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CAIET DE SARCINI 
   INTRETINEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

   din satele si localitatile comunei Ceanu Mare 
1. OBIECTUL SOLICITARII DE OFERTE 
Procedura are ca obiect,achizitia Serviciilor de Intretinere,a Serviciului de iluminat public din localitatile comunei 
Ceanu Mare. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică este „oferta cu pretul cel mai 
scazut” art.198 alin.(1) lit.b) din OUG nr.36/2006(R).  
2. TERMINOLOGIE  
2.1. Beneficiar al serviciului de iluminat public - comunitatea locală în ansamblul ei; 
2.2. Sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul 
realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii 
optime a unei activităţi /spectacol/sport/circulaţie/, a unui efect luminosestetic-arhitectural şi altele, alcătuit din 
construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: 
 a) reţele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public; 
 b) stâlpi de susţinere a reţelei cu fundaţiile aferente, respectiv a corpurilor de iluminat, destinaţi exclusiv 
iluminatului public; 
 c) posturi de transformare si cutii de distribuţie aeriene, supraterane sau subterane, destinate exclusiv 
iluminatului public; 
 d) echipamente de comandă, automatizare, măsurare şi control; 
 e) corpuri de iluminat echipate cu sursă de lumină corespunzătoare, console şi accesorii. 
2.3. Aparat/corp de iluminat - aparatul de iluminat ce serveşte la distribuţia, filtrarea şi transmisia luminii produse 
de la una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor, 
circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la reţeaua de alimentare, care asigură amorsarea şi 
funcţionarea stabilă a surselor de lumină; 
2.4. Caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnică; 
2.5. Fise tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica si luminotehnică (fotometria); 
2.6. Factor de mentinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vietii 
sale si fluxul luminos initial, lampa functionândîn conditiile specificate; 
2.7. Iluminare (E) - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafatăsi aria respectivă; 
2.8. Iluminare medie (Em) - valoarea medie a iluminării orizontale pe suprafata drumului; 
2.10. Iluminare minimă (Emin) - valoarea medie a iluminării orizontale pe suprafata drumului; 
2.11.13.12.Indice de crestere a pragului  prag  orbirii (TI) – măsurarea pierderii vizibilitătii provocate de orbirea 
fiziologică/ de discomfort de la aparatele de iluminat ale instalatiei de iluminat public; 
2.12.14.13.Raportul de continuitate (aliluminării partii carosabile a unui drum) de zona alaturata (SR) -– 
raportul dintre iluminarea medie pe benzi situate în exteriorul marginilor carosabilului soselei si iluminarea 
medie pe benzi situate în interiorul acestor margini; 
2.13.  Lămpi cu LED – lămpi care utilizează diode emiţătoare de lumină (LED-uri), ca sursă de lumină; 
2.14. Luminanţă L – raportul dintre intensitatea elementară emisă către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă 
de emisie [cd.m-2]; 
2.15. Luminanţă maximă Lmax – cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa avută în vedere şi în direcţia de 
desfăşurare a traficului rutier; 
2.16. Luminanţă medie Lm –valoarea medie a luminantei pe suprafata de drum carosabil; 
2.17. Luminanţă minimă Lmin – cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţade calcul ; 
2.18. Nivel de iluminare/nivel de luminanţă – nivelul ales pentru valoarea iluminării/ luminanţei; 

http://www.ceanu-mare.ro
mailto:primaria@ceanu-mare.ro


2.19. Uniformitate generală a luminanţei Uo[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele 
considerate pe toată suprafaţa de calcul; 
2.20. Uniformitate longitudinală (a luminanţei suprafetei unei părti carosabile) Ul[L] – raportul între luminanţa 
minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de 
desfăşurare a traficului rutier. 
2.21. Uniformitate generală a iluminării U0[E] - raportul dintre valoarea ce  mai scăzută si valoarea medie; 
2.22. Punct de aprindere [PA] - ansamblu fizic unitar ce poate con�ine, după caz, echipamentul 
deconectare/deconectare,protec�ie, comandă, automatizare, măsură�i control, protejat împotriva accesului 
accidental, destinat sistemului de iluminat public. 
3. ORGANIZATORUL PROCEDURII 
3.1 Denumirea autoritătii contractante :  Consiliul local al comunei Ceanu Mare 
3.2 Adresa: Ceanu Mare,str.Principala,nr.101/C 
3.3 Nr. telefon/fax: 0264-327101 sau 0264-357715 
3.4 E-mail :primaria@ceanu-mare.ro 
4. CONDTII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
4.1 Ofertantul va prezenta oferta  tehnică si oferta financiară pentru: - Servicii de intretinere a Sistemului   de Iluminat 
public, din comuna Ceanu Mare 
5. OBIECTUL CONTRACTULUI 
5.1 Intretinerea sistemului de iluminat public stradal,se va face prin serviciile de depanare si reparatii. 
Cerinte privind eficienta energetica , si corespunderea normelor si standardelor. 

1. Achiziţionarea şi montarea de aparate de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi existenti, împărtite pe clase ale 
sistemului de iluminat  conform descrierii de mai jos. 

2. Implementarea unui sistem de automatizare încadrat în PA  
3. sau sistem de telegestiune pentru corpurile de iluminat din localitatile comunei;                                                  

4.furnizarea de corpuri de iluminat, braţe de prindere, cleme de conexiune, cablu de alimentare, în conformitate cu 
specificaţiile tehnice, precum şi montarea acestora pe stâlpi de beton alveolari sau centrifugaţi.Corpurile de iluminat 
vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de către fiecare ofertant în urma efectuării calculelor 
luminotehnice pentru fiecare situaţie prezentată și detaliată în prezenta documentație.Daca este cazul, pentru 
sistemul de telegestiune se aplică un program de reducere a consumului și a fluxului luminos ,fiind propus un 
Program-ORAR de iluminat,astfel: 

 Ora aprindere IP-> ora 22.00, Iluminatul functioneazăîn clasa initială ___100%; 
 Ora 22.00 –> ora 23.00, Iluminatul functionează cu o clasă inferioară ___ 75%; 
 Ora 23.00 -> ora 5.00, Iluminatul functionează cu 2 clase inferioare___ 40-50%; 
 Ora 5.00 –> ora 6.00, Iluminatul functionează cu o clasă inferioară ___ 75%; 
 Ora 6.00 –> ora stingere, Iluminatul functionează în clasa initială___ 100% 

Modelul de configuratie si cerintele pentru  diversele situatii, sânt descrise mai jos: 
Profil transversal pentru fiecare situatie din proiect. 
Exemplu: unilateral ( intoduceti profilul corespunzator) 
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Situa�ia 1- clasa sistemului de iluminat ___: ___ buc. corpuri de iluminat de tipul 1  

 Montare: unilateral/bilateral 

 Distan�a între stâlpi:  

 Lă�ime carosabil: 

 Retragere stilp:  

 Înăl�imea montării aparat de iluminat :  
 Lungime bra�: minim 0.5m, maxim - nu va depăşi ¼ din înălţimea de montaj 
 Unghiul de înclinarea bratului : maxim 15˚ 

 Unghiul de înclinarea bratului : maxim 15˚ 

 Tip carosabil: informativ:  asfalt+beton R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07 

 Factor de men�inere:  

Parametrii minimi solicita�i pentru situa�ia 1-clasa de iluminat _____  

  
Lmed[cd/m2], 
minim 

U0, 
minim 

Ul1, 
minim 

Ul2, 
minim 

EUo Emin 
[lx] 

Emed[lx] TI[max] SR[min] 

sit 1          
Situatia 2 - clasa sistemului de iluminat ___: cu nr.___ buc. corpuri de iluminat de tipul 2  

 Montare: unilateral / bilateral 

 Distanta între stâlpi:  

 Lătime carosabil:  

 Retragere stâlp: 



 Înăltimea montării aparat de iluminat :  
 Lungime brat: minim 0.5m, maxim - nu va depăşi ¼ din înălţimea de montaj 
 Unghiul de înclinarea bratului : maxim 15˚ 

 Unghiul de înclinarea bratului : maxim 15˚ 

 Tip carosabil:informativ_asfalt+beton R3007, coeficient de reflexie Q0=0.07 

 Factor de mentinere :  

Parametrii minim solicitati pentru situatia 2-clasa sistemului de iluminat ____ 

  Emed[lx] Emin[lx] 

sit 2 
  

Situatia 3 ... 

Cantitătile de lucrări, utilaj si manopera necesare sunt prezentate detaliat in Formularul Nr.1. Toate lucrările 

se vor executa în conformitate cu instrucţiunile specifice fiecărei categorii elaborate, cu respectarea prevederilor din 

normele si legile în vigoare la data execuţiei. 

5.2. Prin intretinerea Sistemului de iluminat public stradal din comuna Ceanu Mare, se urmăreşte realizarea urmă -
toarelor obiective: 

1. ameliorarea securităţii, siguranţei şi confortului cetăţenilor pe timp de noapte, prin aducerea ilumi -
natului stradal la valorile cantitative şi calitative din prescripţiile naţionale şi internaţionale în domeniu. 

2. limitarea impactului asupra mediului: 
o prin alegerea de produse care utilizează mai puţine materii prime, produse alcătuite din materiale 

recuperabile; 
o reducerea consumului de energie electrică si, implicit, a gazelor cu efect de seră (ex. CO2); 

-limitarea poluării luminoase, realizând un iluminat de calitate, în sensul dirijării luminii doar spre 
locul în care este necesară şi doar acolo unde este dorită; 
-atenţia acordată durabilităţii produsului privit ca un serviciu şi nu doar ca un obiect, prin utilizarea de 
corpuri de iluminat care permit optimizarea cheltuielilor de întreţinere. 

3. realizarea unui sistem de iluminat coerent la scara întregii comune, prin:  
o integrarea funcţiilor iluminatului public:  

 funcţionalitate (satisfacerea nevoii de siguranţă, securitate şi confort în mod corect); 
 eficienţă energetica. 

5.3 Scopul contractului este de a realiza un sistem modern si eficient de iluminat public care să corespundă 
cerintelorsi normelor nationale si internationale, în paralel cu optimizarea consumurilor energetice. Prin acest 
contract se urmăreste: 

 Garantarea dreptului cetătenilor din comuna,la un spatiu public de calitate; 
 Modernizarea sistemului de iluminat,  bazat pe utilizarea de  corpuri de iluminat performante care să 

asigure calitatea, garantia, eficienta energetică si exploatarea optimă a întregului sistem şi optimizarea 
consumului de energie electrică; 

 Garantarea indicatorilor de performantă luminotehnică calculati, urmare a lucrărilor de modernizare; 
 Asumarea si garantarea optimizării consumului de energie electrică; 
 Garantarea permanentei în functionare a iluminatului public. 

Pentru întocmirea ofertei tehnice şi comerciale, ofertantul va avea în vedere următoarele activităti : 
- Calcul luminotehnic pentru configuratiile de căi de circulatie martor (situatiile 1;2;3... din prezenta 

documentatie); 
- lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public existent,  care constau în achizitionarea si 

montarea corpurilor de iluminat, braţelor de prindere şi conectarea lor la reţea prin cleme şi cablul de 
alimentare pentru corpurile  de iluminat; 

- lucrari de reinnoire si extindere a retelelor electrice de iluminat public aeriene si/sau subterane, care 
constau in executie lucrari de instalatii electrice 0.4 KV. 

- automatizarea SIP; 
- implementarea unui sistem de telegestiune cu tehnologie de comunicatie de tip deschis, fără fir pentru  

aparatele de iluminat, pe arterele principale, aflate in localitatile din comuna Ceanu Mare; 
- demontarea unor corpuri de iluminat existente. 

6. CERINTE TEHNICE SI  DE CALITATE 
Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice  trebuie să garanteze atingerea următoarelor obiective :  
- Asigurarea   nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele  
nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminantă, uniformităti generale, 
longitudinale si transversale atât pentru iluminare cât si pentru luminantă, pragul de orbire etc. 



- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în conditiile îndeplinirii tuturor cerintelor, prin 
următoarele mijloace : 

 Corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenantă redusa, cu grad mare de 
protectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED; 

 Componentele sistemului de iluminat vor fi  executate în conformitate cu standardele în 
vigoare si vor avea certificate  de conformitate; 

 Un aspect deosebit de important în vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi puterea 
electrică instalată a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare. Obligatoriu 
aceasta va fi calculată de fiecare ofertant. 

- Vor fi prezentate: 
 Declaratii de conformitate emise de producător; 
 Declaratii de calitate emise de producător; 
 Certificate de garantie emise de producător. 

Este obligatorie inscriptionarea tipului corpului de iluminat si a mărcii producătorului. Mostrele functionale 
pentru toate tipurile de aparate de iluminat cuprinse în ofertă se vor prezenta la cererea autoritătii contractante, 
după data deschiderii ofertelor, în maxim 48 ore. Tipul corpului de iluminat si marca producătorului astfel 
inscriptionate trebuie să se identifice cu tipul corpurilor de iluminat si producătorul pentru care s-au prezentat 
certificatele de conformitate solicitate, atât pentru produsele prezentate ca mostre, cât si pentru cele folosite în 
proiectele luminotehnice si ofertate.Neprezentarea mostrelor de corp de iluminat pentru fiecare din configuratiile 
cuprinse în ofertă duce la descalificarea ofertantului.Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat 
tehnologiei LED, indiferent de formă. Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate 
pentru surse cu descărcări sau incandescență, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED. Ofertele care nu 
respectă această cerință vor fi declarate neconforme. 
6.1 Cerinţe tehnice minime impuse pentru corpuri de iluminat cu LED de  
      tipul 1, folosite pentru iluminatul rutier si zonelor pietonale  

 Gradul de protectie a componentei optice IP 65; 
 Gradul de protectie a componentei electrotehnice IP 65; 
 Carcasa realizată din aluminiu sau alt aliaj metalic rezistent la coroziune ,  dimensionată astfel încît să 

îndeplinească si functia de radiator pasiv pentru LED; 
 Curba fotometrică a corpului de iluminat trebuie să corespundă clasei de iluminat ; 
 Durata de viată minim 50000 ore cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos initial; 
 Se va prezenta diagrama polară a intensitătii luminoase �i curbele de tip K pentru corpul de iluminat 

propus; 
 Randamentul corpului de iluminat minim 75%; 
 Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea functionării la minim un 

factor de putere  de 0,90; 
 Protecţie împotriva electrocutării Clasa I sau II; 
 Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, având temperatura de culoare 

cuprinsă între 4000K-5000K; 
 Protectie la descărcări atmosferice minim 4kV; 
 Functionare la temperaturi între -20 �i +40 grade Celsius; 
 Garantie producător minim 5 ani. 

6.2 Cerinţe tehnice minime impuse,pentru corpuri de iluminat de tipul 2, sunt cele obisnuite, si folosite pentru 
iluminatul public stradal obisnuit; 

6.3 Cerinţe tehnice minime ,impuse pentru corpuri de iluminat de tipul 3, sunt aratate in Normele de la Iluminatul 
Public stradal,aprobate de ANRSCE,cu coeficentii de corectie necesari; 
6.4 Brate de prindere 
Cerinte tehnice minime impuse, pentru bratele si colierele de prindere,la aparatele de iluminat stradal 

 Material: ţeavă de oţel vopsita, avand diametru minim ø42mm pentru aparate de iluminat cu greutati mai 
mici sau egale cu 7kg si minim ø60mm pentru greutati mai mari de 7 kilograme 

 Dimensiuni: în funcţie de geometria străzii , lungimea minimă a bratului pe orizontală 500mm; lungimea 
maximă nu va depăsi ¼ din înăltimea de montaj 

 Unghiuri de înclinare: în funcţie de soluţia aleasă dar nu mai mari de 15˚ faţă de planul orizontal 
 Prinderea bratelor pe stâlpi se va face în brăţări pereche,  cu şuruburi. 

6.5 Cablu si conductori 
Cerinţe tehnice minime impuse pentru cablu de conectare la reţea 

 Conductor  - descriere conform cerintelor din proiect  
 Tensiune nominala  



 Temperatura minima a mediului ambiant (pe manta): -  
 Temperatura maxima admisibila pe conductor:  
 Tensiunea de incercare:  

6.6 Cleme de conexiune la retea 
Cerinţe tehnice minime impuse pentru cleme de conexiune la reţea 

 Clema de derivatie cu dinti pentru iluminat public ,pentru retelele cu conductor torsadat si cleme de 
derivati,si pentru retelele neizolate                                                                                                                                        
6.7 Sistemul de telegestiune (daca este cazul) .Sistemul de telegestiune wireless al iluminatului public 
are rolul de a monitoriza, comanda si controla  aparate tip, situate pe arterele principale, aflate de-a lungul 
drumurilor si strazilor din localitatile comunei Ceanu Mare.Sistemul de telegestiune fara fir (wireless) al 
iluminatului public are rolul de a monitoriza, comanda si controla de la distanta aparatele de iluminat, 
intr-un mod facil, pentru a permite efectuarea de interventii prompte in caz de defect, dar si reducerea 
costurilor aferente consumului de energie electrica si a mentenantei sistemului de iluminat public. 

Parametri tehnici si functionali:  

A. Functii: 
 transmiterea de la distantă a comenzilor utilizând tehnologie de ultima generatie  pe baza unor protocoale 

de comunicare standardizate, de tip deschis. Nu se acceptă tehnologii de comunicare aparţinând unui singur 
producător („proprietary technology”), pentru care este necesară licenţa de utilizare/dezvoltare 

 posibilitatea de accesare a aplicatiei web de către orice utilizator predefinit în sistem, de la orice terminal 
conectat la internet (care permite navigarea WEB) si protejarea conexiunii minim cu parolă si nume 
utilizator; 

 afisarea informatiilor in interfata utilizator in limba romana; 
 colectarea centralizata a datelor de la controlerele de grup utilizând retele de date mobile (GPRS/GSM 

sau UMTS)  sau Ethernet 
 reprezentarea grafica a fiecarui dispozitiv de control/aparat de iluminat si a starii acestuia, pe o harta, in 

functie de coordonatele GPS ale sale;  
 reprezentarea intr-o structura arborescenta, logica, care sa contina cel putin urmatoarele nivele:  

- nivel tara, 
- nivel oras cu zone apartinatoare, 
- nivel localitate, 
- nivel strada, 
- nivel punct luminos 

 modificarea automata a nivelului de focalizare (zoom) in functie de nivelul de navigatie ales (ex. strada, 
aparat de iluminat); 

 pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat, conform condiiţiilor impuse 
prin programe de functionare prestabilite, ce pot fi modificate in interfata utilizator in orice moment, la 
cererea beneficiarului, inclusiv după montarea aparatelor de iluminat; 

 pornirea/oprirea aparatelor de iluminat in mod individual, cu ajutorul unei fotocelule integrate in fiecare 
aparat de iluminat, ce va controla functionarea acestora in raport cu un nivel de iluminare prestabilit de 
utilizator in interfata, acesta putand fi schimbat ori de cate ori va fi nevoie, prin intermediul interfetei 
utilizator. O astfel de functie permite controlul aparatelor de iluminat in functie de nivelul de iluminare 
locala, fara a periclita siguranta circulatiei si cu obtinerea unor economii suplimentare de energie (ex: in 
parcuri se lasa intunericul mai devreme fata de o cale de circulatie auto /pietonala situata in spatii deschise).   

 reducerea/  cresterea fluxului luminos pe baza unor senzori, ce pot fi montati pe oricare din aparatele de 
iluminat/dispozitivele de control ofertate (inclusiv cele de zona) si pe baza carora poate fi gestionat modul 
de functionare al mai multor aparate de iluminat ce deservesc aceluiasiobiectiv, fara ca toate acestea sa fie 
conectate direct la acelasi senzor. Totodata, un aparat de iluminat trebuie sa fie capabil sa raspunda la 
comanda transmisa de cel putin 10 senzori configurati in interfata utilizator a sistemului de telegestiune, 
montati in zonele inconjuratoare ale acestuia. Senzorii pot fi diversi: de miscare, de prezenta, de ploaie, etc. 

 menţinerea constantă a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea deprecierii 
fluxului luminos al unui aparat de iluminat şi elimină costurile suplimentare datorate supradimensionarii 
iniţiale a fluxului luminos şi implicit, a puterii absorbite; 

 utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea în 
permanenţă a unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea nominala a acesteia, dacă 



pentru obţinerea rezultatelor luminotehnice în teren este nevoie de un flux luminos intermediar faţă de cel 
oferit de lămpile existente pe piată; 

 modificarea dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar), ce permite 
reducerea fluxului luminos cu diferite procente faţă de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, în 
funcţie de densitatea traficului, durata zi-noapte sau alte condiţii predefinite; 

 functionarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel putin la 
nivel de punct luminos la nivel de oras si la nivel de grup de functionare (grup de lucru), în "timp real" 
(timp de raspuns in teren maxim 5 minute; in interfata datele vor fi actualizate in maxim 30 minute); 

 programarea şi reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de functionare economice 
ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, in functie de densitatea traficu- 
lui, incadrarea viitoare a strazilor/zonelor de trafic, evenimente temporare sau de durata lunga, sarbatori ;   

 permite configurarea a cel puţin 10 grupuri de lucru (scenarii de funcţionare) diferite, la care pot fi alocate 
oricare dintre aparatele de iluminat existente în sistemul de telegestiune, în funcţie de aplicaţia deservită 
(iluminat stradal, iluminat parcări, iluminat treceri de pietoni, iluminat arhitectural, iluminat festiv, etc).           
La cerere, aceste aparate de iluminat pot fi transferate într-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de 
funcţionare). 

 grupurile de lucru (şi dispozitivele de control alocate lor), definite pentru diferite scenarii de funcţionare, 
nu vor fi condiţionate de apartenenţa la un anumit dispozitiv de control zonal sau de configuraţia reţelei de 
alimentare cu energie electrica; 

 fiecare grup de lucru permite cel puţin 2 scenarii de funcţionare, definit în funcţie de zilele săptămânii :            
(1 scenariu pentru zile lucrătoare şi 1 scenariu pentru zilele de sfârşit de săptămână). 

 interfaţa va permite definirea în avans a unor zile speciale, în decursul unui an, având scenarii de 
funcţionare diferite faţă de restul anului, pentru fiecare grup de lucru in parte (ex: Paşti, Craciun, Zilele 
Oraşului, etc.) 

 cunoasterea de la distantă a stării sistemului de iluminat public privind: starea aparatului de iluminat/ 
starea dispozitivului de control, starea dispozitivului de control de grup, disfunctionalită si în functionare; 

 cunoaşterea de la distanţă a cel putin următorilor a parametrici electrici si de functionare la nivel de 
aparat/corp de iluminat: 

- putere electrică absorbită,  
- tensiunea de alimentare,  
- intensitatea curentului electric,  
- coss,  
- energie consumata la nivel de dispozitiv de control individual, 
- numărul de ore de functionare ale dispozitivului de control,  
- numărul de ore de functionare ale balastului /driver-ului aparatului de iluminat,  
- starea şi calitatea comunicatiei existente între dispozitivul de control al aparatului de 
iluminat şi dispozitivul de control de grup, 
- ultima pornire si ultima oprire a aparatului de iluminat, 
- starea in care se afla aparatul de iluminat – pornit/oprit/mod manual/mod automat, 
- nivelul de iluminare masurat de fotocelula integrata in aparatul de iluminat, 

 interogarea automată a dispozitivelor de control şi stocarea datelor de tip istoric, ce vor fi folosite în 
raportări ulterioare, trebuie să se faca cel puţin la interval de 90 de minute, iar datele de tip "valori în timp 
real" (live values) trebuie afişate cel puţin la interval de 30 minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la 
cerere, într-un mod facil, prin intermediul interfeţei utilizator;in cazul unei avarii (intreruperea alimentarii 
cu energie electrica a dispozitivelor de control local si zonal ), sistemul de telegestiune trebui sa fie opera- 
tional in maximum 5 minute si sa transmita date in sistem in maxim 15 minute; 

 monitorizarea permanentă a sistemului si, la cerere,  transmiterea de rapoarte prin intermediul e-mail-
urilor, către destinatarii predefiniţi în sistem cu privire la cel puţin următoarele:  

- energia consumată,  
- modul de funcţionare,  
- erorile de functionare,  
- durata de funcţionare a lămpilor; 

 definire utilizatori în functie de rolurile alocate de către administratorul sistemului (vizualizare sistem, 
configurare echipamente, configurare profiluri de functionare, vizualizare rapoarte de functionare,etc.); 



 emiterea de rapoarte si posibilitatea de export a datelor cel puţin într-un format compatibil „excel” si 
„.pdf” , conform solicitarilor administratorului sistemului, pentru cel putin urmatoarele : 

- energia consumată,  
- modul de funcţionare,  
- erorile de funcsionare,  
- durata de funcţionare a lămpilor; 

 sistemul de telegestiune va permite integrarea iluminatului festiv si a celui arhitectural, precum si a altor 
consumatori permanenti sau ocazionali, pentru acestia trebuind sa poata fi controlata cel putin oprirea si 
pornirea, dupa un program prestabilit si pe baza de comenzi manuale; 

 deoarece iluminatul festiv prezinta o componenta dinamica, ce se modifica de la an la an, sistemul de 
telegestiune trebuie sa permita, prin intermediul fiecarui aparat de iluminat/ fiecarui dispozitiv de control 
alocat acestuia, controlul individual si pe baza de scenarii de functionare diferentiate a iluminatului festiv 
(ex. aparatul de iluminat public isi reduce fluxul luminos la ora 23:00 la nivelul 75%, iar ghirlanda lumi -
noasa alimentata de pe acelasi stalp/dispozitiv de control se stinge intre orele 24:00-5:00);   

 dispozitiv de control va fi capabil sa controleze si sa monitorizeze consumul pentru sarcini de cel putin 
0W-1100W aferente acestuia, acestea putand fi consumuri cumulate ale aparatului de iluminat public + 
iluminat festiv sau ale proiectoarelor aferente iluminatului arhitectural; 

 fiecare dispozitiv de control individual va fi capabil sa controleze funtionarea independenta a 3 sarcini 
diferite (3 aparate de iluminat/1 stalp, 2 aparate+element iluminat festiv/ 1 stalp, aparat 
iluminat+semnalizare luminoasa rutiera+element iluminat festiv/1 stalp) 

 sistemul trebuie sa fie scalabil, sa permita adaugarea in viitor si a altor dispozitive de control /aparate de 
iluminat, fara costuri suplimentare inafara de componentele hardware si de conectare in reteaua de telefonie 
mobila sau ethernet ale dispozitivelor de control zonale; 

 sistemul trebuie sa permita conectarea ulterioara si a altor consumatori independeti, precum aparate de 
iluminat montate pe panouri solare, fara alte costuri inafara de componentele hardware; 
B. Componente: 

 Aplicatie web gratuită, realizată în limba română, care să permită: afişarea grafică a punctelor luminoase si 
a  dispozitivelor de control zonale/ de grupuri pe o hartă în sistem GIS sau pe o hartă georeferentiată; 
urmărirea în timp real a stării sistemului precum si consultarea datelor înregistrate de către sistem; 
configurarea dispozitivelor de control zonal si a dispozitivelor de control individual; configurarea 
sistemului pe o structura arborescentă, incluzand nivelurile: oraş, cartier, stradă, punct luminos 

 Dispositive de control zonal/de grup, care transmit date către aplicaţia web folosind reţele de date mobile şi 
comunică cu dispozitivele de control individual,în conformitate cu normele pe care a fost dezvoltată respec 
tiva tehnologie, în frecvenţe libere de licenţă. Fiecărui dispozitiv de control de grup îi vor putea fi alocate 
minim 100 de dispozitive de control individual.  Dispozitivul de control zonal va fi prevăzut cu memorie 
internă non-volatila pentru salvarea datelor proprii si a celor culese de la dispozitivele de control individual, 
în caz de întrerupere a comunicării cu aplicatia web sau a întreruperii alimentării cu energie electrică; 

 Dispozitive de control individual, care permit comanda si controlul independent al aparatelor de iluminat; 
controlează aparatul de iluminat conform profilurilor de functionare definite la nivel de grup de funcţio  -
nare; utilizează cel puţin protocolul de comunicare 1-10 V si DALI, astfel incât aparatele de iluminat pot fi 
echipate cu balasturi electronice care au incorporate aceste protocoale de comunicare, indiferent de produ- 
catorul lor; permit comanda printr-un contactor intern a aprinderii/stingerii, pentru a face posibilă si inte -
grarea aparatelor de iluminat cu balast electromagnetic şi a balasturilor cu priza mediana (doua nivele, 
puteri de funcţionare), ce pot fi comandate pentru reducerea fluxului luminos la pragul prestabilit; sunt 
prevăzute cu iesire suplimentară pentru controlul alimentarii cu energie electrică (pornit/oprit) a aparatelor 
de iluminat festiv, a panourilor publicitare, etc; sunt prevăzute cu contor pentru înregistrarea consumului de 
energie electrică. Permit integrarea de dispozitive de comanda externa (ex: senzori de prezenţă), prin inter -
mediul unei intrari digitale sau analogice, pentru controlul individual sau în grup, a anumitor dispozitive de 
control din reţea, pe baza unei scheme de funcţionare prestabilită, pentru anumite zone    

 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 
 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
 Certificat de conformitate de la producator 
 Inscriptionare CE 

6.8 Cerinte tehnice impuse  pentru relizarea calculelor luminotehnice: 
 in calcule se va folosi un factor de mentinere global MF=0.85 in conformitate cu caracteristicele tehnice ale 

corpului de iluminat  
 in calculele luminotehnice efectuate pentru oferta pe strazi martor se va considera carosabil conform 

situatiilor 1;2;3... din prezenta documentatie. 



 calculele luminotehnice se efectueaza in conformitate cu prevederile standardului SR-EN 13201  
 calculele luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru recunoscut de catre CIE (Comisia 

Internaţională de Iluminat), fie cu un program de calcul certificat de un organism internaţional sau naţional 
acreditat  CIE  

 valorile minime pentru clasele de iluminat vor fi conform situatiilor 1;2;3... din prezenta documentatie  
6.9 Documente care să ateste respectarea condiţiilor tehnice  
6.9.1 Corpuri de iluminat 

 Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat  
 Declaratii/certificatul de conformitate de la  producator, din care sa rezulte caracteristicile tehnice 

solicitate şi conformitatea cu standardele in vigoare 
 Certificat de garantie 
 Raport de incercari pentru confirmarea gradului de protectie IP, IK si a caracteristicilor fotome- 

trice  pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada 
acreditarii laboaratoarelor care a emis raportul. 

6.9.2 Surse de alimentare 
 Prospect tehnic/fisa de catalog  
 Declaratie/certificat de conformitate producator 

6.9.3 Surse LED 
 Prospect tehnic/fisa de catalog lampi 
 Declaratie/certificat de conformitate  producator 

6.9.4 Componentele sistemului de telegestiune 
   Prospect tehnic/fisa de catalog in limba romana 
   Declaratie/certificat de conformitate producator 

6.9.5 Program de calcul luminotehnic 
 Certificat prin care se dovedeste ca programul utilizat respecta normele CIE Comisia 

Internaţională de Iluminat  (in cazul  in care nu se utilizeaza un program neutru recunoscut de 
catre CIE) 

Produsele şi componentele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentaţiilor prezentate. 
Indeplinirea cerintelor tehnice minime enuntate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage 
descalificarea ofertelor respective. 
7. PREZENTARE OFERTĂ TEHNICĂ .                                                                                                                           
7.1  Se va prezenta pentru fiecare tip de echipament solicitat in caietul de sarcini la punctele 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 6.7 fise tehnice semnate si stampilate, care sa contina o coloana cu cerintele caietului de sarcini si o coloana 
cu caracteristicele echipamanetelor ofertate. Caracteristicile echipamentelor ofertate trebuie sa indeplinesca intocmai 
sau sa fie superioare celor solictate.Declaratiile ofertantiilor vor fi dovedite prin prezentarea de certificate de confor 
mitate sau alte documente avizate din care sa reiasa cele declarate.Ofertantii care nu prezinta fisele tehnice, sau care 
nu indeplinesc cerintele minime ale echipametelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificati. 
7.2 Prezentarea calculelor luminotehnice si descrierea programelor luminotehnice utilizate, pentru configuratiile de 
cai de circulatie martor – situatiile 1;2;3... din prezenta documentatie.  
Descrierea solutiilor tehnice propuse si a parametrilor luminotehnici obtinuti pe fiecare tip de strada (clasa de 
iluminat)  in urma reabilitarii sistemului de iluminat, mentionandu-se aspectele calitative si cantitative.  
Daca  parametrii luminotenici al unei situatii nu este indeplinit oferta va fi descalificata din punct de vedere 
tehnic. 
7.3 Evaluare energetica a solutiei propuse pentru intreaga cantitate de aparate indicate in situatiile martor. 
Evaluarea energetica va avea ca baza de calcul cantitatea energiei active consumate de celelalte  aparate/corpuri de 
iluminat indicate la situatiile descrise in acest document.In calcul energiei se vor considera 3877 ore de functionare,  
se va tine cont de puterea   surselor LED, de pierderile din sursele de alimentare si de profilul de reducere a consu -
mului si fluxului luminos in cazul aplicarii sistemului de telegestiune. 
Eac [kWh] = {3877[h]  x  (N[buc]  Pi aparat Situatia 1[W] + N[buc]  Pi aparat Situatia 2[W] + N[buc]  Pi aparat 
Situatia 3 [W]+ ...+N[buc]  Pi aparat Situatia ultima [W] ) } / 1000, 
Unde:  
Eac=energia activa consumata  
Pi aparat=puterea instalata pe TIP de aparat propus pentru situatia respectiva. 
Pentru aparatele la care este aplicast sistemul de telegestiune  se va tine cont de profilele de reducere cerute in cadrul 
documetatiei. Se va detalia modalitatea de calcul a energie in urma aplicarii lor.Valoarea puterii electrice instalate 
a corpurilor de iluminat in kW/ora, se considera ca fiind o valoare de referinta pentru calculul energiei electrice 
consumate de catre sistemul de iluminat. Ofertele in care cantiatea de  energie electrica consumata pentru corpurile 
de iluminat in condiile de functionare indicate, va fi mai mare ,decat valoare indicata, vor fi descalificate. 
7.4 Prezentarea sistemului de telegestiune – modalitatea de implementare 
8. Garantii solicitate: 

 lucrări de constructii montaj: 2 ani; 
 aparate de iluminat: 5 ani; 



 sursa alimentare: minim 5 ani; 
 surse LED: minim 5 ani; 

9. Avize si acorduri 
Ofertantul castigator va avea obligatia sa obtina avizele si acordurile  necesare potrivit legislatiei in vigoare. 
Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din contractul de achizitii publice. 

 
Primar,                                     Viceprimar,                                      ptr secretar C.L.,                                                  
d-l Pacurar Virgil                 cs.loc.Creta Danut  cs.jr.Pintilie Clement 


