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CAIET DE SARCINI   

DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 
DIN ORA UL COP A MIC JUD. SIBIU   

CAP. I Obiectul caietului de sarcini 
ART.1 
          Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare  activitatilor specifice  
serviciului de  iluminat public, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare 
functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta. 

ART.2 
         Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de 
referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare  a serviciului de iluminat 
public. 

ART.3 
         Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii 
activitatilor de realizare a serviciului de iluminat public si constituie ansamblul cerintelor 
tehnice de baz . 

ART.4 
(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile 

referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si 
sistemul de asigurarea a calitatii, terminologie simboluri, conditiile pentru certificarea 
conformitatii cu standardele specifice sau altele asemenea. 

(2) Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, 
inspectia si conditiile de receptie  a lucrarilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si 
intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, prevazut de actele normative si 
reglementarile specifice realizarii serviciului de iluminat public. 

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la 
prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe 
parcursul indeplinirii si realizarii serviciului de iluminat public. 

ART.5 
        Terminologia utilizata este cea din  Regulamentul Cadru al Serviciului de Iluminat Public.  

CAP. II Obiectul concesiunii 
ART.6 
        Obiectul concesiunii este Serviciul de iluminat public din  Ora ul Cop a Mic 

 

jud Sibiu, 
care presupune urmatoarele activitati : 

 

Modernizarea sistemului de iluminat public  

 

Modernizare punct luminos cu aparat de iluminat, accesorii de prindere pe stâlp de 
beton i pentru legarea la re eaua de iluminat (minim 319 puncte luminoase): 

 

Aparat de Iluminat  30 LED 

 

minim 184 buc ; 
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Aparat de Iluminat  60 LED 

 
minim 135 buc.  

 
Modernizare punct luminos cu stâlp metalic, re ea electric subteran i aparat de 
iluminat (minim 59 puncte luminoase): 

 
Stâlp metalic octogonal zincat de 9m cu aparat de Iluminat  30 LED 

 
minim 37 

buc ; 

 
Stâlp metalic telescopic zincat de 7m cu aparat de Iluminat  30 LED 

 
minim 22 

buc ; 

 

Între inerea sistemului de iluminat public 

        Activitatea de intretinere a sistemului de iluminat din orasul Copsa Mica 

 

jud Sibiu se 
refera la mentinerea sistemului de iluminatului public la parametrii luminotehnici proiectati, prin 
lucrari de intretinere corectiva si preventiva.  

La intocmirea ofertei aferenta activitatii de intretinere se vor avea in vedere urmatoarele: 

 

pentru a asigura mentinerea iluminatului public stradal in limitele de performanta 
proiectate, cu un nivel al costurilor optim, activitatea de intretinere se va efectua dupa un 
program de intetinere combinata: corectiva si preventiva. Se vor efectua inlocuiri corective 
ale componentelor defecte in maxim 24 ore in zonele de risc sporit pentru siguranta 
traficului si securitatea pietonilor si de maxim 72 de ore  pentru componentele ce 
echipeaza aparate de iluminat in afara acestor zone sau pentru toate zonele in conditii 
meteorologice deosebite ; 

 

pentru stâlpi si brate se vor efectua examinari vizuale privind perpendicularitatea pe sol, 
starea coroziuniilor la baza stalpilor. Cu ocazia interventilor asupra  aparatelor de iluminat 
se va verifica si integritatea sistemelor de fixare a bratelor ; 

 

anual se va verifica integritatea usitelor de vizitare, se vor evacua apele stagnante, se vor 
lubrifia zonele de imbinare cu filet ; 

 

din 3 in 3 ani se va verifica starea partilor aflate in pamant si a compactarii solului din jurul 
stalpului ; 

 

instalatia electrica constituie un potential risc privind siguranta si prin urmare inspectarea, 
testarea si intretinerea acesteia este de deosebita importanta. Se va verifica si 
supraveghea continuu functionarea retelelor electrice de joasa tensiune de iluminat public 
si a punctelor de aprindere. Se va monitoriza permanent comanda sistemului de iluminat 
si orarul de functionare ; 

 

pentru a evita obstructionarea iluminatului de catre vegetatie se va realiza toaletarea 
periodica a copacilor. In acest scop operatorul trebuie sa colaboreze cu organizatiile 
specializate in protectia mediului pentru a asigura nivelul de iluminat corespunzator cu 
pagubirea minima vizuala si horticola a copacilor ;  

 

depozitarea si separarea mecanica pe categori a produselor si materialelor rezultate din 
activitatea de modernizare, inlocuire si curatare in conformitate cu reglementarile de 
mediu in vigoare. 

 

Extindere sistem de iluminat pentru parcuri (parcuri cartier 1 Decembrie 

 

2buc, parc 
Cartierul Nou 

 

1buc, parc Târn vioara 

 

1buc) : 

 

se va realiza un sistem de iluminat cu re ea electric subteran , stâlpi metalici de 4-5m i 
aparate de iluminat specializate pentru iluminatul ornamental. Sistemul de iluminat se va 
alimenta de la re eaua de iluminat stradal prin intermediul unui tablou de comand ; 

 

necesar puncte luminoase :  
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parc între P2 i P4, P5 : 10 puncte luminoase ; 

 
parcul de lâng centrala termic

 
: 5 puncte luminoase ; 

 
parc în cartierul nou : 6 puncte luminoase ; 

 
parc Târn vioara : 9 puncte luminoase. 

 
Modernizare treceri de pietoni (10 treceri de pietoni pe DN 14) : 

 
Semnalizare treceri de pietoni (minim 8 treceri de pietoni )  

 
câte 2 stâlpi speciali i 2 panouri de semnalizare i iluminat pentru fiecare trecere 
de pietoni 

 

Semaforizare si semnalizare treceri de pietoni (minim 2 treceri de pietoni) 

 

câte 2 semafoare cu trei ochiuri pentru masini, 2 semafoare cu dou ochiuri i buton 
de comand pentru pietoni, 2 stâlpi speciali i 2 panouri de semnalizare i iluminat 
pentru fiecare trecere de pietoni 

 

Realizare iluminat arhitectural pentru obiectivele reprezentative ale ora ului Cop a 
Mic (Prim ria cu parcul din fata ei, pasarela spre Sometra, Biserica Sf. Arhangheli, 
Biserica Evanghelic Luteran , Biserica Catolic , Biserica Sf. Ioan Botez torul, 
fântân artezian complex comercial) 

 

Se vor utiliza aparate de iluminat specializate în iluminatul arhitectural echipate cu surs 
de lumin

 

cu LED  

 

Realizare iluminat special pentru s rb tori (Cr ciun, Pa te, zilele ora ului, etc), 
numit în continuare iluminat festiv 

 

Se vor utiliza aparate de iluminat specializate în iluminatul festiv echipate cu surs de 
lumin cu LED  

ART.7 
        Obiectivul  concesionarii este realizarea unui sistem de iluminat unitar si eficient, care sa 
corespunda normativelor in vigoare in paralel cu optimizarea consumului energetic pentru  
orasul Copsa-Mica 

 

jud Sibiu 
Prin aceasta concesionare se are in vedere : 

 

imbunatatirea calitatii iluminatului public in paralel cu optimizarea consumului de energie; 

 

garantarea permanentei in functionarea iluminatului public; 

 

durata contractului este de 10 ani cu posibilitatea prelungirii in conditiile legii; 
        Prin delegarea Serviciului de iluminat public se va urmari realizarea unui raport calitate 
/cost cat mai bun. 
        Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in 
conformitate cu prevederile legale. 

ART.8 
        Conditiile de exploatare a concesiunii : 
Iluminatul public cuprinde iluminatul rutier, arhitectural, festiv, etc. De asemenea se are in 
vedere si intretinerea sistemului de iluminat public precum si gestionarea acestuia. 
Ofertantul va avea in vedere la stabilirea solutiei propuse toate componentele acestui serviciu.  
Ofertantul va efectua urmatoarele : 

 

proiectare ; 

 

lucrari de modernizare a sistemului de iluminat rutier existent; 
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intretinere sistemului de iluminat public 

 
gestionarea iluminatului public si optimizarea consumului de energie electrica.  

 
La cererea expresa a autoritatii contractante se vor efectua lucrari de modernizare treceri 
de pietoni, extindere sistem de iluminat parcuri, iluminat festiv si arhitectural. 

         În functie de sursele de finantare identificate, autoritatea contractanta va efectua si alte 
lucrari de iluminat arhitectural, festiv, pietonal, extinderi ale sistemului de iluminat public, etc. 

ART.9 
9.1. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor utilizate 
Pentru iluminatul rutier proiectarea sistemului de iluminat  trebuie sa garanteze atingerea 
urmatoarelor obiective :  

 

asigurarea   nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor 
reglementate de standardele  nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de 
iluminare si luminanta, uniformitati generale, longitudinale si transversale atat pentru 
iluminare cat si pentru luminanta, pragul de orbire, etc. 

 

asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile indeplinirii 
tuturor cerintelor, prin urmatoarele mijloace : 

 

Surse de lumina eficiente ;  

 

Aparate de iluminat cu randament mare si costuri de  mentenanta redusa, cu grad 
mare de protectie  si cu caracteristici optice deosebite ; 

 

Componentele sistemului de iluminat vor fi  executate in conformitate cu standardele 
in vigoare si vor avea certificate  de conformitate insotite de buletine de incercari.   

Un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi 
puterea electrica totala a surselor de lumina utilizate in proiectarea si realizarea sistemelor de 
iluminat cerute. Obligatoriu aceasta va fi calculata de fiecare ofertant. 

Ofertantul are obligatia de a vizita amplasamentul si de a-si culege toate informatiile 
necesare elaborarii proiectului si alegerii solutiei tehnico-economice optime.

 

9.1.1. Conditii MINIME de calitate ale aparatelor de iluminat. Documente obligatorii a fi 
prezentate in cadrul ofertei tehnice: 

9.1.1.1. Fisele tehnice pentru produsele ofertate 

9.1.1.2. Buletinele de incercare pentru demonstrarea caracteristicilor aparatelor de 
iluminat, emise de un laborator acreditat RENAR sau UE (se va face dovada acredit rii 
prin prezentarea certificatelor de acreditare ale laboratoarelor). 
             In conformitate HG457/2003 ; SR EN 60598-1 Corpuri de iluminat. Partea 
1 :Prescriptii generale si incercari, programul minim al incercarilor din buletinele de incercare 
trebuie sa contina: 

1.Marcare ; 
2.Constructie ; 
3. Cablajul intern si extern ; 
4. Legarea la pamant de protectie ; 
5.Protectia contra electrocutarii ; 
6. Rezistenta la praf si umiditate 
7. Rezistenta la izolatie si rigiditatea dieelectrica ; 
8. Distanta de conturnare si distante de strapungere in aer 
9. Anduranta si incalzirea 
10.Rezistenta la caldura, foc si formare de cai conductoare 
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11.Bornele 
12. Rezistenta la impact mecanic 
13. Rezistenta la vibratii 
14. Rezistenta la caldura, foc si curenti de scurgere ; 

9.1.1.3. Buletinele de incercare fotometrica eliberate de laboratoare acreditate UE. 
Buletinele trebuie s con in

  
valorile intensitatilor luminoase in plan transversal (Itransversal 

[cd], pt. o-in cel putin 25 poz.) si logitudinal (Ilongitudinal [cd], pt. C90
o si C270

o); 
Prezentarea curbelor fotometrice in coordonate polare, carteziene, prezentarea diagramei 
izocandela pt. fiecare produs ofertat; 

9.1.1.4. Buletin de incercare privind compatibilitatea electromagnetica conform HG 
982/2007;SR EN 55015;2007+A1:2008+A2:2009; SR EN 6100-3-2; 61547:2010 
Programul minim din buletinele de incercare trebuie sa contina: 

1. Incercarea de imunitate la descarcari electrostatice 
2. Incercarea de imunitate la camp electromagnetic de radiofrecventa radiat 
3. Incercarea de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune 
4. Incercarea de imunitate de unde de soc 
5. Incercarea de imunitate la perturbatii conduse, induse de campuri de radiofrecventa 
6. Incercarea de imunitate de camp magnetic 
7. Incercarea de imunitate descaderi, de scurte intreruperi si variatii de tensiune 
8. Masurarea emisiilor de curent armonic 
9. Masurarea perturbatiilor de tensiune 
10. Masurarea perturbatiilor transmise prin conductie 
11. Masurarea perturbatiilor radiate  

9.1.1.5. Procese verbale de omologare/validare a aparatelor de iluminat propuse 

9.1.1.6. Declaratii de conformitate ,,EC a aparatelor de iluminat propuse 

9.1.1.7. La depunerea ofertei se vor prezenta mostre func ionale pentru aparatele de 
iluminat stradal care au fost propuse in cadrul ofertei tehnice. 

 

Este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului aparatului de iluminat 
si a marcii producatorului. Tipul aparatului de iluminat si marca producatorului astfel 
inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul aparatelor de iluminat si producatorul pentru 
care s-au prezentat atestatele si buletinele de incercare solicitate, cu cele prezentate ca 
mostre, cu cele folosite in proiectele luminotehnice si cu cele ofertate ; 

 

Durata de viata medie a aparatelor de iluminat sa fie de minim 20 ani, fara a necesita 
reparatii decat schimbarea consumabilelor. 

 

Se asigura garantie de min 3 ani  pentru aparatul de iluminat in conditii normale de 
functionare si exploatare. 

9.1.2. Aparatele de iluminat folosite in oferta vor indeplini urmatoarele cerinte tehnice 
minime minime: 

9.1.2.1. Aparate de iluminat stradal 

 

Aparat de iluminat 30 LED

  

Pentru aparatele de iluminat cu led-uri de tip 30 led (adica echipare de min 30 led-uri de 
1w pentru aparatul de iluminat dar nu mai mult de 35 de led-uri) acesta trebuie sa prezinte 
urmatoarele cerinte minime:  
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o Caracteristici tehnice: 

 
Tensiunea nominala: 230V 

 
Frecventa nominala: 50Hz 

 
Grad de protectie:  

 
Compartiment optic   minim IP65 

 
Compartiment aparataj 

 
minim IP65 (incorporat in caracasa aparatului de iluminat). 

 
Clasa de izolatie: I 

 
Elementul optic echipat cu led-uri de putere cu lentile, individuale (fiecare led echipat cu 

propria lentila) pt. imbunatatirea  distributiei intensitatii luminoase 

 

specializate pt. iluminatul 
rutier. Cu posibilitatea inlocuirii individuale a led-urilor si lentilelor; 

 

  Reflector din aluminiu continuu de puritate ridicata si element difuzant din sticla 
securizat termic (suprafata plana); 

 

Rezistenta la impact: IK08 

 

Cos  : min 0,9 

 

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare 

 

Randament luminos : minim 0.72 

 

Masa produsului: max. 7kg 

 

Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -30 C  .....  35 C 

 

Rezistenta termica a led-urilor:  (6 C.....9 C)/W, pt. o gestionare buna a temperaturilor 
de functionare a aparatelor de iluminat. 

 

Corespunde standardelor pt. aparatele de iluminat: SR EN 60598-1 

 

Echipat cu driver (incorporat in carcasa aparatului de iluminat) pt. alimentarea led-urilor 
Driver-urile folosite sa aiba domeniul temperaturilor de lucru(pt.exterior) -30'C...60'C, 
prevazute cu posibilitate de dimare cu pana la 75% din fluxul total; 

 

In conformitate cu: EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN55022; EN61000-3-
2clasC; EN61000-3-3; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204;  EN61547; EN55024; 

 

Fluxul total minim al aparatului de iluminat: 3900 lm, raportat la 30 led-uri. 

o Materiale

 

: 

 

Carcasa: aluminiu 

 

Modul de montaj: aluminiu turnat sub presiune, non coroziv 
       Aparatul de iluminat trebuie sa aiba un design modern, modulul aparataj si modulul 
elementului optic sa fie parti integrante ale aceluiasi ansamblu. 

o Conformitate cu Directivele Europene :

 

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
- Directiva RoHS 

 

Aparat de iluminat 60 LED

  

Pentru aparatele de iluminat cu led-uri de tip 60 led (adica echipare de min 60 led-uri de 
1w pentru aparatul de iluminat dar nu mai mult de 65 de led-uri) acesta trebuie sa prezinte 
urmatoarele cerinte minime: 
o Caracteristici tehnice: 

 

Tensiunea nominala: 230V 

 

Frecventa nominala: 50Hz 

 

Grad de protectie:  

 

Compartiment optic   minim IP65 
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Compartiment aparataj 

 
minim IP65 (incorporat in caracasa aparatului de iluminat). 

 
Clasa de izolatie: I 

 
Elementul optic echipat cu led-uri de putere cu lentile, individuale (fiecare led echipat cu 

propria lentila) pt. imbunatatirea  distributiei intensitatii luminoase 

 
specializate pt. iluminatul 

rutier. Cu posibilitatea inlocuirii individuale a led-urilor si lentilelor; 

 
  Reflector din aluminiu continuu de puritate ridicata si element difuzant din sticla 

securizat termic (suprafata plana); 

 
Rezistenta la impact: IK08 

 

Cos  : min 0,9 

 

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare 

 

Randament luminos : minim 0.72 

 

Masa produsului: max. 7kg 

 

Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -30 C  .....  35 C 

 

Rezistenta termica a led-urilor:  (6 C.....9 C)/W, pt. o gestionare buna a temperaturilor 
de functionare a aparatelor de iluminat. 

 

Corespunde standardelor pt. aparatele de iluminat: SR EN 60598-1 

 

Echipat cu driver (incorporat in carcasa aparatului de iluminat) pt. alimentarea led-urilor 
Driver-urile folosite sa aiba domeniul temperaturilor de lucru(pt.exterior) -30'C...60'C, 
prevazute cu posibilitate de dimare cu pana la 75% din fluxul total.  

 

In conformitate cu: EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN55022; EN61000-3-
2clasC; EN61000-3-3; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204;  EN61547; EN55024 

 

Fluxul total minim al aparatului de iluminat: 7900 lm, raportat la 60 led-uri. 

o Materiale

 

: 

 

Carcasa: aluminiu 

 

Modul de montaj: aluminiu turnat sub presiune, non coroziv 
       Aparatul de iluminat trebuie sa aiba un design modern, modulul aparataj si modulul 
elementului optic sa fie parti integrante ale aceluiasi ansamblu. 

o Conformitate cu Directivele Europene :

 

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
- Directiva RoHS 

9.1.2.2. Aparate de iluminat ornamentale pentru parcuri 

 

Aparat de iluminat pietonal 
o Caracteristici tehnice: 

 

Tensiunea nominala: 230V 

 

Frecventa nominala: 50Hz 

 

Grad de protectie:  

 

Compartiment optic   minim IP66 

 

Compartiment aparataj 

 

minim IP66 (incorporat in caracasa aparatului de 
iluminat). 

 

Clasa de izolatie: I 

 

Reflector din tabl de aluminiu sau reflector antiorbire (lamelar din tabl de o el vopsit 
alb); 

 

Poate fi echipat cu oricare dintre sursele de lumin : 
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l mpi cu desc rc ri în vapori de sodiu: 50W, 70W, 100W, 150W; 

 
l mpi cu desc rc ri în vapori de mercur: 80W, 125W; 

 
Rezistenta la impact: IK08 

 
Montaj în varful stalpului; 

 
Cos  : min 0,92 

 
Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare 

 
Corespunde standardelor pt. aparatele de iluminat: SR EN 60598-1:2005 

o Materiale

 
: 

 

Carcasa: policarbonat 
       Aparatul de iluminat trebuie sa aiba un design modern, modulul aparataj si modulul 
elementului optic sa fie parti integrante ale aceluiasi ansamblu. 

o Conformitate cu Directivele Europene :

 

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
- Directiva RoHS 

9.1.2.3. Aparate de iluminat pentru treceri de pietoni 

 

Semafor LED pentru ma ini (cu 3 ochiuri) 
o Caracteristici tehnice: 

 

Tensiunea nominala: 230V 

 

Frecventa nominala: 50Hz 

 

Grad de protectie:  

 

Compartiment optic   minim IP56 

 

Compartiment aparataj 

 

minim IP55  

 

Clasa de izolatie: II 

 

Modulul cu LED este prevazut cu dispersor rosu, verde sau galben fixat pe u a 
semaforului; 

 

Putere maxim consumat :  

 

Ro u: 9W 

 

Galben: 11W 

 

Verde: 7W 

 

Diametru suprafe ei luminoase: maxim 200mm pentru fiecare compartiment; 

 

Montaj: pe stâlp cu ajutorul racordurilor prev zute cu g uri pentru uruburi M8 i canal 
pentru colier lat de maxim 10mm; 

 

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare; 

 

Masa produsului: max. 5.5kg 

o Materiale

 

: 

 

Corp: ABS sau policarbonat pe care se monteaz în exterior cele 2 racorduri de 
fixare din policarbonat  

 

U a: ABS sau policarbonat prev zut cu parasolar, se fixeaz pe corp prin 
intermediul unui sistem de înclichetare înclichetare i sistem de siguran la deschidere 

o Conformitate cu Directivele Europene :

 

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
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- Directiva RoHS 

 
Semafor LED pentru pietoni (cu 2 ochiuri) 

o Caracteristici tehnice: 

 
Tensiunea nominala: 230V 

 
Frecventa nominala: 50Hz 

 
Grad de protectie:  

 
Compartiment optic   minim IP56 

 
Compartiment aparataj 

 
minim IP55  

 

Clasa de izolatie: II 

 

Modulul cu LED este prevazut cu dispersor rosu i verde fixat pe u a semaforului; 

 

Putere maxim consumat :  

 

Ro u: 9W 

 

Verde: 7W 

 

Diametru suprafe ei luminoase: maxim 200mm pentru fiecare compartiment; 

 

Montaj: pe stâlp cu ajutorul racordurilor prev zute cu g uri pentru uruburi M8 i canal 
pentru colier lat de maxim 10mm; 

 

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare; 

 

Masa produsului: max. 4kg 

o Materiale

 

: 

 

Corp: ABS sau policarbonat pe care se monteaz în exterior cele 2 racorduri de 
fixare din policarbonat  

 

U a: ABS sau policarbonat prev zut cu parasolar, se fixeaz pe corp prin 
intermediul unui sistem de înclichetare înclichetare i sistem de siguran la deschidere ; 

o Conformitate cu Directivele Europene :

 

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
- Directiva RoHS 

 

Panou de semnalizare i iluminat pentru treceri de pietoni 
o Caracteristici tehnice: 

 

Tensiunea nominala: 230V 

 

Frecventa nominala: 50Hz 

 

Grad de protectie: IP 44 

 

Clasa de izolatie: I 

 

Dimensiuni minime: 600x600x100mm 

 

Dimensiuni maxime:700x700x140mm 

 

Modul iluminat: 

 

panoul are încorporat un modul cu led-uri de putere (minim 30, maxim 35 de LED-
uri de 1W) cu lentile individuale (fiecare led echipat cu propria lentila) pt. 
imbunatatirea  distributiei intensitatii luminoase 

 

specializate pt. iluminatul rutier.  

 

se pot inlocuii individual led-urile si lentilele; 

 

reflectorul din aluminiu continuu de puritate ridicata si element difuzant din sticla 
securizat termic (suprafata plana);  

 

Cos  : min 0,9; 

 

Randament luminos: minim 0.72; 
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Temperatura de functionare: -30 C  .....  35 C 

 
Rezistenta termica a led-urilor: (6 C.....9 C)/W, pt. o gestionare buna a temperaturilor 
de functionare a aparatelor de iluminat; 

 
Corespunde standardelor pt. aparatele de iluminat: SR EN 60598-1 

 
Echipat cu driver (incorporat in carcasa aparatului de iluminat) pt. alimentarea led-
urilor. Driver-urile folosite sa aiba domeniul temperaturilor de lucru(pt.exterior) -
30'C...60'C, prevazute cu posibilitate de dimare cu pana la 75% din fluxul total; 

 
In conformitate cu: EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN55022; EN61000-3-
2clasC;EN61000-3-3; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204;  EN61547; EN55024 

 

Fluxul total minim al modulului de iluminat: 3900 lm, raportat la 30 led-uri. 

 

Modul semnalizare:  

  

fa din folie reflectorizant ; 

 

surs de lumin (semnalizare): minim 25, maxim 30 LED-uri; 

 

diametru lamp LED: minim 120mm, maxim 140mm; 

 

consum redus de energie electric : maxim 5.5 kWh/lun

 

o Materiale

 

: 

 

Corp: aluminiu extrudat; 

 

Plac spate: tabl de aluminiu;  

 

Dispersor: din policarbonat 

o Conformitate cu Directivele Europene :

 

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
- Directiva RoHS 

9.1.2.4. Aparate de iluminat arhitectural 

 

Proiector iluminat general LED 50W 
o Caracteristici tehnice: 

 

Tensiunea nominala: 230V 

 

Frecventa nominala: 50Hz 

 

Grad de protectie:  

 

Compartiment optic   minim IP66 

 

Compartiment aparataj 

 

minim IP66  

 

Clasa de izolatie: I 

 

Rezisten a la impact mecanic: minim IK08 

 

Sursa de lumin : 
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LED-uri de putere 1W (minim 34, maxim 38 LED-uri) cu lentile special concepute  
pentru a îndeplini cerintele iluminatului architectural; 

 
Temperatura de culoare alba 5700-6350K; 

 
Lentile ce asigur

 
minim distributii luminoase de tip:6º, 10º, 12º,14º+46º, 30º; 

 
La cerere poate fi realizat i in alte culori; 

 
Flux luminos: minim 4100lm; 

 
Putere maxim instalat 50W; 

 
Factorul de putere (cos )minim 0.93; 

 
Sistem de fixare pe consol ; 

 

Temperatura de functionare: -20 C  ..... + 35 C; 

 

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare; 

 

Masa produsului: max. 7kg 

o Materiale

 

: 

 

Carcas : din material plastic stabilizat la radia ii UV;  

 

Geam de protec ie securizat 

o Conformitate cu Directivele Europene :

 

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
- Directiva RoHS 

 

Proiector iluminat general LED 120W 
o Caracteristici tehnice: 

 

Tensiunea nominala: 230V 

 

Frecventa nominala: 50Hz 

 

Grad de protectie:  

 

Compartiment optic   minim IP65 

 

Compartiment aparataj 

 

minim IP65  

 

Clasa de izolatie: I 

 

Rezisten a la impact mecanic: minim IK08 

 

Sursa de lumin : 

 

LED-uri de putere 1W (minim 45, maxim 50 LED-uri) cu lentile special concepute  
pentru a îndeplini cerintele iluminatului architectural; 

 

Temperatura de culoare alba 5700-6350K; 

 

Lentile ce asigur

 

minim distributii luminoase de tip: 6º, 10º, 12º,14º+46º, 30º; 

 

La cerere poate fi realizat i in alte culori; 

 

Flux luminos: minim 10.000lm; 

 

Putere maxim instalat 120W; 

 

Factorul de putere (cos )minim 0.95; 

 

Sistem de fixare pe consol ; 

 

Temperatura de functionare: -20 C  ..... + 35 C; 

 

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare; 

 

Masa produsului: max. 7kg 

o Materiale

 

: 

 

Carcas : din aluminiu;  

 

Dispersor transparent din sticla securizata termic; 
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o Conformitate cu Directivele Europene :

 
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
- Directiva RoHS 

 
Proiector iluminat de accent, sumersibil LED 15W 

o Caracteristici tehnice: 

 
Tensiunea nominala sursa de alimentare: 230V/50Hz 

 
Tensiunea nominala subansamblu optic:12Vcc 

 

Grad de protectie:  

 

Compartiment optic   minim IP68 

 

Compartiment aparataj 

 

minim IP66  

 

Clasa de izolatie: III 

 

Rezisten a la impact mecanic: minim IK06 

 

Sursa de lumin : 

 

LED-uri de putere 1W (minim 6, maxim 10 LED-uri) cu lentile special concepute  
pentru a îndeplini cerintele iluminatului architectural; 

 

Prin scenariul de iluminare presetat de catre producator se pot obtine zeci de 
nuante de culoare pura si intensa care se schimba automat; 

 

Putere maxim instalat 15W; 

 

Sistem de fixare pe consol , sau direct pe perete; 

 

Temperatura de functionare: -20 C  ..... + 35 C; 

 

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare; 

 

Masa produsului: max. 2kg 

o Materiale

 

: 

 

Carcas i rama: din siluminiu turnat sub presiune;  

 

Dispersor din sticl plan securizat ; 
o Conformitate cu Directivele Europene :

 

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
- Directiva RoHS 

 

Bagheta luminoas LED 300mm 
o Caracteristici tehnice: 

 

Tensiunea nominala: 230V 

 

Frecventa nominala: 50Hz 

 

Grad de protectie:  

 

Compartiment optic   minim IP65 

 

Compartiment aparataj 

 

minim IP65  

 

Clasa de izolatie: I 

 

Sursa de lumin : 

 

LED-uri de putere 1W (minim 10, maxim 15 LED-uri) cu lentile special concepute  
pentru a îndeplini cerintele iluminatului architectural; 

 

Temperatura de culoare alba 5700-6350K; 

 

Lentile ce asigur

 

minim distributii luminoase de tip: ± 3º, ± 5º, ± 6º, ± 15º, ± 17º, ± 
7º x ± 23º; 

 

La cerere poate fi realizat i in alte culori; 
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Flux luminos: minim 1.350lm; 

 
Fluxul luminos poate fi constant sau reglabil între 5÷100%; 

 
Putere maxim instalat 20W; 

 
Factorul de putere (cos )minim 0.95; 

 
Pentru conectarea la tensiune si pentru întretinere nu este necesara demontarea 

produsului; 

 
Suporti de fixare ce permit reglarea orientarii produsului minim în intervalul 0÷220º. 

 
Se monteaza aparent cu ajutorul cu holz-suruburi+diblu; 

 

Temperatura de functionare: -20 C  ..... + 35 C; 

 

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare; 

 

Masa produsului: max. 1kg 

o Materiale

 

: 

 

Carcas : din aluminiu care con ine: 

 

sistemul optic, 

 

driverul prin care se realizeaza alimentarea de la retea;  

 

convertorul pentru reglarea fluxului luminos.  

 

Dispersor transparent din policarbonat; 

 

Capace din policarbonat rezistent UV. 

o Conformitate cu Directivele Europene :

 

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
- Directiva RoHS 

 

Bagheta luminoas LED 600mm 
o Caracteristici tehnice: 

 

Tensiunea nominala: 230V 

 

Frecventa nominala: 50Hz 

 

Grad de protectie:  

 

Compartiment optic   minim IP65 

 

Compartiment aparataj 

 

minim IP65  

 

Clasa de izolatie: I 

 

Sursa de lumin : 

 

LED-uri de putere 1W (minim 20, maxim 26 LED-uri) cu lentile special concepute  
pentru a îndeplini cerintele iluminatului architectural; 

 

Temperatura de culoare alba 5700-6350K; 

 

Lentile ce asigur minim distributii luminoase de tip: ± 3º, ± 5º, ± 6º, ± 15º, ± 17º, ± 
7º x ± 23º; 

 

La cerere poate fi realizat i in alte culori; 

 

Flux luminos: minim 2.700lm; 

 

Fluxul luminos poate fi constant sau reglabil între 5÷100%; 

 

Putere maxim instalat 40W; 

 

Factorul de putere (cos )minim 0.95; 

 

Pentru conectarea la tensiune si pentru întretinere nu este necesara demontarea 
produsului; 

 

Suporti de fixare ce permit reglarea orientarii produsului minim în intervalul 0÷220º. 

 

Se monteaza aparent cu ajutorul cu holz-suruburi+diblu; 
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Temperatura de functionare: -20 C  ..... + 35 C; 

 
Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare; 

 
Masa produsului: max. 1.8kg 

o Materiale

 
: 

 
Carcas : din aluminiu care con ine: 

 
sistemul optic, 

 
driverul prin care se realizeaza alimentarea de la retea;  

 
convertorul pentru reglarea fluxului luminos.  

 

Dispersor transparent din policarbonat; 

 

Capace din policarbonat rezistent UV. 

o Conformitate cu Directivele Europene :

 

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
- Directiva RoHS 

 

Bagheta luminoas LED 900mm 
o Caracteristici tehnice: 

 

Tensiunea nominala: 230V 

 

Frecventa nominala: 50Hz 

 

Grad de protectie:  

 

Compartiment optic   minim IP65 

 

Compartiment aparataj 

 

minim IP65  

 

Clasa de izolatie: I 

 

Sursa de lumin : 

 

LED-uri de putere 1W (minim 35, maxim 40 LED-uri) cu lentile special concepute  
pentru a îndeplini cerintele iluminatului architectural; 

 

Temperatura de culoare alba 5700-6350K; 

 

Lentile ce asigur minim distributii luminoase de tip: ± 3º, ± 5º, ± 6º, ± 15º, ± 17º, ± 
7º x ± 23º; 

 

La cerere poate fi realizat i in alte culori; 

 

Flux luminos: minim 4.100lm; 

 

Fluxul luminos poate fi constant sau reglabil între 5÷100%; 

 

Putere maxim instalat 55W; 

 

Factorul de putere (cos )minim 0.95; 

 

Pentru conectarea la tensiune si pentru întretinere nu este necesara demontarea 
produsului; 

 

Suporti de fixare ce permit reglarea orientarii produsului minim în intervalul 0÷220º. 

 

Se monteaza aparent cu ajutorul cu holz-suruburi+diblu; 

 

Temperatura de functionare: -20 C  ..... + 35 C; 

 

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare; 

 

Masa produsului: max. 2.5kg 

o Materiale

 

: 

 

Carcas : din aluminiu care con ine: 

 

sistemul optic, 

 

driverul prin care se realizeaza alimentarea de la retea;  
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convertorul pentru reglarea fluxului luminos.  

 
Dispersor transparent din policarbonat; 

 
Capace din policarbonat rezistent UV. 

o Conformitate cu Directivele Europene :

 
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
- Directiva RoHS 

 

Bagheta luminoas LED 1200mm 
o Caracteristici tehnice: 

 

Tensiunea nominala: 230V 

 

Frecventa nominala: 50Hz 

 

Grad de protectie:  

 

Compartiment optic   minim IP65 

 

Compartiment aparataj 

 

minim IP65  

 

Clasa de izolatie: I 

 

Sursa de lumin : 

 

LED-uri de putere 1W (minim 45, maxim 50 LED-uri) cu lentile special concepute  
pentru a îndeplini cerintele iluminatului architectural; 

 

Temperatura de culoare alba 5700-6350K; 

 

Lentile ce asigur minim distributii luminoase de tip: ± 3º, ± 5º, ± 6º, ± 15º, ± 17º, ± 
7º x ± 23º; 

 

La cerere poate fi realizat i in alte culori; 

 

Flux luminos: minim 5.400lm; 

 

Fluxul luminos poate fi constant sau reglabil între 5÷100%; 

 

Putere maxim instalat 70W; 

 

Factorul de putere (cos )minim 0.95; 

 

Pentru conectarea la tensiune si pentru întretinere nu este necesara demontarea 
produsului; 

 

Suporti de fixare ce permit reglarea orientarii produsului minim în intervalul 0÷220º. 

 

Se monteaza aparent cu ajutorul cu holz-suruburi+diblu; 

 

Temperatura de functionare: -20 C  ..... + 35 C; 

 

Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare; 

 

Masa produsului: max. 3.5kg 

o Materiale

 

: 

 

Carcas : din aluminiu care con ine: 

 

sistemul optic, 

 

driverul prin care se realizeaza alimentarea de la retea;  

 

convertorul pentru reglarea fluxului luminos.  

 

Dispersor transparent din policarbonat; 

 

Capace din policarbonat rezistent UV. 

o Conformitate cu Directivele Europene :

 

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 
- Directiva de Joasa Tensiune 
- Directiva RoHS 
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9.1.2.5. Aparate de iluminat festiv 

Fa de solu iile clasice, prin utilizarea instalatiilor ornamentale cu LED-uri  rezulta o 
serie de avantaje: 

 
consum redus de energie; 

 
durat de viat mai mare (11 ani de functionare continu ); 

 
usurint si sigurant în exploatare; 

 
rezistent la radiatii si socuri; 

 
posibilitate de combinatii de culori în acelasi produs. 
Toate produsele trebuie sa fie realizate conform standardelor de calitate în vigoare si 

s fie destinate utiliz rii în mediu exterior. Deasemenea, produsele pot fi personalizate, în 
functie de cerinta beneficiarului. 

In fiecare an, propunerea de iluminat festiv va cuprinde mai multe variante pentru 
locatiile stabilite de Autoritatea Contractanta,  produsele propuse, simulari si costul realizarii. 
Beneficiarul va alege sau nu în func ie de buget varianta care se va executa.  

Tipuri de produse folosite: 
o Figurine 2D i3D 
o Siruri luminoase 
o Ghirlande luminoase 
o Plase luminoase 
o Tuburi luminoase dinamice 
o Tur uri lumino i 
o Tur uri lumino i dinamici 

9.1.2.6. Surse de lumin

  

Surse de lumin LED

 

: 

 

Durat de via de minim 50.000 ore ; 

 

LED-uri de putere, cu lentile specializate pentru iluminat stradal si/sau  arhitectural, cu 
temperatura de culoare  5700K-6350K 

 

Lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune de 150W

  

flux luminos min 17500 lm 

 

soclu E40 

 

temp de culoare min 2000 K 

 

tensiune de alimentare 230V 

 

functionare in orice pozitie 

 

Lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune de 100W

  

flux luminos min 10700 lm 

 

soclu E40 

 

temp de culoare min 2000 K 

 

tensiune de alimentare 230V 

 

functionare in orice pozitie 

 

Lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune de 70W

  

flux luminos min 6600 lm 

 

soclu E27 

 

temp de culoare min 2000 K 

 

tensiune de alimentare 230V 
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functionare in orice pozitie 

 
Lampi  cu vapori de sodiu la inalta presiune de 50W

  
flux luminos min 4400 lm 

 
soclu E27 

 
temp de culoare min 2000 K 

 
tensiune de alimentare 230V 

 
functionare in orice pozitie 

 
Lampi  cu vapori de mercur la inalta presiune de 80W

  

flux luminos min 3700 lm 

 

soclu E27 

 

temp de culoare min 4200 K 

 

tensiune de alimentare 230V 

 

functionare in orice pozitie 

 

Lampi  cu vapori de mercur la inalta presiune de 125W

  

flux luminos min 6200 lm 

 

soclu E27 

 

temp de culoare min 4200 K 

 

tensiune de alimentare 230V 

 

functionare in orice pozitie 

9.1.2.6. Stâlpi i confec ii metalice 

 

Stâlp iluminat public

  

Stâlp tronconic octogonal zincat, dintr-un tronson, cu flan de prindere în funda ie; 

 

Zincare conform DIN EN ISO 1461 

 

Usita vizitare cu dimensiuni minime: 75x200mm 

 

Regleta pentru prindere cutie de cablare 

 

urub pamantare M8 

 

Orificiu trecere cabluri 

 

Placuta identificare + marcaj CE

  

Descriere tehnica stalp: 

 

inaltime deasupra pamantului: minim 9.000 mm 

 

diametru la varf: minim60 mm 

 

diametru minim la baz : 150mm; 

 

Carja dreapta cu un brat  

 

zincat conform DIN EN ISO 1461 

 

lungimea bratului: 1.000 mm 

 

brat cilindric cu diametrul de 60 mm 

 

inclinatie fata de sol 15 grade  

 

Bulon cu tije filetate  

 

patru tije filetate M20x1.000 

 

inclusiv doua rame de fixare, suruburi si piulite;  

 

Stâlp semaforizare

  

Stâlp tronconic zincat, dintr-un tronson, cu flan de prindere în funda ie; 

 

Zincare conform DIN EN ISO 1461 
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Usita vizitare cu dimensiuni minime: 85x500mm 

 
Regleta pentru prindere cutie de cablare 

 
urub pamantare M8 

 
Orificiu trecere cabluri 

 
Placuta identificare + marcaj CE

  
Descriere tehnica stalp: 

 
inaltime deasupra pamantului: minim 6.000 mm 

 
diametru la varf: minim150 mm 

 

diametru minim la baz : 200mm; 

 

Carja dreapta cu un brat  

 

zincat conform DIN EN ISO 1461 

 

lungimea bratului: 3.000 mm 

 

brat cilindric cu diametrul de minim 100 mm 

 

inclinatie fata de sol 15 grade  

 

Sistem de prindere (bra + coliere)

  

Desenele de executie verificate de catre un Verificator Autorizat MLPTL/MLPAT , 

 

brat consola din teava zincata minim 1 1/2 , 

 

sisteme de prindere formate din 2 seturi de semicoliere din platbanda OL, 
vopsite in camp electrostatic, imbinate cu suruburi si piulite;  

9.2. La proiectarea retelelor se va tine cont de coexistenta  cu alte instalatii si constructii 
din zona: paralelisme, apropieri, intersectii cu drumuri, cai ferate, instalatii telefonice, 
conducte, cladiri, retele de apa, retele electrice existente, gaze sau canalizari.  

Se va face o descriere functionala si tehnologica a instalatiilor proiectate. Se vor 
descrie traseele de retea, lungimea retelei, numarul de stalpi, sursa de alimentare.  

La proiectare se va lua in considerare sursa de energie cea mai apropiata care are 
rezerva de putere necesara pentru racordarea retelei de iluminat.  

Se va face automatizarea aprinderii utilizind dispozitive electronice sau dispozitive 
mecanice. 

Ofertantul are libertatea de a vizita amplasamentul si de a culege toate informatiile 
necesare elaborarii proiectului si alegerii solutiei tehnice optime. 

9.3. La elaborarea proiectelor luminotehnice se vor avea in vedere si urmatoarele : 

 

coeficientul de reflexie asfaltica se va considera 0,07 

 

factorul de mentinere al aparatelor de iluminat se va lua 0,8 . 

 

amplasarea stalpilor : retrasi de la bordura                                                                                                                                                                                        
Conform SR 13433, parametrii luminotehnici minim recomandati sunt prezentati in 
continuare. 

A.  Clasa sistemului de iluminat pentru o cale de circulatie este determinata de traficul 
rutier si de categoria caii de circulatie, conform tabelului 1 

Tabel 1 

Caracteristicile drumurilor 
Clasa sistemului 

de iluminat 
corespunz toare 
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Drumuri cu trafic de mare vitez , cu c i de rulare separate pentru 
fiecare sens, f r intersec ii (ex. autostr zile), cu acces controlat pentru 
care densitatea traficului i complexitatea traficului sunt:   

 
mari  

 
medii  

 
mici  

M1 
M2 
M3 

Drumuri cu trafic de mare vitez , f r zon de separa ie între c ile de 
rulare (drumuri na ionale, jude ene). 
Controlul traficului i separarea diferitelor benzi de circula ie:  

 

sc zut  

 

ridicat  
M1 
M2 

Drumuri importante, drumuri radiale, str zi de centur .

 

Controlul traficului i separarea diferitelor benzi de circula ie:  

 

sc zut  

 

ridicat  
M2 
M3 

Drumuri de leg tur mai pu in importante, drumuri de acces în zonele 
reziden iale, drumuri de acces la str zi i osele importante, str zi 
rurale. 
Controlul traficului i separarea diferitelor benzi de circula ie:  

 

sc zut  

 

ridicat  
M4 
M5 

 

NOTA 1 

 

Complexitatea configuratiei caii de circulatie se refera la infrastructura caii, modificarile de trafic si 
zonele alaturate 
Factorii care trebuie luati in considerare sunt: 

 

numarul de benzi de circulatie; 

 

denivelari; 

 

indicatoarele si panourile de semnalizare rutiera; 

 

semafoarele 

NOTA 2 

 

Dirijarea circulatiei rutiere se refera la: 

 

prezenta indicatoarelor si panourilor de semnalizare rutiera; 

 

prezenta semafoarelor; 

 

existenta reglementarilor de trafic rutier. 

NOTA 3 

 

Separarea se refera la benzi speciale destinate unei anumite categorii de utilizatori ai caii de circulatie 
(de exemplu: ciclisti). 

NOTA 4 

 

Diferitele categorii de utilizatori ai caii de circulatie sunt, de exemplu: autoturisme, autocamioane, 
turbotrailere, autodube, biciclete, pietoni. 

B. Iluminatul unei cai de circulatie destinate traficului rutier trebuie sa indeplineasca 
conditiile din tabelul 2.  

Tabel 2 

Clasa 
sistemului 

de 
iluminat 

Domeniul de aplicare 

toate 
drumurile 

toate 
drumurile 

toate 
drumurile 

drumuri 
f r

 

intersec ii 

drumuri cu 
trotuare 

neiluminate 
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-L 
[cd/m2] 
valoare 
admis

 
U0 

[L] 
valoare 
minim

 
TI 

[%] 
valoare 
maxim

 
Ul 

[L] 
valoare 
minim

 
SR 

valoare 
maxim

 
M1 2,0 0,4 10 0,7 0,5 

M2 1,5 0,4 10 0,7 0,5 

M3 1,0 0,4 10 0,5 0,5 

M4 0,75 0,4 15 - - 

M5 0,5 0,4 15 - - 

NOTA 

 

Valorile indicate in tabelul 2 sunt valori raportate la intreaga durata de viata a sistemului de iluminat. 
L 

 

luminanta medie pe suprafata de calcul, in candele pe metru patrat; 
U0 [L] 

 

uniformitate generala a luminantei;  
U0 [L] 

 

uniformitatea longitudinala a luminantei; 
TI [%] 

 

indice de prag: cresterea pragului perceptiei vizuale, in procente; 
SR 

 

raport de zona alaturata;               

Conditii de iluminat pentru zone de risc   

A. Clasa sistemului de iluminat pentru o zona de risc este determinata de tipul zonei, 
conform tabelului 3. 
NOTA 

 

Pentru o zona de risc, clasa sistemului de iluminat, C (i-1) este superioara clasei sistemului de iluminat 
al celei mai importante cai de circulatie incidente, Mi 

Tabel 3 

Tipul zonei periculoase Clasa sistemului 
de iluminat 

Intersec ii de dou sau mai multe drumuri, rampe, zone în care 
se face reducerea num rului de benzi de circula ie 

C(i-1)=Mi 

Intersec ii cu c i ferate: 

 

simple  

 

complexe   
Ci = Mi 

C(i-1)=Mi

 

Sensuri giratorii f r semnalizare rutier : 

 

complexe sau mari  

 

de complexitate medie  

 

simple sau mici   

C 1 
C 2 
C 3 

Zone aglomerate(în care traficul se desf oar greu): 

 

complexe sau mari  

 

de complexitate medie  

 

simple sau mici   

C 1 
C 2 
C 3 

i 

 

numarul clasei sistemului de iluminat 

B. Iluminatul destinat unei zone de risc trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 4  

NOTA 

 

Valorile indicate in tabelul 4 sunt valori raportate la intreaga durata de viata a sistemului de iluminat   
Tabel 4 
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Clasa sistemelor de 
iluminat 

-E [lx] 
Valoare admis

 
U0 (E) 

Valoare minim

 
C 0 50,0 0,4 

C 1 30,0 0,4 

C 2 20,0 0,4 

C 3 15,0 0,4 

C 4 10,0 0,4 

C 5 7,5 0,4 

 

-E [lx] 

 

iluminarea medie pe suprafata de calcul, in lux 
U0 [E] 

 

uniformitatea generala a iluminarii 

C. In cazul intersectiei la nivel a unei cai de circulatie cu o cale ferata sau o linie de 
tramvai, in conditiile in care calea nu este iluminata, trebuie prevazut un iluminat pe calea de 
circulatie (respectand conditiile din tabelele 1 si 2).  

In zona trecerilor de pietoni se va asigura un nivel al iluminarii medii mai mare, cu cel 
putin 50%, decat cel al caii de circulatie in cauza, conform NP062/2002. 

Avize si acorduri 
Ofertantul castigator va avea obligatia ca in documentatiile tehnice pe care le va 

intocmi, sa cuprinda (unde este necesar) : 
- Documentatie pentru obtinere C.U. 
- Documentatie Inspectorat de Stat in Constructii. 
- Alte avize si acorduri  necesare potrivit legislatiei in vigoare. 

Parte desenata : 
             - plan de situatie 
             - plan de incadrare in zona  
               - plan de situatie pe care vor fi trasate instalatiile electrice ; 

               - proiectul luminotehnic; 

ART.10 
          OFERTA TEHNICA va contine : 

a) Auditul sistemului de iluminat public existent si situatia propusa pentru sistemul de 
iluminat modernizat. 

b) Prezentarea solutiei tehnice pentru iluminatul rutier (modernizare ) 

 

aparate de iluminat (prezentare); 

 

accesorii ; 

 

alte elemente; 

 

prezentare realizari in domeniu; 

c) Descrierea propunerii privind modul de realizare a intretinerii si mentinerii sistemului de 
iluminat public: 

 

modul de interventie si actiune in sistemul de iluminat public; 

 

modul de schimbare a componentelor nefunctionale; 
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modul de intretinere a stalpilor metalici, consolelor si sistemului  de prindere, etc. 

Datele si informatiile cuprinse in oferta tehnica vor fi utilizate la intocmirea ofertei 
financiare, constituind date de fundamentare a acesteia. Orice necorelare intre datele si 
informatiile cuprinse in oferta tehnica si datele si valorile din oferta financiara, da dreptul 
beneficiarului sa respinga in totalitate oferta care nu respecta aceasta cerinta. 

Ofertantii au obligatia sa faca o vizita pe teren, pe cont propriu, pentru efectuarea 
auditului, cu avizul primariei, ocazie cu care isi vor culege toate informatiile necesare intocmirii 
ofertei.  

Organizarea informatiilor din propunerea tehnica va fi structurata astfel incat sa se 
permita validarea conformitatii ofertei. 

În ceea ce privesc facilitatile oferite: 
- Facilitate minima solicitata prin oferta depusa: realizarea auditului tehnic si a proiectelor 
tehnice aferente obiectivelor investitionale se va realiza de catre ofertantul castigator, gratuit, 
fara a presupune costuri pentru autoritatea concedenta. Asumarea acestei obligatii va fi 
expres identificata in propunerea tehnica inaintat . 

Art.11 
       OFERTA COMERCIALA se va realiza in urma centralizarii datelor din oferta tehnica si va 
cuprinde : 

 

Pretul total total al lucrarilor de modernizare a sistemului de iluminat public; 

 

Tariful abonamentului lunar aferent activitatii de intretinere; 

 

borderourile cu tarifele unitare pentru tipurile de lucrari si materiale pentru iluminatul festiv; 

 

borderourile cu tarifele unitare pentru tipurile de lucrari si materiale pentru iluminatul 
arhitectural; 

 

borderourile cu tarifele unitare pentru tipurile de lucrari si materiale modernizarea trecerilor 
de pietoni; 

 

borderou cu tarife unitare pentru extinderea sistemului de iluminat public pentru parcuri 

 

borderourile cu tarifele unitare pentru tipurile de lucrari si materiale pentru activitatea de 
intretinere a sistemului de iluminat public; 

 

Durata propusa a concesiunii; 

 

Durata de executie; 

 

Autoritatea contractanta va efectua plata lucrarilor de modernizare  a sistemului de 
iluminat ,  in rate lunare egale in termen de  6 ani 

 

Autoritatea contractanta va efectua lunar plata tarifului aferent abonamentului  
pentru intretinere. 

 

Lucrarile  de iluminat festiv, arhitectural, extinderi, etc  se vor efectua doar daca va fi 
cazul si la cererea expresa a Primariei. 

          Preturile se vor prezenta in euro si in lei , cu si fara TVA, utilizand cursul euro  din data 
de 09.03.2012 (1 Euro = 4.3553 lei). 
          Toate preturile cu care se va incheia contractul vor include finantarea, vor fi fixe in euro 
si plata se va face in lei utilizand cursul de schimb BNR din data platii.   
In cazul unei oferte cu un pret neobisnuit de scazut in raport cu lucrarea care urmeaza sa fie 
executata , autoritatea contractanta va solicita in scris ofertantului clarificari cu privire la oferta.     
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ART.12.  
          În Oferta Comerciala se vor prezenta si borderourile de tarife unitare pentru toate 

tipurile de lucrari si materiale utilizate.  

CAP. III Cerinte organizatorice minimale 

ART.13 
        Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura : 

 
respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si protectia 
muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a sistemului de iluminat public, 
prevenirea si combaterea incendiilor ; 

 

exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de 
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca ; 

 

respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a 
gestiunii sau sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizati in 
regulamentul de serviciu de iluminat public ; 

 

intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de iluminat 
public ; 

 

furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informatiilor 
solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de iluminat public, 
in conditiile legii ; 

 

cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin reducerea 
costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii, energie electrica si 
prin modernizarea acestora; 

 

prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ 
teritoriale pentru care are hotararea de dare in administrare sau contract de delegare a 
gestiunii ; 

 

personal de interventie operativa ; 

 

conducerea operativa prin dispecer ; 

 

inregistrarea datelor de exploatare  si evidenta lor ; 

 

elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de energie 
electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri ; 

 

realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la functionarea 
economica a instalatiilor de iluminat public ; 

 

statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora; 

 

instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind 
reclamatiile facute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor; 

 

lichidarea operativa a  incidentelor; 

 

functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 

 

evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public; 

 

aplicarea de metode performante de management care sa conduca la functionarea cat mai 
buna a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare; 

 

elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si 
aprobarea acestora de catre administratia publica locala; 

 

executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care vizeaza 
functionarea economica si siguranta in exploatare ; 

 

elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de  finantare si aprobarea 
acestora de catre administratia publica locala ; 
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corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu planurile de 
investitii si reparatii a celorlalti furnizori de utilitati, inclusiv cu programele de reabilitare si 
dezvoltare urbanistica ale administratiei publice locale ; 

 
initierea si avizarea  lucrarilor de modernizari si de introducere a tehnicii noi pentru 
imbunatatirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public ; 

 
o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea 
activitatilor asumate prin contract sau prin hotarare de dare in administrare ; 

ART. 14 
           Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in 
regulamentul de serviciu.  

CAP. IV Sistemul de iluminat public 

ART. 15 
          Operatorul are permisiunea de exploatare comerciala, in conditiile legii, a sistemului de 
iluminat public, in aria administrativ teritoriala a  orasului Copsa Mica jud Sibiu 

ART. 16 
          Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat sa se realizeze : 

 

verificarea si supravegherea continua a functionarii retelelor electrice de joasa tensiune, 
posturilor de transformare , cutiilor de distributie si a corpurilor de iluminat ; 

 

corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului ; 

 

controlul calitatii serviciului asigurat ; 

 

intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public ; 

 

mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat public ; 

 

masurile necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemului de iluminat 
public ; 

 

intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei 
exploatari economice si  in conditii de siguranta; 

 

respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente; 

 

functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate; 

 

respectarea instructiunilor /procedurilor interne si actualizarea documentatiei; 

 

respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administratiei publice locale 
sau asociatia de dezvoltare comunitara, in conditiile legii ; 

 

functionarea pe baza principiilor de eficienta economica , avand ca obiectiv reducerea 
costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public ; 

 

mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficienta a acestora , prin 
urmarirea sistematica  a comportarii retelelor electrice , echipamentelor, intretinerea 
acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operative si cu costuri minime  a 
reviziilor/reparatiilor curente; 

 

indeplinirea indicatorilor de calitate a serviciului prestat, specificati in regulamentul 
serviciului; 

 

incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb, prin 
aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind 
achizitionarea de bunuri sau lucrari ; 
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dezvoltarea/modernizarea in conditii de eficienta a  sistemului de iluminat public in 
conformitate cu programele de dezvoltare/ modernizare elaborate de consiliul local, sau cu 
programe proprii aprobate de autoritatea administratiei publice locale ; 

 
un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere informatii sau sa ofere 
consultanta si informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta 
siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de performanta ai sistemului de iluminat ; 

 
asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului , de personal calificat si in numar 
suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public ; 

 
urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati  pentru serviciul de iluminat 
public se va face de catre operator ; 

 

informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuala a reparatiilor/reviziilor 
ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.   

CAP. V FINAN AREA LUCR RILOR 

Plata lucr rilor de modernizare se va face din Bugetul Local., in rate lunare, in termen de 
6 ani iar plata abonamentului de intretinere se va face  lunar.   

CAP. VI.  DURATA CONCESIUNII 

Durata pentru care se încheie contractul de Delegare a gestiunii serviciului de iluminat 
public in orasul Copsa  Mica 

 

jud Sibiu  prin contract de concesiune, este de 10 ani cu 
posibilitatea prelungirii in conditiile legii. 

Pe durata stabilit se interzice concesionarului subconcesionarea serviciului public de 
iluminat .  

CAP. VII. REDEVEN A 

Redeventa minim anual este echivalentul în lei a sumei de 500 euro (f r TVA), la 
cursul euro publicat de BNR în data de 30 octombrie a fiec rui an. 

Redeventa se va plati, în avans în data de 01 noiembrie a fiec rui an. 
Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii da dreptul 

concedentului s cear concesionarului penalitati in cuantum de 0,06% pe zi din plata 
restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata 
integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei prestate.  

CAP. VIII. SANCTIUNI 

Pentru înc lcari ale conditiilor de executie a operatiilor de iluminat public, concesionarul 
va fi sanctionat dupa cum urmeaza: 

Neefectuarea lucr rilor de iluminat public pe o strada, pia etc. din vina exclusiva a 
concesionarului va duce la plata penalit ilor de întârziere de 0,06%/zi de întârziere din 
valoarea lucr rilor neexecutate.   

CAPITOLUL IX. CUANTUMUL GARANTIILOR DATORATE DE OPERATOR 

Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 6000 lei.   
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CAPITOLUL X . CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI 

Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii: 

 
in cazul in care concesionarului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este 
prelungita dupa expirarea termenului ; 

 
la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea 
acestuia, in conditiile legii; 

 
in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre 
concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului; 

 

in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata 
unei despagubiri in sarcina concesionarului; 

 

in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata 
unei despagubiri in sarcina concedentului; 

 

in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta 
sunt retrase.  

CAPITOLUL XI.  DOTAREA MINIMA NECESAR

 

Conform cerintelor din Fisa de date a achizitiei.  

CAPITOLUL XII. DISPOZITII FINALE 

La licitatia organizata pentru contractarea serviciului de iluminat public al orasului 
Copsa Mica pot participa doar operatori atestati de catre A.N.R.S.C.. 

Ofertantul prezint copia, legalizat , de pe licen a A.N.R.S.C., prin care dovede te c 
este atestat de c tre autoritatea competent .    

Întocmit 
Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Borza 


