punctat faptul că 
serviciile de consultanță oferite de consorțiul pe care îl conduce vor asigura 
municipalitatea de implementarea proiectului conform contractului, întrucât echipa de 
implementare a consorțiului va lucra în permanență în colaborare cu echipa de 
implementare a beneficiarului, asigurând buna desfășurare a activităților prevăzute în 
proiect. Acesta a prezentat pe scurt echipa de experți care asigură asistența tehnică, a 
menționat că experiența acestora este una recunoscută la nivel național și internațional 
și vor putea asigura întrunirea cerințelor BERD în ceea ce privește implementarea 
proiectului de modernizare a sistemului de iluminat și pot sprijini echipa din Bacău.  

Totodată, dl. Levkonyuk a enumerat succint principalele sarcini ale 
consultantului, și anume:  

- verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; 
- aprobarea proiectării constructorului; 
- conformitatea proiectării cu legislația românească; 
- activități de supervizare generală pentru toate etapele proiectului; 
- sprijinirea clientului în elaborarea Planului de Actiune privind Măsurile 

Sociale și de Mediu și a Planului de implicare a părților interesate și în 
implementarea măsurilor acestora (a fost menționat faptul ca cele două 
planuri se pot consulta pe pagina de web a municipiului Bacău, la secțiunea 
Informații – Modernizare iluminat, unde sunt atașate și formularele de 
reclamații, atât în limba română, cât și în limba engleză); 

- monitorizarea financiară a contractului de execuție; 
- asistență oferită clientului privind conformitatea cu practicile și politicile 

BERD. 
Dl. Stanciu Viziteu, primarul municipiului Bacău, a mulțumit pentru 

prezentare și și-a exprimat încrederea în bunul mers al activităților prevăzute de 
contractul de asistență tehnică, după care a dat cuvântul reprezentantului 
constructorului, domnul Ioan Păuț, director tehnic al S.C. ELBA-COM S.A. 
Timișoara. 

Dl. Ioan Păuț a făcut câteva referințe introductive cu privire la compania 
ELBA-COM S.A. Timișoara, a prezentat data de înființare, precum și profilul de 
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activitate al companiei – firmă care face parte din grupul ELBA, având o tradiție de 
peste 100 de ani vechime în domeniul iluminatului, perioadă în care a dezvoltat 
aparate de iluminat, sisteme de iluminat, accesorii aferente sistemelor de iluminat și  
aparatelor de iluminat, fiind preocupată permanent de a dezvolta tehnologia din 
domeniul iluminatului și de a crea sisteme de înaltă eficiență în beneficiul 
cetățeanului. Pe lângă sistemele de iluminat rutier pe care le dezvoltă, dl. Păuț a 
menționat că ELBA dezvoltă și partea de iluminat industrial, iluminat arhitectural, 
iluminat de birouri, de la cel mai simplu sistem până la o nocturnă de fotbal sau cele 
specializate în domeniul industriilor. 

Dl. Păuț a adăugat că, în ceea ce privește municipiul Bacău, proiectul pe care 
îl implementează compania este unul amplu, complex, care nu face referire numai la 
schimbarea corpurilor de iluminat, ci presupune și integrarea unui sistem de 
telegestiune care va monitoriza și va controla întregul sistem de iluminat, în condițiile 
în care aparatele sunt echipate cu surse LED, ceea ce va duce la o importantă 
economie de energie și o scădere a emisiilor de carbon. De asemenea, sistemul de 
telegestiune permite ca, la anumite perioade din noapte, să se facă o dimare (dimming) 
a iluminatului, în condițiile în care traficul este redus, ceea ce va duce la un câștig 
suplimentar față de o primă reducere prin înlocuirea aparatelor de iluminat. Totodată, 
a precizat că, prin aceste sistem, poate fi interfațată o gamă largă de senzori pentru 
controlul mediului, sisteme de urmărire a prezenței, monitorizarea proximității 
autoturismelor, persoanelor, în funcție de necesitățile din zonele de importanță. Pe 
lângă modernizare, al doilea obiectiv vizat de proiect este extinderea iluminatului, 
adică înlocuirea stâlpilor existenți, precum și rețeaua de alimentare cu energie electrică 
a sistemului de iluminat pentru un nr. de aproximativ 1925 de stâlpi, adică aproximativ 
45 km de rețea nouă, în condițiile în care noul sistem răspunde cerințelor claselor de 
drumuri, astfel încât să se obțină o distribuție a intensității luminoase, o uniformitate, 
un control al orbirii și o urmărire foarte atentă a funcționării acestui sistem de iluminat 
în diversele perioade din noapte.  

De asemenea, a menționat că vor fi modernizate suplimentar aproximativ 
187 puncte de aprindere, care, la rândul lor, sunt echipate cu sistemul de telegestiune 
aferent acestor sisteme de comanda la nivel centralizat, astfel încât să poată fi urmăriți 
toți parametrii electrici: tensiune, curent, putere, etc., care sunt în strânsă corelare cu 
sistemele individuale de la aparatele de iluminat, ca, pe lângă partea electrică, să poată 
fi monitorizați și parametrii luminotehnici: diminuarea fluxului luminos, reglarea 
intensității electrice etc.. Dl. Păuț a adăugat că toată această tehnologie va duce în 
primul rând la o reducere semnificativă a consumului de energie, care va scădea cu 
60% față de situația actuală. Ulterior, acesta a prezentat pe larg produsele care vor fi 
utilizate în cadrul proiectului, tehnologiile generate de aceste produse și beneficiile pe 
care acestea le pot genera în cadrul comunității băcăuane. 

mailto:contact@primariabacau.ro


 

 
E-mail: contact@primariabacau.ro  Tel.: 0234.581.849  Fax: 0234.588.757 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 
 

Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017 

În încheierea prezentării sale, dl. Păuț a ținut să menționeze că s-a bucurat 
până în prezent de sprijinul municipalității pe toate planurile, a apreciat, de asemenea, 
și sprijinul primit din partea echipei care asigură derularea contractului de asistență 
tehnică și și-a exprimat încrederea în continuarea bunei colaborări pe tot parcursul 
implementării proiectului. 

Dl. Stanciu Viziteu, primarul municipiului Bacău, a mulțumit pentru 
prezentare și a menționat că tehnologia care va duce la modernizarea sistemului de 
iluminat prin intermediul acestui proiect va fi de bun augur pentru cetățenii 
municipiului.  

Dl. Ciprian Octavian Piștea, managerul proiectului, a luat cuvântul 
pentru a informa auditoriul cu privire la finanțarea acestui proiect, finanțare asigurată 
printr-un credit BERD, credit constituit din două surse: resursele de capital ordinare 
ale BERD și resursele Fondului Special BERD pentru Energie Verde - Green Energy 
Special Fund (FSEV). De asemenea, a explicat că diferența dintre cele două surse ce 
compun creditul constă în dobânda aplicată și a oferit detalii cu privire la împrumut. 

În încheiere, dl. Stanciu Viziteu a invitat participanții la consultare să 
adreseze întrebări. 

Dl. Ionel Fediuc, responsabil tehnic în cadrul proiectului, a întrebat 
reprezentanții constructorului daca reglajul fluxului luminos transversal și longitudinal 
se face automat sau doar prin schimbarea dispersorului. 

Dl. Ioan Păuț a răspuns că acest reglaj se face prin înlocuirea difuzorului, în 
funcție de distanțele de la fiecare situație în parte. 

Dl. Ionel Fediuc a solicitat o lămurire referitor la reducere de 62 menționată 
de constructor, dorin să știe dacă această în această reducere este prins dimming-ul sau 
nu.  

Dl. Ioan Păuț a răspuns că valoarea a fost calculate la puterea nominală, fără 
dimming; dacă se ia în calcul și dimming-ul, atunci reducerea va fi mai mare. 

În încheierea consultării publice, dl. Stanciu Viziteu, primarul municipiului 
Bacău,  a invitat părțile implicate în proiect la semnarea ordinului de începere pentru 
execuția lucrărilor. 

Dl. Andrew Levkonyuk a dorit să mai facă o scurtă precizare cu privire la 
faptul că, având în vedere că în prezentarea constructorului au fost declarate 
specificații tehnice ale produselor, consultantul poate doar sa verifice dacă respectivele 
specificații întrunesc criteriile solicitate de contract, nu poate, însă, ateste dacă sunt 
bune sau nu. Astfel, din punctul de vedere al clauzelor contractuale și cerințelor, poate 
spune că, în urma verificărilor făcute de specialiștii din echipa sa, specificațiile tehnice 
întrunesc caracteristicile cerute. 
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