
 

 

 

1 / 51 

Nr. ________ din __ / __ / 2020 

 
          APROBAT, 
          PRIMAR, 

          Nicolae Salagean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
în vederea delegării prin 

„CONCESIONARE A SERVICIULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL BICAZ” 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Beneficiar: Orașul Bicaz, Jud. Neamțâ 
 

 
 

2020 
 



 

 

 

2 / 51 

 
CUPRINS 

 

1. Date generale ................................................................................................................. 3 

1.1 Considerații generale .................................................................................................. 3 

1.2 Obiectivele autoritații contractante .............................................................................. 3 

1.3. Informații despre autoritatea contractantă ................................................................. 4 

2. Situaţia tehnică actuală a sistemului de iluminat public din Oraşul Bicaz ............... 4 

3. Condiții de exploatare a delegării și obiectivele urmărite de achizitor ..................... 5 

3.1 Obiectul delegării ........................................................................................................ 5 

3.2. Condiţiile de exploatare a delegării ............................................................................ 5 

3.3 Intreţinerea sistemului de iluminat public .................................................................... 7 

3.4. Realizarea investițiilor în iluminatul public. .............................................................. 14 

3.5 Operarea sistemului de iluminat public prin intermediul unui dispecerat .................. 18 

3.6 Realizarea iluminatului ornamental-festiv ................................................................. 19 

3.7  Cerințe tehnice și de calitate minime solicitate ........................................................ 19 

3.8. Sistemul de telegestiune al iluminatului public ......................................................... 23 

3.9.Realizarea iluminatului arhitectural ........................................................................... 26 

3.10. Execuția lucrărilor .................................................................................................. 30 

3.11. Probe și verificări ................................................................................................... 35 

3.12. Recepția lucrărilor .................................................................................................. 37 

3.13. Standarde și normative ce guvernează proiectarea și execuția lucrării ................. 38 

3.14. Documente obligatorii ............................................................................................ 39 

3.15. Condiții organizaționale minime ............................................................................. 40 

3.16. Măsuri de protecție a muncii, PSI și a mediului ..................................................... 41 

3.17. Clauze financiare şi de asigurări ............................................................................ 43 

3.18. Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea delegării prin concesionare .. 44 

3.19. Durata delegării ..................................................................................................... 44 

3.20.  Indicatorii de performanță ..................................................................................... 45 

3.21. Date tehnice ale investitiei ..................................................................................... 45 

4. Obligațiile operatorului ................................................................................................ 46 

5. Alocarea riscurilor ....................................................................................................... 47 

6. Conținutul ofertei tehnice și comerciale .................................................................... 48 

6.1  Conținutul ofertei comerciale ................................................................................... 48 

6.2  Conţinutul ofertei tehnice ......................................................................................... 48 

6.3  Criteriu de selecţie ................................................................................................... 49 

7. Finanţarea lucrărilor .................................................................................................... 50 

8. Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune ............................................... 51 

9. Dispoziţii finale ....................................................................................................... 51 

 
 



 

 

 

3 / 51 

 

1. Date generale 

1.1 Considerații generale 

 
Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislației în vigoare și precizează 

condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune prin 
concesionare a serviciului de iluminat public din Orașul Bicaz, stabilind nivelurile de calitate 
și condițiile tehnice minime necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și 
siguranță. 

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și 
de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat 
public – Ordin ANRSC 87/2007.  

Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public se va face conform Legii nr. 51/2006 
a serviciilor de comunitare de utilități, republicată cu modificările și completările ulterioare și 
a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării 
activităților de realizare a serviciului de iluminat public și constituie ansamblul cerințelor 
tehnice de bază.  

 Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile 
referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și 
sistemul de asigurare a calității, terminologie simboluri, condițiile pentru certificarea 
conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.  

 Specificațiile tehnice se referă și la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, 
inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare și 
întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzut de actele normative și 
reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.  

 Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, 
la prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe 
parcursul îndeplinirii și realizării serviciului de iluminat public.  

Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al orașului Bicaz. 
Terminologia utilizată este cea din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din 

Orașul Bicaz.  
 Autoritatea achizitoare a Serviciului este Orașul Bicaz.  

 1.2 Obiectivele autoritații contractante 

 
Obiectul delegării este Serviciul de iluminat public din Orașul Bicaz care presupune 

urmatoarele activități 

• Aducerea și menținerea în parametrii ai sistemului de iluminat public din Orașul 
Bicaz; 

• Întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a sistemului de iluminat public 

• Operarea sistemului de iluminat actual și cel dezvoltat prin intermediul unui 
dispecerat;  

• Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în zonele deficitare, 
utilizând tehnologia LED și echipamentele ce deservesc Sistemului de Iluminat 
Public 

• Rentregirea și extinderea sitemului de telegestinue în zonele deficitare; 

• Gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică al iluminatului public 

• Montarea și demontarea iluminatului festiv; 
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• Creșterea gradului de confort, siguranţă şi civilizaţie a cetăţenilor; 

• Eliminarea evenimentelor de agresiuni sociale pe timp de noapte şi a 
accidentelor; 

• Punerea în valoare a clădirilor de patrimoniu din orașul Bicaz prin implementarea 
unui sitem de iluminat architectural. 

 
 Prin delegarea prin concesiune Serviciului de iluminat public se va urmării, realizarea 
unui raport calitate / cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de 
delegare prin concesiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract. 
 Structura și tarifele practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în 
conformitate cu prevederile legale. 

1.3. Informații despre autoritatea contractantă  

 
Denumirea legală completă  

(numele organizaţiei): 
Oraşul Bicaz 

Naţionalitatea Română 
Statutul legal Unitate administrativ teritorială 

Adresa oficială Primăria Oraş Bicaz, Str. Barajului, 
 Nr. 4, Judeţul Neamţ 

Nr. telefon: codul țării + codul 
oraşului + numărul +40-233-254310  
Nr. fax: codul țării +  

codul Orașului + numărul +40-233-253520  
Site-ul organizaţiei https://www.primariabicaz.ro/ 

 

2. Situaţia tehnică actuală a sistemului de iluminat public din 
Oraşul Bicaz 

 
Reţeaua de iluminata public din oraşul Bicaz are urmatoarele componente: corpuri de 

iluminat cu LED 1497 buc din care, stâlpi de iluminat public 1431 buc, puncte de aprindere și 
posturi de transformare 25 buc.  

În ceea ce privește rețelele de alimentare, ele sunt, o parte aeriene cu utilizare comună 
pentru casnic și iluminat, iar o parte din rețele sunt destinate exclusiv iluminatului, în special 
cele realizate cu ocazia reabilitării și extinderii sistemului de iluminat.   

Consumul anual al sistemului de iluminat public este 208.050,40 kwh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.primariabicaz.ro/
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3. Condiții de exploatare a delegării și obiectivele urmărite de 
achizitor 

 3.1 Obiectul delegării 

 
Obiectul delegării îl reprezintă delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat 

public şi are ca obiect întreţinerea şi menţinerea în parametrii a sistemului de iluminat public 
din Oraşul Bicaz realizarea investiţiilor în rețeaua de iluminat public precum şi realizarea 
iluminatului festiv componenta de montare / demontare. 

Obiectul delegării presupune urmatoarele activități: 

• Aducerea și menținerea în parametrii ai sistemului de iluminat public din Orașul 
Bicaz; 

• Întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a sistemului de iluminat public; 

• Operarea sistemului de iluminat actual și cel dezvoltat prin intermediul unui 
dispecerat;  

• Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în zonele deficitare, 
utilizând tehnologia LED și echipamentele ce deservesc Sistemului de Iluminat 
Public; 

• Reîntregirea și extinderea sitemului de telegestiune în zonele deficitare; 

• Gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică al iluminatului public; 

• Montarea și demontarea iluminatului festiv; 

• Creșterea gradului de confort, siguranţă şi civilizaţie a cetăţenilor; 

• Eliminarea evenimentelor de agresiuni sociale pe timp de noapte şi a 
accidentelor; 

 3.2. Condiţiile de exploatare a delegării 

 

(3.2.1) Iluminatul Public cuprinde iluminatul stradal, arhitectural, ornamental, din parcuri, 

parcări şi iluminatul festiv de sărbători. 

(3.2.2) Ofertantul va avea în vedere la stabilirea soluţiei propuse toate componentele acestui 

serviciu. Ofertantul va efectua următoarele : 

-proiectarea sistemului de iluminat public în zonele în care acesta lipseşte (conform 

pieselor desenate anexate); 

-lucrări de reabilitare a sistemului de iluminat public existent  

-lucrări de extindere a sistemului de iluminat public și a sitemului de telegestiune   

-executare de reţele noi (alei de acces în zonele cu blocuri, parcuri, străzi noi conform 

pieselor desenate anexate); 

-întreţinerea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a iluminatului public și a 

sistemului de telegestiune; 

-asigurarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public și a sitemului de 

telegestiune; 

-gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică; 

-lucrări de iluminat festiv de sărbători. 

-punerea în valoare a prin iluminatul a patrimoniului arhitectural al orașului, zonele vizate 

în prezentul caite de sarcini sunt: Casa regală (primarie), Muzeul de istorie Bicaz, 

Monumentul Erolilor, Casa de cultura Bicaz, Biserica Sf. Gheorghe din centrul orașului Bicaz 
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și Biserica Parohială Izvorul Muntelui. 

Prin soluţia întocmită de fiecare ofertant, în termenul stabilit, întregul sistem de iluminat 

al orașului Bicaz trebuie să ajungă să corespundă cerinţelor prescrise de normativele interne 

şi internaţionale referitoare la iluminatul public. 

(3.2.3) Pentru exploatarea reţelelor de iluminat aeriene care sunt paralele cu reţelele 

de alimentare ale altor consumatori ofertantul va avea în vedere încheierea unui 

contract de asistenţă tehnică cu proprietarul acelor reţele. Prin contractul de 

asistenţă tehnică acesta are dreptul de a-şi proteja proprietatea fără a stânjeni 

derularea programului de reabilitare asumat prin contract. 

Serviciul de iluminat public supus delegării trebuie să cuprindă, etapizat : 

- iluminatul de pe străzile, trotuarele, aleile, parcările din orașul Bicaz; 

- iluminatul parcurilor aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Bicaz- 

acolo unde este cazul; 

- iluminatul ornamental festiv din orașul Bicaz. 

(3.2.4) La prezentarea soluţiei ofertantul va depune: 

 (3.2.5.1.) O analiză a situaţiei existente; 

 (3.2.5.2.) Un memoriu tehnic cuprinzând programul şi soluţiile tehnice propuse; 

 (3.2.5.3.) Descrierea parametrilor obţinuţi pentru fiecare stradă în urma 

modernizării sistemului de iluminat menţionându-se aspecte cantitative şi calitative: 

• Cantitative: Lmin/med, Lmin, Lmax 

• Calitative : Lmin/med, Lmin/max, UI toate, TI, SR stânga, SR dreapta, valorile 

pentru: Imax 80, Imax 85, Imax 90, a fiecărui corp de iluminat utilizat 

Descrierea soluţiei de reducere a consumului energetic  

(3.2.5.4.) Prezentarea calculului luminotehnic (descrierea programelor 

luminotehnice utilizate, descriere a metodelor de proiectare utilizate)  

(3.2.5.5.)   Oferta comercială care va cuprinde : 

• costul delegării împărţit pe tipuri de activităţi; 

• borderou de tarife unitare; 

• durata de execuţie; 

• durata propusă a delegării; 

• valoarea redevenţei; 

• valoarea minimă de plată anuală solicitată; 

• valoarea dobânzii de finanţare (dacă este cazul). 

Structura şi nivelul tarifelor vor fi fundamentate conform legii, astfel încât : 

• să acopere costul efectiv al prestării serviciului; 

• să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi 

exploatare; 

• să descurajeze consumul excesiv şi risipa; 

• să încurajeze investiţiile, exploatarea eficientă a serviciului, protecţia mediului; 

• să respecte autonomia financiară a operatorului. 

 

Ofertantul trebuie să depună un borderou cuprinzând denumirea materialelor sau 

a dispozitivelor pe care le are în vedere pentru reabilitarea sistemului de iluminat, 

principalele caracteristici tehnice (fişa tehnică unde e cazul) şi preţurile unitare. 

Ofertantul va expune posibilităţile create Achizitorului de a verifica situaţia 

financiară a operatorului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta. 
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Operatorul este obligat să reabiliteze sistemul de iluminat public ce aparţine 

domeniului public precizat la punctul 3. (1) al prezentului Caiet de sarcini. 

Programul de reabilitare a iluminatului public în orașul Bicaz se va încadra în 

termenul de 24 luni de la începerea lucrărilor, prevăzând termene pentru fiecare 

etapă în derulare, întreţinerea desfăşurându-se pe toată perioada contractului, astfel 

încât sistemul de iluminat al orașului Bicaz să corespundă cerinţelor normelor 

internaţionale CIE 115/95, CIE 92/92, normativului naţional SR 13201/2015, 

reglementărilor prevăzute de legislaţia internă şi a Uniunii Europene, referitoare la 

iluminatul public . 

Principiile de organizare şi exploatare a serviciului vor fi elaborate şi expuse 

detaliat de operator şi aprobate de achizitor. Se vor prezenta detaliat modul de 

organizare, desfăşurare şi monitorizare permanentă a tuturor activităţilor serviciului 

şi metodele de îmbunătăţire a raportului cost/ performanţă al serviciului. Se vor 

accepta doar metodele care asigură Achizitorului controlul financiar (accesul la 

evidenţele contabile ale societăţii privitoare la obiectul delegării), controlul modului 

de organizare şi administrare al serviciului şi al îndeplinirii tuturor obligaţiilor 

contractuale. Controalele se vor efectua de către personal special împuternicit în 

acest sens de achizitor. 

(3.2.5) Se vor respecta în totalitate prevederile Capitolului II - Desfăşurarea serviciului 

de iluminat public din orașul Bicaz din "Regulamentul Serviciului de iluminat public 

din orașul Bicaz " . 

(3.2.6) Se respectă : 

 a)  nivelurile de iluminare minimale (parametrii luminotehnici)  

b) indicatorii de performanţă minimali pentru activităţile specifice Serviciului de 

iluminat public din orașul Bicaz prevăzute în Anexa 8 la prezentul caiet de 

sarcini. 

 3.3 Intreţinerea sistemului de iluminat public 

 
Activitatea de întreţinere a sistemului de iluminat public din Oraşul Bicaz se referă la 

toate operaţiile necesare aducerii şi menținerii sistemului de iluminat public la parametrii 
normali (electrici, luminotehnici, etc.) proiectaţi. 

Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor 
cerinţe și nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, și anume: 

-ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii; 
-creșterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, 

precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale; 
-punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice 

ale localitătilor, precum și marcarea evenimentelor festive și a sarbătorilor legale sau 
religioase; 

-susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților; 
-funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente 

serviciului. 
Întreținerea reprezintă ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau  

neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică 
corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor.  

Realizarea lucrărilor de exploatare și de întreținere a instalațiilor de iluminat public se 
va face cu respectarea procedurilor specifice de :   
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 -admitere la lucru;  
 -supravegherea lucrărilor;  
 -scoatere și punere sub tensiune a instalațiilor;  
 -control al lucrărilor.  

    
Operațiile de întreținere cuprind : 
 
A) Lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru 
supravegherea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau 
accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor  
   
B)  Revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare 
executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și 
înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la 
următoarea lucrare planificată.  
   
C)  Reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza 
unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii 
proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai 
prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.  
 
În cadrul lucrărilor operative se execută : 
a) intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat și 
accesorii; 
b) manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației 
de iluminat în vederea executării unor lucrări;  
c) manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor 
deranjamente;  
d)  recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;  
e)  analiza stării tehnice a instalațiilor;  
f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat; 
g) supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;  
h) controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi: 
vânt puternic, ploi torențiale, viscole, formarea de chiciură;  
i) acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau 
deosebite; 
j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;  
k) intervenții ca urmare a unor sesizări, sau în cazul vandalizărIi. 
 
În cadrul reviziilor tehnice se execută cel puțin următoarele operații:  
 a) revizia aparatelor de iluminat și a accesoriilor (driver electronic, placa LED, sistem optic, 
difuzor / dispersor / sticlă de protecție, dispoxitiv de control / modul de telegestiune, etc.); 
 b) revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare;  
 c) revizia liniei electrice aparținând sistemului de iluminat public.  
   
La revizia aparatelor de iluminat și a accesoriilor (driver electronic, placa LED, sistem optic, 
difuzor / dispersor / sticlă de protecție, dispoxitiv de control / modul de telegestiune, etc.) se 
execută următoarele operații:  
 a) ștergerea aparatului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecție vizuală);  
 b) înlocuirea siguranței sau a componentelor, dacă există o defecțiune;  
 c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. 
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La lucrările de revizie tehnică la aparatele de iluminat pentru verificarea bunei funcționări se 
lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecție a 
muncii în cazul lucrului sub tensiune.  
   
 La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează 
următoarele operații:  
a) Verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor străine;  
b) Îndreptarea stâlpilor înclinați;  
c) Verificarea ancorelor și întinderea lor;  
d) Verificarea stării conductoarelor electrice;  
e) Refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este 
cazul;  
f) Îndreptarea după caz, a consolelor;  
g) Verificarea stării izolatoarelor și înlocuirea celor defecte;  
h) Strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;  
i)  Măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ;  
j)  Verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de 
protecție la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.) ;  
   
La revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se vor 
realiza urmatoarele operații:  
a) înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare; 
b) înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte; 
c) înlocuirea, dupa caz, a ușilor tablourilor de distribuție; 
d) refacerea inscripționărilor, dacă este cazul. 
 
Întreținerea reprezintă ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau 
neprogramat în activitatea de exploatare. având drept scop menținerea în stare tehnică 
corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale inslalatiilor.  
Operațiile de întreținere și de menținere sunt aplicabile tuturor elementelor ce constituie un 
sistem de iluminat. 
 
Întreținerea aparatelor de iluminat constă în:  
 a) îndepărtarea impurităților de pe suprafața exterioară a aparatului de iluminat, la un 
interval optim de curățire (T) care poate fi determinat ținând cont de gradul de poluare și 
gradul de protecție al aparatului de iluminat în așa fel încât factorul de menținere utilizat să 
nu coboare sub 0,8 sau sub cel utilizat în proiectul inițial;  
 b) verificarea legăturilor electrice și remedierea acestora;  
 c) verificarea prinderilor mecanice ale aparatului de iluminat și remedierea acestora;  
 d) verificarea unghiului de reglaj și remedierea acestuia;  
 e) verificarea vizuală a integrității aparatului de iluminat;  
 f ) verificare funcționalitate dispozitiv de control (OLC); 
 g) verificare funcționalitate modul de protecție contra descărcărilor electrice; 
   
 Întreținerea prelungirilor cu braț constă în:  
 a) îndepărtarea impurităților de pe suprafața exterioară a prelungirilor cu braț;  
 b) verificarea legăturilor electrice și remedierea acestora;  
 c) verificarea prinderilor mecanice ale prelungirilor cu braț și remedierea acestora;  
 d) verificare vizuală a integrității stratului de protecție anticoroziv, a geometriei prelungirilor 
cu braț și remedierea acestora;  
   
 Întreținerea stâlpilor constă în:  
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 a) îndepărtarea impurităților de pe suprafața exterioară a stâlpilor;  
 b) verificarea legăturilor electrice și remedierea acestora;  
 c) verificarea prinderilor mecanice ale stâlpilor și remedierea acestora:  
 d) verificarea verticalității și remedierea acesteia;  
 e) verificare vizuală a integrității stratului de protecție anticoroziv și remedierea acestuia;  
   
Întreținerea cablurilor constă în:  
 a) verificarea rezistenței de izolație;  
 b)  verificarea capetelor terminale, a legăturilor electrice și remedierea acestora;  
 c) verificarea prinderilor sistemelor de înțindere și ale sistemelor de susținere pentru 
cablurile aeriene și remedierea acestora;  
 d) verificarea vizuală a cablurilor aeriene.  
   
 Întreținerea cutiilor constă în:  
 a)  verificarea conformități schemelor electrice cu starea de fapt;  
 b)  verificarea capetelor terminale, a legăturilor electrice și remedierea acestora;  
 c)  verificarea prinderilor mecanice și remedierea acestora;  
 d) verificare vizuală a integrității stratului de protecție anticoroziv și remedierea acestuia;   
 e)  verificarea realizării conexiunilor la împământare;  
   
 Menținerea aparatelor de iluminat:   
 a) În cazul operației de menținere programată, aceasta constă în:  

• înlocuirea componentelor aparatului de iluminat la expirarea termenului dc 
funcționare în parametri nominali ai componentelor respective;  

• verificarea funcționării acestora;  
b) În cazul operației de menținere accidental (în cazul sesizării unui defect), această constă 
în:  

• înlocuirea componentelor defecte ale aparatului de iluminat respectiv;  

• verificarea funcționării acestora;   
   
Menținerea prelungirilor cu braț:  
a) constă în aceleași operații ce se desfășoară în cadrul întreținerii, dar se vor desfășura 
conform unei programări sau în cazul necesității accidentale. 
 
Menținerea stâlpilor  
a) În cazul operației de menținere programată, această constă în:  

• înlocuirea cablului în stâlp, înlocuirea cutiei de protecție circuite din stâlp și înlocuirea 
clemelor de conexiuni, la expirarea termenului de funcționare în parametrii nominal 
ai acestora;  

• măsurarea periodică a rezistenței de dispersie a prizei de pământ (în conformitate cu 
prevederile din NP -17- 2002 și din I.RE-Ip30-90). Și dacă este cazul, înlocuirea 
acesteia.  

b) În cazul operației de menținere accidentală, aceasta constă în:  

• identificarea defectului și înlocuirea cablului în stâlp, sau înlocuirea cutiei de protecție 
circuite din stâlp sau înlocuirea clemelor de conexiuni, în cazul sesizării unui defect.  

• măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ, și dacă este cazul înlocuirea 
acestei, în cazul sesizării unui defect.  

 
Menținerea cablurilor (această operație poate fi numai accidentală) 
 
a) Pentru cablurile pozate subteran, menținerea cablurilor constă în:  

• identificarea locului de defect;   
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• efectuarea decopertării;  

• efectuarea de săpătura;  

• efectuarea mansonarii cablului;  

• efectuarea de umplutura de pământ compactată, sau dacă este cazul realizarea de 
umplutură compactată cu agregate sortate;  

• refacerea caii de circulație sau a stratului vegetal;  

• verificarea rezistenței de izolație;  

• verificarea funcționării circuitului respectiv;  
b) Pentru cablurile pozate aerian, menținerea cablurilor constă în:  

• identificarea locului de defect;  

• deconcetarea consumatorilor de pe traseu până unde se poate realiza elibcrarea 
cablului din întindere;  

• efectuarea mansonarii cablului;  

• realizarca întinderii cablului și reconectarea consumatorilor;  

• verificarea rezistenței de izolație;  

• verificarea funcționării circuitului respectiv;   
 

Menținerea cutiilor poate fi programată sau accidentală  
   
a) Menținerea programată a cutiilor constă în:  

• înlocuirea componentelor la expirarea termenului de funcționare în parametrii 
nominali;  

• verificarea funcționării;  

• măsurarea periodică a rezistenței de dispersie a prizei de pământ, și dacă este cazul 
înlocuirea acesteia.  

b)Menținerea accidentală a cutiilor constă în:  

• identificarea și înlocuirea componentelor defecte, în cazul sesizării unui defect;  

• verificarea funcționării:  

• măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ, și dacă este cazul înlocuirea 
acesteia, în cazul sesizării unui defect.  

   
Reparațiile curente se execută la:  
 a) aparate de iluminat și accesorii;  
 b) tablouri electrice de alimentare, distribuție și conectare/deconectare;  
 c) rețele electrice de joasă tensiune aparținând sistemului de iluminat public.  
   
În cadrul reparațiilor curente la aparatele de iluminat și accesorii se vor executa 
următoarele:  
a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaș tip cu cel inițial; 
b) ștergerea dispersorului, a structurilor de protecție a sursei de lumină/lămpii, a structurilor 
de protecție vizuală și a interiorului aparatului de iluminat; 
c) înlăturarea cuiburilor de păsări;  
d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă 
porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;  
e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la rețeaua electrică; 
f)  înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare.  
g) înlocuire sursă de lumina LED defectă cu altele, de acelaș tip cu cel inițial; 
h) înlocuire sitem optic de lentile necorespunzătoare cu altele, de acelaș tip cu cel inițial; 
i)  înlocuire Difuzor/Dispersor/Sticlă de protecție necorespunzătoare cu altele, de acelaș tip 
cu cel inițial; 
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j)  înlocuire dispozitiv de control (OLC) / Modul de telegestiune cu fixare pe aparatul de 
iluminat prin conector standardizat ZHAGA necorespunzător cu altele, de acelaș tip cu cel 
inițial; 
k)  înlocuire driver electronic necorespunzător cu altele, de acelas tip cu cel inițial; 
l)  înlocuire modul de protecție contra descărcărilor electrice 10kV, montat în aparatul de 
iluminat, necorespunzător cu altele, de acelaș tip cu cel inițial; 
m) înlocuire element de fixare pe braț necorespunzător cu altele, de acelaș tip cu cel inițial; 
n)  înlocuire conexiuni – cleme de conexiune cu altele, de accelș tip cu cel inițial; 
   
În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, 
conectare/deconectare se execută următoarele:  
a) verificarea stării ușilor și a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecțiunilor;  
b) vopsirea ușilor și a celorlalte elemente metalice ale cutiei;  
c) verificarea siguranțelor fuzibile, înlocuirea celor defecte și montarea celor noi, identice 
cu cele inițiale (prevăzute în proiect);  
d) verificarea și strângerea contactelor;  
e) verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;  
f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;  
g) verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor 
necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate 
sau modernizarea instatatiei.  
   
În cadrul reparațiilor curente la rețele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului 
public se execută urrnatoarele lucrări:  
a) verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de 
înaltă tensiune și alte obiective;  
b) evidențierea în planuri a instalațiilor nou-apărute de la ultima verificare și realizarea 
măsurilor necesare de coexistență;  
c) solicitarea executării operațiunii de tăiere a vegetaiei în zonă în care se obturează 
distribuția fluxului luminos al aparatelor de iluminat către administrația domeniului public;  
d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor. inclusiv a fundațiilor acestora, și luarea 
măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor ;  
e) verificarea verticalității stâlpilor și îndreptarea celor înclinați;  
f) verificarea și refacerea inscripționărilor;  
g) repararea ancorelor și întinderea acestora, înlocuirea părților deteriorate sau care lipsesc, 
strângerea șuruburilor la cleme și la placa de protecție;  
h) verificarea stării conductoarelor electrice;  
i) verificarea și înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mui mult de 15% 
din secțiune, precum și a conductoarelor electrice cu izolația deteriorată care prezintă 
crăpături, rosături ori lipsa izolației; 
j) se verifică starea legaturei conductei electrice la izolator și  dacă este necesar, se reface 
legătura;  
k) la izolatoarele de susținere și întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura 
nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate 
izolatoarele deteriorate;  
l) la console, brățări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt 
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele 
corespunzătoare se revopsesc și se fixează bine pe stâlp:  
m) la ancorele stâlpilor, se verifică dacă cablul nu are fire rupt, clemele de strângere nu sunt 
deteriorate sau corodate și dacă tensiunea de întindere a cablului este cea 
corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul, se reglează 
tensiunea în ancoră;  
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n) la instalația de legare la pământ a nulului de protecție, se va verifica starea legăturilor și 
îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum și a legăturilor acestuia la aparatul 
de iluminat se va măsura rezistența de dispersie a rețelei generate de legare la pământ, se 
va măsura și se va reface priza de pământ, având ca referință STAS 12604:1988 ;  
o) În cazul în care, la verificarea săgeții, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă 
de cele din tabelul de săgeți, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să 
fie cea corespunzătoare,  
   
 Operatiiie de întreținere vor cuprinde:  
 a) întreținere corectivă:  
 •   lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru 
supravegherea permanență a instalațiilor, executarea de manevre programate sau 
accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor;  
 b) Întreținere preventivă: 
 •   revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare 
executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și 
înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la 
următoarea lucrare planificată;  
reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor 
programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii 
proiectați prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai 
prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.  
   
Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor 
tehnice în vigoare sau în funcție de specificațiile fabricantului.  
   
Periodicitatea reparațiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie, 
conectare/deconectare și rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public 
este de 3 ani, iar pentru aparatele de iluminat este de 3 ani.  
  
În anexă sunt prezentate activitățile de întreținere ale sistemului de iluminat public estimate 
a fi realizate pe o perioadă de 5 ani. Ofertanții vor prezenta în oferta financiară tarifele unitare 
pentru fiecare operațiune indicată precum și valoarea totală estimată (conform cantităților) 
pe perioada contractuală. 
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 3.4. Realizarea investițiilor în iluminatul public.  

 
Operațiunea va consta în realizare de investiții în : 

• înlocuirea aparatelor care nu dispun de tehnologie LED respectiv care nu dispun de 
drivere DALI compatibile cu sistemul de telegestiune, cu aparate bazate pe 
tehnologie led, echipate cu drivere DALI adecvate funcționării în regim de 
telegestiune. 

• În cazul driverului DALI acesta funcţionează pe baza unui modul GSM. 

• În cazul driverului DALI dimarea se face digital. 

• Extinderea rețelei de iluminat public existente prin amplasarea de stâlpi suplimentari 
acolo unde este necesar acest lucru. 

• Implementarea sistemului de management prin telegestiune pe aparatele de iluminat 
in zonele de extindere a sistemului de iluminat public SIP. 

• Realizarea iluminatului arhitectural pe clădirile de patrimonu vizate în prezentul caiet 
de sarcini Casa regală (primarie), Muzeul de istorie Bicaz, Monumentul Erolilor, Casa 
de cultura Bicaz, Biserica Sf. Gheorghe din centrul orașului Bicaz și Biserica 
Parohială Izvorul Muntelui. 

 

Sistem de monitorizare si control al aparatelor de iluminat “City Touch” cuprinde următoarele 
caracteristici: 
- sistemul City Touch are posibilitatea de a măsura energia consumată în fiecare punct de 

aprindere, iar aceste date vor putea fi vizualizate în interfața sistemului; 

- Platforma sistemul permite gestionarea într-o interfață comună a următoarelor: 

    - aparatele de iluminat conectate la sistem; 

    - punctele de aprindere conectate la sistem; 

    - aparatele de iluminat neconectate, întrucât toate informațiile solicitate despre acestea 

se importă automat în sistem prin încărcarea unui simplu document excel și cuprind 

minim: Geolocația ,pe care sistemul o interpretează și poziționeaza pe harta interfeței, tip 

aparat, tip stâlp, tip consolă, putere aparat, componente aparat, fotografii; 

- controlul aparatelor de iluminat este independent, nu depinde de o comanda din punctul 

de aprindere; 

- autolocalizează și autoîncarcă în rețea caracteristicile aparatelor de iluminat instalate 

(denumire, putere instalată, etc); 

- are posibilitatea de a transmite comenzi catre aparatele de iluminat de la senzori de 

mișcare și prezență; 

- sistemul permite instalarea și monitorizarea oricarui tip de aparat indiferent de tehnologie 

a oricarui producător; 

-sistemul permite integrarea, conectarea și controlul în platfoma City Touch a oricărui 

aparat atâta timp cât este prevăzut cu sistem de comandă-protocol DALI; 

- posibilitatea de a integra în aceeași platformă (atat pt afișare vizuală cât și pentru a 

obține informații)  

- sistemul permite: introducerea manuală în platforma (interfață) a informațiilor legate de 

întreg sistemul de iluminat (aparat, console, stâlpii, locație etc.) și în același timp 

posibilitatea de a filtra informațiile în funcție de categorii și de asemena a le exporta în 

format excel; 

- sistemul are capacitatea de dima/programa stingerea și aprinderea aparatelor atat 

individual cât și zonal în funcție de necesitatea beneficiarului, având posibilitatea de a 

programa 10 niveluri de diming pe un ciclu pornit/oprit; 
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- sistemul permite gruparea aparatelor atât pe stradă cât și pe zonă, cartier, etc. Toate 

grupurile pot fi denumite de utilizator și li se pot aloca programe de diming comune; 

- Se pot crea un număr de 50 de calendare de diming în funcție de zile, sărbători etc.; 

- se pot genera rapoarte pentru orice informație legată de defecte, consum, stare de 

funcționare atât pentru aparate cât și pentru punctele de aprindere; 

- se va emite orice informație legată de defecte, consum, stare de funcționare atât pentru 

aparate cât și pentru punctele de aprindere; 

-  pentru fiecare punct de iluminat măsurarea consumului de energie se va face cu o 

acuratețe de ± 1% conform EN50470-1 și EN50470-3; 

- se vor putea exporta rapoarte pentru orice informație legată de defecte, consum, stare de 

funcționare atât pentru aparate cât și pentru punctele de aprindere; 

- sistemul permite interogarea și emiterea de rapoarte referitoare la starea aparatelor de 

iluminat pentru următorii parametri: 

    - Nivelul de diming la momentul interogării; 

    - Nivelul de diming programat la momentul interogării; 

    - Energia totală consumată de aparat, de la momentul instalării, pe toată durata de 

funcționare; 

    - Nivelul de tensiune la momentul interogării (V); 

    - Valoarea curentului la momentul interogării (mA); 

    - Valoarea puterii consummate în momentul interogării (W); 

    - Valoarea frecvenței la momentul interogării (Hz); 

    - Valoarea iluminării naturale la momentul interogării (lx); 

    - Temperatura exterioară la momentul interogării (°C); 

    - Coordonatele GPS ale aparatului de iluminat la momentul interogării (long/lat); 

    - Valoarea iluminării la care este programată fotocelula să pornească aparatul de 

iluminat (lx); 

    - Valoarea iluminării la care este programată fotocelula să oprească aparatul de iluminat 

(lx); 

    - Data și ora locală; 

    - Regimul de comutare programat (fotocelulă, ceas astronomic sau prin rețeaua de 

alimentare); 

- platforma are posibilitatea de a emite/gestiona ordine de lucru către echipele de 

mentenanță în cazul unor lucrări programate sau în cazul unor defecțiuni aparute în 

rețeaua de iluminat. Ordinele de lucru emise au posibilitatea de a transmite minim 

următoarle informații complete: 

    - locul unde e necesară interveția; 

    - detalii despre intervenție sau componenta ce trebuie reparată/înlocuită; 

    - inregistrarea în sistem a mai multor echipe de lucru și posibilitatea asocierii ordinelor 

de lucru oricărei echipe; 

    - stabilirea și transmiterea către echipele de lucru a termenului până la care se va face 

intervenția; 

- raportarea de către echipele de lucru a realizări intervenției și descrierea acesteia prin: 

descrierea manoperei efectuate, enumerarea și denumirea componentelor înlocuite, 

încărcarea de fotografii în format electronic pentru demonstrarea intervenției; 

- posibilitatea de a verifica în timp real și remote dacă intervențiile și lucrările de 

mentenanță au fost executate conform ordinului de lucru;  

-se asigurară gratuit o aplicatie Android sau IOS prin intermediul căruia echipele de lucru 

au posibilitatea de a primi ordinele de lucru și inregistra tipul de lucrări executate pentru 

remedierea defecțiunilor apărute ( inclusiv încărcare de poze de la locul incidentului ); 
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 Transmisie de date și securitate: 

- sistemul efectuează transmisia de date prin comunicație licențiată ANCOM atât pentru 

aparatele de iluminat cât și pentru punctele de aprindere;  

- operatorul va fi atestat conform ISO/CEI 27001; 

- soluția tehnică propusă îndeplinește condiția de a face comunicarea punct la punct de la 

un singur operator de data/comunicație care va asigura acoperirea rețelei pe întreaga arie 

unde este implementat sistemul de telegestiune City Touch; 

- sistemul va garanta un număr nelimitat de interogări pe fiecare aparat de iluminat și 

punct de aprindere; 

- sistemul va garanta un trafic nelimitat de date pentru a putea interoga fiecare aparat de 

iluminat și punct de aprindere; 

- sistemul va garanta prioritizarea de comunicație în rețeaua de date folosită pentru 

punctele de iluminat / punctele de aprindere înrolate în platforma de gestiune (pentru 

prevenirea situațiilor în care există congestie sau interferențe în tehnologia folosită pentru 

comunicație); 

-Comunicația folosită este integrată în aparatul de iluminat și punctul de aprindere, astfel 

se asigura securitatea fizica privind decuplarea sistemului de comunicatii de la punctul 

luminos; 

 Sistemul de telegestiune va asigura securitatea datelor prin: 

    -transmisiile intre servere și aparatele de iluminat / punctele de aprindere vor fi criptate 

pe minim 128biti; 

    - comunicațiile între servere și interfață utilizator vor fi criptate pe minim 256 biti; 

    - stocarea datelor se face redundant, pe servere multiple, aflate in zone geografice 

diferite; 

- în cazul lipsei de comunicație, aparatele de iluminat functionează normal, pe baza celei 

mai recente programări transmise; 

- interfața este deschisă prin API pentru comunicarea cu alte tipuri de interfețe folosite în 

soluțiile SMART (supraveghere video, control trafic, sisteme de urgență etc.); 

Interfața utilizator: 

- afișarea informațiilor în interfața utilizator va fi în limba română; 

- accesul în interfață se face prin nume utilizator, parolă și cod de securitate; 

- pot fi definiți utilizatori cu roluri și acces diferit în interfață. Astfel pot fi definiti utilizatori de 

tip administratori cu drepturi totale de utilizare, utilizatori simpli cu drepturi limitate, de 

utilizatori terti cu drepturi de vizualizare, etc.;  

 

* Sitemul de telegestiune va fi detaliat în Anexa 9. 

* Sitemul de telegestiune va fi administrat de către primărie, defecțiunile și procesele de 

mentenanță vor fi transmise de către UAT Bicaz spre firma contractată, aceasta având 

acees în platformă ca și utilizator simplu cu drepturi limitate. 

 
Înlocuirea aparatelor  
 
În cazul operației de înlocuire a aparatelor, acestea constau în: 

• demontarea de pe amplasament a aparatului de iluminat; 

• demontarea de pe amplasament a prelungirii cu braț; 

• înlocuirea aparatului de iluminat cu un aparat nou echipat cu led și sitem de 
telegestiune, dimensionat conform calculelor luminotehnice realizate în baza ISO 
13201/2015 pentru locația respectivă; 



 

 

 

17 / 51 

• înlocuirea prelungirii cu braț cu una noua dimensionată conform calculelor 
luminotehnice și montarea pe amplasament la înaltimea rezultată în urma 
realizării calculelor mai sus amintite; 

• montarea pe amplasament a aparatului de iluminat și executarea legăturilor 
electrice; 

• verificarea funcționării acestora; 
Înlocuirea se va realiza treptat la nivelul întregului oraș în zonele unde nu sunt prezente 
aparate de iluminat cu tehnologie led cu sistem de telgestiune, acestea urmând a fi instalate 
in primii 2 ani și va fi suportată inițial în întregime de operator, urmand ca decontarea sa se 
faca esalonat, lunar pana la finalizarea perioadei de caoncesiune. 
 
Dimensionarea aparatelor 
Pentru dimensionarea și alegerea aparatelor cu led operatorul va realiza studii și audituri 
luminotehnice pentru fiecare stradă/zonă în parte. Soluția va fi oferită, va fi gandită, la 
nivelulul întregului oraș în mod unitar și va fi detaliată pe fiecare stradă/zonă. 
Calculele de specialitate vor fi realizate atât pentru rețeaua stradală cât și pentru restul 
zonelor din oraș care necesită iluminat public: parcuri, intersecții, piețe, esplanade, parcări, 
etc.  
 
Extinderea rețelei de iluminat. 
Extinderea se va realiza pe străzile/zonele care necesită acest lucru și care au fost 
identificate în teren. Dacă, în urma dezvoltarii orașului, pe perioada delegării va apărea 
nevoia unor alte extinderi acestea vor fi realizate în aceleași condiții. 
Extinderea rețelei va consta în:  

• realizarea rețelei de alimentare subterană 

• montarea stâlpilor de iluminat 

• montarea prelungirilor cu braț pe stâlpi metalici 

• montarea pe amplasament a aparatelor de iluminat și executarea legăturilor 
electrice; 

• verificarea funcționării acestora; 
 
Completarea sistemului de management prin telegestiune. Sistemul de telegestiune al 
iluminatului public are rolul de a monitoriza, comanda și controla de la distanță aparatele de 
iluminat, într-un mod facil, pentru a permite efectuarea de intervenții prompte în caz de 
defect, dar și reducerea costurilor aferente consumului de energie electrică și a mentenanței 
sistemului de iluminat public. 
Pentru implementare sistemul implică necesitatea utilizării unor aparate cu led echipate cu 
drivere DALI.  
Din punct de vedere al operațiunilor necesare implementării unui sistem, etapele sunt: 

• instalarea modulului de comandă și control la nivelul aparatului de iluminat; 

• instalarea modulului de comandă și control la nivelul punctului de aprindere; 

• introducerea echipamentelor noi în soft-ul de lucru dedicat sitemului de 
telegestiune; 

• configurarea întregului sistem și realizarea scenariilor de lucru; 

• adaptarea în timp a programului de lucru în funcție de necesitățIile beneficiarului; 
* Specificațiile tehnice pentru sistemul de telegestiune sunt prezentate în Anexa 9 
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 3.5 Operarea sistemului de iluminat public prin intermediul unui 
dispecerat  

Operatorul are obligația de a deține în Orașul Bicaz sau pe o rază de max 60-70 km 
un sediu administrativ propriu (punct de lucru) ce are în componența sa minim 2 echipe de 
intervenție cu urmatoarea componentă minimă per echipă:  

- 3 electricieni autorizati ANRE grad II B  

- Autospeciala tip PRB cu înaltimea de lucru de minim 12m  
- Echipamente și scule de lucru specifice activității     

 
Operatorul de iluminat public are obligația de a deține sau a înființa în termen de 

maxim 10 zile de la semnarea contractului un dispecerat perfect funcțional, cu 
personal specializat, funcțional 24h/24h zilnic – 7 zile / 7 zile pe saptămână. 
Dispeceratul va fi funcțional, la dispoziția unității administrativ teritoriale și 
cetățenilor din Orașul Bicaz, pe întreaga perioadă a contractului de delegare de 
gestiune – minim 5 ani.   
 

Dispeceratul va îndeplini următoarele funcțiuni minime:  
- Preluarea sesizărilor cetățenilor privitoare la nefuncționarea sau funcționarea 

defectuasă a sistemului de iluminat;  
- Transmiterea în teren către echipele de intervenție a comenzilor de remediere a 

defectelor apărute;  

- Preluarea în operare a sistemului de telemanagement ce urmează a fi dezvoltat; 
- Dispeceratul va deține o linie telefonica națională ce va permite cetățenilor Orașului 

Bicaz să anunțe eventualele defecte ale sistemului de iluminat 
 

Probarea cerințelor menționate mai sus va fi realizată prin : 

- Acte doveditoare privind existența sediului (punctului de lucru) sau Declarație pe 
proprie raspundere privind înființarea sediului  

- Existența personalului descris mai sus angajat permanent al ofertantului la punctul 
respectiv de lucru sau existența personalului angajat permanent la un alt punct de 
lucru și declarație de disponibilitate privind mutarea către punctul de lucru Bicaz pe 
o perioadă de minim 5 ani.  

- Carte de identitate auto și talon pentru autospecialele de tip PRB 
- Acte doveditoare sau declarație pe proprie raspundere privind deținerea sau 

disponibilitatea de a înființa un dispecerat funcțional 24h/24h zilnic – 7 zile/7zile pe 
saptămână la dispoziția unității administrativ teritoriale și cetățenilor din orașul Bicaz 
cu funcționalitățile minime descrise mai sus   

- Declarație pe proprie răspundere a minim 3 angajați (pentru lucrul în 3 schimburi) 
privind experiența în operarea unui dispecerat și a sistemelor de telegestiune pe o 
perioadă minimă de 2 ani.    

 
Orașul Bicaz își rezervă dreptul de a verifica informațiile prezentate de ofertanți și 

de a considera oferta neconformă în cazul în care acestea nu se confirmă. Informațiile 
eronate transmise se supun rigorilor legii privind falsul în declarații.  
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 3.6 Realizarea iluminatului ornamental-festiv  

Iluminatul festiv este o componentă sezonieră a sistemului de iluminat și care este 
utilizată de sărbători religioase sau cu prilejul anumitor evenimente importante din viața 
comunității. Rolul acestui iluminat este pur estetic, dar nu poate fi neglijat consumul 
corespunzător de energie electrică în perioada de funcționare. 

Alimentarea instalatiei de iluminat ornamental festiv se face din instalația de iluminat 
public. 

Datorită faptului că factura de energie electrică a Autorității Contractante este 
semnificativ încărcată în perioada sărbătorilor, se vor utiliza doar instalații ornamentale cu 
consum redus – cu produse LED-uri. 

Prestarea serviciului de iluminat ornamental-festiv implică urmatoarele operații: 
Montarea și demontarea echipamentelor  de iluminat ornamental festiv; 
Beneficiarul va aproviziona pe cheltuiala proprie echipamentele festive necesare a fi 

puse în operă conform cantități estimate și le va pune la dispoziția operatorului în vederea 
montării acestora . 

În anexă sunt prezentate activitățile de montare/demontare iluminat festiv  estimate 
a fi realizate pe o perioadă de 5 ani. Ofertanții vor prezenta în oferta financiară tarifele unitare 
pentru fiecare operațiune indicată precum și valoarea totală estimată (conform cantitătilor) 
pe perioada contractuală. 

 3.7  Cerințe tehnice și de calitate minime solicitate 

 
Cerințe tehnice și de calitate 

 
Ofertanții trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice un răspuns detaliat la fiecare 

dintre cerințele tehnice cuprinse în prezentul Caiet de Sarcini și în Fișele Tehnice. Nu se 
admit raspunsuri de gen „DA” , „CONFORM”. Ofertele care nu prezintă în detaliu, inclusiv 
numele produselor și ale producătorilor acestora, soluția propusă pentru fiecare dintre 
cerințele prezentului Caiet de Sarcini și Fișele Tehnice, vor fi respinse conform legislației în 
vigoare.  

1. Investiţiile care vor fi realizate de operator privesc modernizarea sistemului de 

iluminat public din orașul Bicaz existent şi extinderea acestuia. 

2. Investiţiile în sistemul de iluminat public care se realizează din fonduri proprii ale 

operatorilor rămân în proprietatea acestora în perioada derulării contractului, 

urmând ca la încetarea contractului acestea să fie repartizate 

Achizitorului/concedentului, ca bunuri de retur. 
 

 
3.7.1 Calitatea materialelor, utilajelor și echipamentelor 

 
3.7.1.1 Aparate de iluminat  
 

Aparatele de iluminat prevăzute a fi utilizate în această lucrare trebuie să 
îndeplinească caracteristicile minime solicitate prin fișele tehnice anexe ale prezentului caiet 
de sarcini. 

Se vor prezenta mostre de aparate de iluminat propuse pentru confruntarea acestora 
cu fișele tehnice completate. 
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Fișele tehnice vor fi completate cu caracteristicile proprii ale produsului propus prin 
oferta, denumirea produsului și al producătorului acestuia. Se vor anexa pentru verificarea 
informațiilor și fișele tehnice ale producătorului precum și traducerea acestora.  

Pentru conformitate, fișele tehnice și diagramele putere/flux luminos vor fi confirmate 
de producător (semnate și ștampilate în original). 

 
3.7.1.2. Stălpi de iluminat  
 

Stâlpii de iluminat prevăzuți a fi utilizați în această lucrare trebuie să îndeplinească 
caracteristicile minime solicitate prin fișele tehnice anexe ale prezentului caiet de sarcini. 

Fișele tehnice vor fi completate cu caracteristicile proprii ale produsului propus prin 
ofertă, denumirea produsului și al producătorului acestuia. Se vor anexa pentru verificarea 
informațiilor și fișele tehnice ale producătorului precum și traducerea acestora. Cerințe 
tehnice minime impuse pentru stâlpii de iluminat (H = 8m, H = 6m respectiv H = 5m) vor fi 
prezentate in fisele tehnice anexate.  
 

3.7.1.3. Brațe de prindere aparate de iluminat 

 

Cerințe tehnice minime impuse pentru brațele de prindere aparat de iluminat sunt prezentate 

in fisele tehnice anexate 

 
3.7.1.4. Cabluri electrice  
 

a) Cabluri de tip TYIR 
Cordon de putere pentru montaj la exterior cu armătura metalică și valoare a tensiunii de 
până la 1000 V. 

Compoziție: 

- Conductor din oțel-aluminu, izolat cu PVC 
- Conductor de faza din aluminiu pentru retele trifazate de alimentare a abonatilor 

casnici, izolate cu PVC 

- Conductoare de faza din aluminiu pentru reteaua de iluminat public, izolate cu PVC. 

 Caracteristici tehnice: 

- Tensiunea nominala: U0/U=0.6/1.0 KV 
- Temperatura minima a cablului (masurata pe manta) - la montaj: -5 ⁰C 

- Temperatura minima a cablului (masurata pe manta) - in exploatare: -30 ⁰C 

- Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: 70 ⁰C 

- Tensiunea de încercare: 4kV/ 50 Hz, 5 minute 

- Conditii de functionare temperatura aer: 35 ⁰C 

- Conditii de functionare temperatura aer: 70 ⁰C 

- Diametru exterior inf. : 19 mm 

- Masa aluminiu 113 kg/km 

- Masa cablu 225 kg/km 
 

b) Cabluri de tip ACYABY 
 
Cordon de putere pentru montaj la exterior cu armătura metalică și valoare a tensiunii de 
până la 1000 V. 

 Compoziție: 

- Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR 

CEI 60228 
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- Izolatie PVC 

- Invelis comun 

- Manta interioara 

- Armatura din banda de otel 

- Manta exterioara de PVC 

 

Caracteristici tehnice: 

- Tensiunea nominala: U0/U=0.6/1.0 KV 

- Temperatura minima a cablului (masurata pe manta) - la montaj: +5 ⁰C 

- Temperatura minima a cablului (masurata pe manta) - in exploatare: -33 ⁰C 

- Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: 70 ⁰C 

- Tensiunea de încercare: 3.5 kV/ 50 Hz, 5 minute 

- Raza minima de curbura la pozare: 15 x diametrul cablului cu un conductor 

- Raza minima de curbura la pozare: 12 x diametrul cablului cu mai multe 

conductoare 

- Conductor 3x25+16 mm ru+ru 

- Grosime nominala izolatie 1.20/1 mm 

- Grosime nominala manta exterioara 1.8 mm 

- Diametru exterior (inf.) 27.5 mm 

- Masa aluminiu (inf.) 250 kg/km 

- Masa cablu (inf.) 1204kg/km 

 

c) Cabluri de distribuție tip CYY 
Cordoane de putere pentru montare aparentă sau îngropată cu limita de tensiune 

1000 V, fără armatură. 
Compoziție: 

- Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR 

CEI 60228 

- Izolatie PVC 

- Invelis comun 

- Manta interioara 

- Armatura din banda de otel 

- Manta exterioara de PVC 

 

Caracteristici tehnice: 

- Tensiunea nominala: U0/U=0.6/1.0 KV 

- Temperatura minima a cablului (masurata pe manta) - la montaj: +5 ⁰C 

- Temperatura minima a cablului (masurata pe manta) - in exploatare: -33 ⁰C 

- Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: 70 ⁰C 

- Tensiunea de încercare: 3.5 kV/ 50 Hz, 5 minute 

- Raza minima de curbura la pozare: 15 x diametrul cablului cu un conductor 

- Raza minima de curbura la pozare: 12 x diametrul cablului cu mai multe 

conductoare 

- Conductor 3x1.5mm ru 

- Grosime nominala izolatie 0.8 mm 

- Grosime nominala manta exterioara 1.8 mm 

- Diametru exterior (inf.) 11.5 mm 

- Masa cupru (inf.) 41 kg/km 

- Masa cablu (inf.) 187 kg/km 
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3.7.1.5.   Tuburi din PVC 
 

Tubulatura din material plastic va fi de o grosime uniformă, fără îngroșări, subțieri sau 
crăpături.  

Tuburile de PVC vor fi păstrate uscate și vor fi asigurate  împotriva pătrunderii corpurilor 
străine în interiorul lor. 

Tuburile cu diametrul până la 25 mm se vor curba cu arcul de încovoiere de secțiune 
adecvata. Pentru diametre mai mari, tuburile se încălzesc întâi și se utilizează o coardă de 
cauciuc introdusa în tub pentru încovoiere. Raza minimă de curbura va fi de minimum 4 
diametre. 

Tuburile înglobate în beton se montează înainte de închiderea cofrajului, fiind bine fixate. 
La grosimi mici și mijlocii ale stratului de beton se recomandă montarea în mijlocul 

stratului de beton. 
 

3.7.1.6. Aparate electrice  
 

a)  Aparatele electrice pentru tablouri 
 Echiparea tablourilor electrice se va realiza conform schemelor elaborate de 
proiectant, cu aparate de tipul indicat în desene. 

b)  Siguranțe  
 Siguranțele utilizate vor fi de tipul industrial adică: 

- L pentru iluminat și măsură 
Siguranțele alese vor avea următoarele caracteristici: 

- declanșarea cvasi-instantanee la scurt circuit 
- posibilitatea de a suporta curenți de suprasarcină 
- construcție simplă, montaj rapid 
- posibilitatea de a realiza montaje selective. 

Siguranțele utilizate pot fi de tipul SIST, Lf, Fi, LFm sau similare. 
c) Contactoare 
Contactoarele se vor alege în funcție de sarcina consumatorului în concordanță cu 

indicațiile producătorului. Ele vor fi prevăzute cu contacte auxiliare și se vor putea fixa pe 
sina DIN. 

d) Releu termic 
Releele termice vor avea următoarele caracteristici: 

- buton funcțional pentru selectarea valorii reglate 
- mecanism de declanșare diferențial 
- semnalizarea poziției releului. 

e) Întreruptoare (Disjunctoare) 
Principalele caracteristici ale întrerupatoarelor trebuie sa fie: 

- să întrerupă simultan toate fazele 
- să fie echipate pe fiecare pol cu dispozitive de declanșare instantanee la 

scurtcircuit și cu dispozitive electromagnetice pentru protecția la 
suprasarcină 

- să primească elemente auxiliare (cu exceptia întrerupătoarelor 
monopolare) ca de exemplu semnalizări, blocări etc) 

Disjuctoarele sunt monopolare, bipolare sau tripolare și se aleg în funcție de curentul 
consumatorului și indicațiile producătorului. 
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3.7.1.7. Puncte de aprindere  

Punctele de aprindere vor fi trifazate și vor avea carcasa policarbonat, compusă din 
doua compartimente sigilabile separat. Primul compartiment va conține elemente de 
protecție electrică și de măsură. Al doilea compartiment va conține echipamentele de 
comanda și protecție pentru fiecare circuit (minim 3 circuite de plecare). 

Dimensiuni : 
- înaltime totală 820mm 
- lățime 250mm 
- lungime 530mm 
- material – policarbonat / poliester armat cu fibră de sticlă 
- grad protecție – IP65 
- rezistența la șoc – minim IK09 
 

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare 
Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în limba română în care se vor indica: 

- Prezentarea generală; 
- Caracteristici tehnice; 
- Instructiuni de instalare și montaj; 
- Încercări, probe și punere în funcțiune; 
- 4 circuite plecare trifazate echipate cu SIST 00 
- Contactor 115A 
- posibilitate funcționare 3 linii de comandă (manual, comanda externa, ceas 

programator ASTRO) 
Condiții privind conformitatea cu standardele relevante 

- Conform ISO 9001 
- Conform STAS-uri românești și standarde europene 

 

 3.8. Sistemul de telegestiune al iluminatului public   

 

În momentul de față Orașul Bicaz deține un sistem de telegestiune la nivel de punct 
luminos. 

 Sistemul de telegestiune al iluminatului public are rolul de a monitoriza, comanda și 
controla de la distanță aparatele de iluminat, într-un mod facil, pentru a permite efectuarea 
de intervenții prompte în caz de defect, dar și reducerea costurilor aferente consumului de 
energie electrică și a mentenanței sistemului de iluminat public.  

 În momentul de față sistemele existente permit următoarele funcții :  
-  afișarea informațiilor în interfața utilizator în limba română;  
-  transmiterea de la distantă a comenzilor utilizând tehnologie de ultimă generație  pe 

baza unor protocoale de comunicare standardizate, de tip deschis.   
-  pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat, conform 

condiitiilor impuse prin programe de funcționare prestabilite, ce pot fi modificate în interfață 
utilizator în orice moment, la cererea beneficiarului, inclusiv după montarea aparatelor de 
iluminat;  

-  creșterea fluxului luminos pe baza unor senzori, ce pot fi montați pe oricare din 
aparatele de iluminat/dispozitivele de control ofertate și pe baza cărora poate fi gestionat 
modul de funcționare al mai multor aparate de iluminat ce deservesc aceluiași scop, fără ca 
toate acestea să fie conectate direct la același senzor. Totodată, un apărat de iluminat este  
capabil să răspundă la comanda transmisă de cel puțin 10 senzori configurați în interfața 
utilizator a sistemului de telegestiune, montați în zonele înconjurătoare ale acestuia.   
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-  sistemul de telegestiune permite integrarea iluminatului festiv, precum și a altor 
consumatori permanenți sau ocazionali, pentru aceștia sitemul este capabil să controleze  
oprirea și pornirea, atât după un program prestabilit, cât și pe baza de comenzi manuale;  

-  deoarece iluminatul festiv prezintă o componența dinamică, ce se modifică de la an 
la an, sistemul de telegestiune permite, prin intermediul fiecărui aparat de iluminat / fiecărui 
dispozitiv de control alocat acestuia, controlul individual și pe baza de scenarii de 
funcționare diferențiate a iluminatului festiv (ex. aparatul de iluminat public își reduce fluxul 
luminos la ora 22:00 la nivelul 75%, iar ghirlandă luminoasă alimentată de pe același 
stâlp/dispozitiv de control se stinge între orele 24:00-5:00);    

-  fiecare dispozitiv de control individual utilizat în aparatele de iluminat este capabil să 
controleze și să monitorizeze consumul pentru sarcini electrice cuprinse în intervalul 0W-
1000W aferente acestuia, acestea putând fi consumuri cumulate ale aparatului de iluminat 
public + iluminat festiv;   

-  fiecare dispozitiv de control individual utilizat în aparatele de iluminat poate fi capabil 
să controleze funcționarea independență a cel puțin 2 sarcini electrice diferite (1 aparat de 
iluminat + element iluminat festiv)  

-  sistemul de telegestiune este scalabil, pernite adăugarea în viitor și a altor dispozitive 
de control /aparate de iluminat, fără costuri suplimentare înafară de componentele hardware 
și de conectare în rețeaua de telefonie mobilă sau ethernet ale dispozitivelor de control 
zonale;  

-  sistemul de telegestiune permite integrarea ulterioară și a altor consumatori 
independenți, precum aparate de iluminat alimentate prin intermediul panourilor solare, fără 
alte costuri înafară de com componentele hardware aferente, propuse în oferta depusă; 

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

-  colectarea centralizată a datelor de la controlerele de grup utilizând rețele de date 
mobile (GPRS/GSM sau UMTS)  sau Ethernet  

-  reprezentarea grafică a fiecărui dispozitiv de control/aparat de iluminat și a stării 
acestuia, pe o hartă, în funcție de coordonatele GPS ale sale, în conformitate cu poziția 
reală a acestuia în teren;   

-  reprezentarea într-o structură arborescentă, logică, care să conțină cel puțin 
următoarele nivele: nivel țara, nivel oraș (sau oraș cu zone aparținătoare), nivel cartier (sau 
localitate ), nivel stradă, nivel punct luminos/punct alimentare iluminat festiv   

-  modificarea automată a nivelului de focalizare (zoom) în funcție de nivelul de 
navigație ales (ex. nivel oraș va permite vizualizarea întregului oraș, nivelul aparat de 
iluminat va permite vizualizarea aparatului de iluminat, putându-se observa detaliile aferente 
zonei în care este poziționat în teren);  

-  menținerea constantă a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite 
compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat și elimină costurile 
suplimentare datorate supradimensionării inițiale a fluxului luminos și implicit, a puterii 
absorbite;  

-  utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite 
utilizarea în permanentă a unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea 
nominală a acesteia.  

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

-  trebuie să permită că aparatele de iluminat conectate la un senzor să răspundă prin 
creșterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, în cazul în care se îndeplinesc condițiile limită 
de declanșare a semnalului de comandă. Sistemul de telegestiune permite modificarea 
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timpilor de menținere a fluxului luminos la nivelul prestabilit pentru aparatele de iluminat 
prevăzute cu senzori sau programate să răspundă la senzorii definiți în sistem.   

-  funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi 
transmise cel puțin la nivel de punct luminos la nivel de oraș și la nivel de grup de funcționare 
(grup de lucru), în "timp real" (timp de răspuns în teren maxim 5 minute; în interfață datele 
vor fi actualizate în maxim 30 minute);  

  -  programarea și reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de 
funcționare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de 
beneficiar, în funcție de densitatea traficului, încadrarea viitoare a străzilor/zonelor de trafic, 
evenimente temporare sau de durată lungă, sărbători, etc;    

-  permite configurarea a cel puțin 10 grupuri de lucru (scenarii de funcționare) diferite, 
la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat existențe în sistemul de 
telegestiune/oricare din prizele de alimentare a iluminatului festiv, în funcție de aplicația 
deservită (iluminat stradal, iluminat parcări, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). 
În caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate într-un mod facil pe alte grupuri 
de lucru (scenarii de funcționare).  

-  grupurile de lucru (și dispozitivele de control alocate lor), definite pentru diferite 
scenarii de funcționare, nu vor fi condiționate de apartenența la un anumit dispozitiv de 
control zonal sau de configurația rețelei de alimentare cu energie electrică;  

-  fiecare grup de lucru permite cel puțin 2 scenarii de funcționare, definit în funcție de 
zilele săptămanii (1 scenariu pentru zile lucrătoare și 1 scenariu pentru zilele de sfârșit de 
săptămană). Această măsură se impune deoarece traficul în oraș este diferit în serile/nopțile 
de sfârșit de săptămână, comparativ cu cele aferente zilelor lucrătoare. 

-  interfața permite definirea în avans a unor zile speciale, în decursul unui an, având 
scenarii de funcționare diferite fată de restul anului, pentru fiecare grup de lucru în parte (ex: 
Zilele orașului, Paști, Crăciun, etc.)  

-  cunoașterea de la distantă a stării sistemului de iluminat public privind: starea 
aparatului de iluminat/ starea dispozitivului de control, starea dispozitivului de control de 
grup,  disfunctionalităti în funcționare;  

-  cunoașterea de la distantă minim a următorilor a parametrici electrici și de 
funcționare la nivel de dispozitiv de control local: putere electrică absorbită, cumulată pentru 
sarcinile electrice alocate dispozitivului de control, tensiunea de alimentare, intensitatea 
curentului electric, cosϕ, energie consumată la nivel de dispozitiv de control individual, 
cumulată pentru sarcinile electrice alocate dispozitivului de control, numărul de ore de 
funcționare ale dispozitivului de control, numărul de ore de funcționare ale driver-ului 
aparatului de iluminat/ prizelor de iluminat festiv, starea și calitatea comunicației existențe 
între dispozitivul de control al aparatului de iluminat și dispozitivul de control de grup, ultima 
pornire și ultima oprire a aparatului de iluminat, starea în care se află aparatul de iluminat – 
pornit/oprit/mod manual/mod automat, nivelul de iluminare măsurat de fotocelulă integrată 
în aparatul de iluminat,  

-  interogarea automată a dispozitivelor de control și stocarea datelor de tip istoric, ce 
este folosit în raportări ulterioare, este capabil să se facă la intervale de cel puțin 120 de 
minute, iar datele de tip "valori în timp real" (live values) sunt afișate cel puțin la interval de 
10 minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la cerere, într-un mod facil, prin intermediul 
interfeței utilizator;  

-  în cazul unei avarii, precum întreruperea alimentării cu energie electrică a 
dispozitivelor de control local și/sau zonal, după revenirea alimentării sistemul de 
telegestiune este operațional în maximum 5 minute și să transmită date în sistem în maxim 
20 minute;  

-  monitorizarea permanentă a sistemului și, la cerere,  transmiterea de rapoarte prin 
intermediul e-mail-urilor, către destinatarii predefiniti în sistem cu privire la cel puțin 
următoarele: energia consumată, erorile de funcționare, starea aparatelor de iluminat;    
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-  definire utilizatori în funcție de rolurile alocate de către administratorul sistemului 
(vizualizare sistem, emitere comenzi manuale, configurare echipamente, vizualizare 
rapoarte de funcționare,etc.);  

-  permite update de firmware al dispozitivelor de control, prin intermediul rețelei de 
telegestiune, de la distanță, dacă acestea sunt necesare la un moment dat ulterior 
montajului.  

   
Specificațiile tehnice aferente sitemului de telegestiune este prezentat in detaliu în anexa 9. 

   

 3.9.Realizarea iluminatului arhitectural 
 

Odată cu implemetarea sitemului de iluminat public se propun lucrări în vederea 

realizării iluminatului pe clădiri (iluminat arhitectural), cea ce duce la scotera în evidență a 

clădirilor de patrimoniu a orașulu Bicaz. Aceasată componentă a iluminatului pubilc are doar 

scop estetic, dar totodată nu poate fi neglijată imprtanța acestuia. De asemenea consumul 

de energie electrică nu poate fi neglijat în perioada de funcționare. 

Alimnetarea instalației de iluminat arhitectural se va face din instalația de iluminat 

pubilc. 

Datorită faptului că factura de energie electrică a Autorității Contractante va fi mai 

încărcată după realizarea iluminatului arhitectural, se vor utiliza doar instalații cu consum 

redus – cu produse LED. 

Prestarea serviciului de iluminat arhitectural implică urmatoarele operații: 
- Întocmirea unui audit al clădirilor vizate;  
- Întocmirea documentației tehnice necesare pentru realizarea proiectului, totodată 

în această documentație se vor prezenta și simulări pentru iluminatului 
architectural în programe de specialitate pentru fiecare zona vizată; 

- Montarea echipamentelor de iluminat arhitectural; 
- Punerea în funcțiune a echipamentelor; 
Beneficiarul va aproviziona pe cheltuiala proprie echipamentele necesare care vor fi 

puse în operă și le va pune la dispoziția operatorului în vederea montării acestora . 
Contractantul va pune la dispoziție utilajele și personalul necesar, precum și toată 

documentația necesară pentru realizarea iluminatului arhitectural. Contractantul va realiza 
o propunere privind iluminatul arhitectural în baza temei de proiectare stabilite de autoritatea 
contractantă. 

Clădirile care sunt vizate pentru realizarea iluminatului arhitectural sunt clădiri de 
patrimoniu cu o mare importanță istorică. 

 
 
 
Obiectivele pentru care se va realiza iluminat arhitectural sunt: 
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Casa Regală (actauala primărie) – finalizată în 1912, este un imobil care a făcut parte 

din domeniul casei regale, fiind ridicată in timpul domniei lui Carol I. 
 

 
 
Muzeul de istorie Bicaz – înfințat in 1961 în caldirea teatrului sătesc “Ion Kalinderu” 

după reorganizarea administrativă a ţării în 1968, a primit denumirea de Muzeul 
Hidroenergetic Bicaz, aparţinând de Comitetul Judeţean de Cultură şi Artă Neamţ. În anul 
1970, Primăria oraşului Bicaz va prelua instituţia, care va deveni Muzeul Orăşenesc Bicaz, 
pentru ca din anul 1978 acesta să treacă în subordinea Complexului Muzeal Judeţean 
Neamţ cu titulatura Muzeul de Istorie Bicaz. 
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Monumetul eroilor – monumet ridicat în memoria soldatilor cazuți pentru patrie în 

răsboiul din anul 1877 -1878. 
 

 
 
Casa de cultură a Orașului Bicaz – clădire de interes pubilc utilizată pentru evenimete 

culturale. 
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Biserica Sf. Gheorghe - Actuala biserică, începută a fi construită în anul 1821, a fost 
terminată în anul 1837, aparţinând de Mănăstirea Bistriţa, până la anul 1864, când a devenit 
biserică „de mir” a comunei Bicaz. Construcţia este din piatră şi cărămidă, cu ziduri groase 
şi contraforturi, având o singură turlă, unde se află şi locaşul clopotelor.  

 

 
 

Biserica Parohială Izvorul Muntelui - Biserica actuală s-a construit între anii 1909-
1927. 

 

 
 
Soluțiile propuse vor viza atât iluminatul general al obicetivelor cât și iluminatul de accent 

care să pună în valore specificitatea acestora. 
Beneficiarul va alege obiectivele proiectelor și bugetele respective, acestea vor fi incluse 

în programele anuale de investiții în iluminatul public. 
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 3.10. Execuția lucrărilor 

 
Obligațiile operatorului 

Înainte de începerea lucrărilor de execuție ofertantul desemnat câștigător are 
obligația de a verifica întreaga documentație și de a sesiza achizitorul asupra eventualelor 
neconformități și neconcordanțe constatate.  
 Se consideră că, ofertantul calificat pentru executarea lucrării cunoaște detaliile care 
fac parte din regulile specifice executării instalațiilor în construcții; acestea nu sunt 
identificate pe planuri și nici în cadrul prezentei specificații.  
 Cantitatile de lucrări ce trebuie incluse în oferta comercială sunt prezentate în anexe. 
Activitatile descrise în anexe se vor cota în totalitate. Cotarea cu 0 sau cotarea unor 
operațiuni cu  valori nejustificat de mici conduce la considerarea ofertei ca neconformă.  
 În toate cazurile este indicat ca lucrarea sa fie executată în conformitate cu toate 
regulile specifice, astfel încât să se asigure funcționarea corespunzatoare a tututor 
instalațiilor și totodată un aspect corespunzător al acestora.  
 Prima etapă în derularea contractului o reprezintă realizarea unui set de măsurări 
luminotehnice din care să rezulte nivelul de iluminare,  respectiv încadrarea în parametrii 
clasei de iluminat proiectate. În funcție de rezultate, operatorul va întocmi un plan de masuri 
prin care sistemul de iluminat poate fi adus în parametrii . Acest plan va fi aprobat de 
achizitor în vederea punerii lui în opera. 
 
Tehnologia de execuţie a lucrărilor 
 

Executarea canalizărilor la LES 0.4 KV 
 
Organizarea lucrărilor 
În vederea pregătirii execuției canalizărilor LES 0.4 kv, trebuie să se parcurgă, prin 

grijă responsabilului de lucrare, în general, următoarele etape:  
  a) Studierea documentației tehnice de proiectare privind suficiența și conținutul 
pieselor scrise și desenate, avizelor și acordurilor.  
  b)  Studierea amănuntita a traseului canalizării pentru LES de 0.4 kv, confruntarea 
cu planurile din proiect propunându-se eventualele modificări de traseu. Executarea, dacă 
se consideră necesar, de sondaje în anumite puncte ale traseului  canalizării.  
  c) Stabilirea ordinii și a metodelor de execuție a săpăturilor și a montării cablurilor, în 
funcție de lungimile acestora de pe tambure  și de condițiile impuse de traseu.  
  d) Fixarea punctelor de amplasare a tamburelor cu cablu  
  e) Verificarea locurilor pentru depozitarea materialelor, a sculelor, dispozitivelor și 
utilajelor necesare la lucrare.  

În cazul existenței unor rețele electrice de cabluri sub tensiune în apropierea sau în 
zona traseului canalizării la LES de 0.4 kv, se vor stabili cu beneficiarul lucrării de investiție, 
cu proiectantul și reprezentantul unității de exploatare, condițiile de lucru și măsurile de 
protecție a muncii ce se impun.  
   

Pregătirea traseului canalizării la LES de 0.4 kV. 
 Dacă se consideră necesar, pentru clarificarea problemelor ridicate de executarea 
canalizărilor, se execută o serie de sondaje transversale pe direcţia liniilor electrice 
subterane, stabilindu-se de comun acord cu proiectantul și cu beneficiarul de investiţie, 
soluţiile care se impun. 
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 Atât la efecuarea sondajelor cât și la începerea lucrărilor de canalizări, executantul 
va solicita de la organele în drept, autorizaţia de desfacere a pavajelor și , după caz, pentru 
traversări. 
 În vederea pregătirii traseului canalizării, se vor instala panouri și îngrădiri, dulapi de 
sprijinire a pamantului, indicatoare de securitate etc. conform necesitaţilor din teren. 
 În cazul în care lipsesc reperele fizice necesare, traseul pentru canalizare va fi 
pichetat. 
 

Desfacerea pavajelor 
Pentru pregătirea traseului șantului în care urmează a se poza cablurile, se vor 

desface pavajele, respectându-se indicaţiile din documentaţia de proiectare și prevederile 
autorizaţiei emise de organele consiliilor locale. 

La desfacerea pavajelor se vor folosi scule, dispozitive de lucru si utilaje din dotarea 
formaţiei de lucru, in funcţie de natura pavajelor. 

Materialele rezultate din desfacerea pavajelor se vor aşeza în stive sortate, pe 
trotuare sau, după caz, se vor transporta (pentru refolosire sau pentru aruncare). 
 

Executarea șanțurilor 
Dimensiunile și forma șanțurilor sunt 0.8 m adâncime și 0.4 m lățime. Pe traseele 

unde există instalații de cabluri electrice în funcție de instalațiile utilitare (conducte de apa, 
conducte de gaze,conducte de termoficare) săpăturile se vor executa manual și cu mare 
atenție.  
    În cazul executării manuale a șanțurilor , săpăturile se vor face cu ajutorul 
tarnăcopului până la o adâncime de 0.4 m, după care este permisă numai folosirea lopeților 
sau, cu mare atenție a cazmalelor.  
    Dacă cu ocazia executării lucrărilor de săpături sunt descoperite instalații subterane 
nesemnalate în prealabil, se va opri și se va stabili natura acestor instalați, șeful de lucrare 
luând măsuri pentru evitarea deteriorării instalațiilor respective.  
    Săpăturile în apropierea cărora se circulă vor fi marcate vizibil și prevăzute cu 
mijloace de protecție corespunzătoare pentru prevenirea căderii mijloacelor de transport sau 
a persoanelor.  
    Săpăturile pentru canalizări LES de 0.4 kv trebuie executate , pe cât posibil, în cel 
mai scurt timp înainte de pozarea cablurilor.  
    Pământul provenit din săpături trebuie așezat la o distanță de cel puțin 0.5m de la 
marginea pereților săpăturilor.  
    În cazul în care canalizările de LES se execută pe un traseu existent , cablurile și 
manșoanele care rămân suspendate, în urma unor săpături mai adânci decât poziția lor în 
pământ, vor fi susținute prin consolidarea pe scânduri și grinzi sau prin introducerea lor în 
jgheaburi provizorii.  
    Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte învecinate.  
    În cazul șanțurilor cu o adâncime mai mare de 1 m , în terenuri slabe la care există 
pericolul surpării malurilor este necesar ca acestea să fie sprijinite. 

 
Desfășurarea și pozarea cablurilor 

Înainte de pozarea cablurilor se vor efectua următoarele operații pregătitoare:  
 a) Controlul traseului de cablu în șanțul și subtraversarile pregătite pentru pozare. Se 

va urmări ca tuburile să fie libere și fără corpuri străine în interior.  
 b)  Controlul dispozitivului de derulare și tragere a cablului, curățirea și ungerea rolelor 

în aliniament și de colț  
 c)  Verificarea rezistenței de izolație a cablului de pe tambur, conform PE 116 în 

vigoare, folosind în acest scop inductorul.  



 

 

 

32 / 51 

 d)  Așezarea tamburului cu cablu în poziție de tragere pe marginea șanțului și ridicarea 
pe ax cu ajutorul vinciurilor.  

 Desfășurarea și pozarea manuală a cablurilor , comportă următoarele operații:  
 a) curățarea șanțului  
 b) așezarea pe fundul șanțului a unui strat de nisip de minim 10 cm grosime  
 c) așezarea rolelor (de tambur, normale , de colț)  
 d) desfășurarea cablului, prin învârtirea tamburului, asigurându-se fixarea acestuia.  
 e) personalul înșirat în șanț asigură, prin tragere, deplasarea continuă a cablului pe 

role. Întreaga operație se va efectua sub directa comandă a șefului formației de lucru (șefului 
de echipă)  

 f) mutarea cablului de pe role pe stratul de nisip (după terminarea desfășurării) și 
marcarea acestuia pentru a nu se greși atunci când se pozează mai multe scabluri în șanț).  

 g) scoaterea rolelor din șanț și așezarea cablurilor în poziție definitivă .  
  În cazul traseelor fără obstacole, cablul poate fi desfășurat pe marginea șanțului prin 

deplasarea tamburului situat pe un cărucior mobil. 
O atenție deosebită, indiferent de metoda folosită pentru desfașurarea și pozarea 

cablului, se va acorda respectării razelor minime de curbură. 
 La tragerea cablurilor prin subtraversari se vor respecta urmatoarele reguli: 

a) înainte de tragerea cablurilor se vor verifica tuburile din subtraversari, pentru a nu 
exista apa, nisip, pământ, etc. 
b) tragerea cablurilor prin subtraversari se va face numai cu ajutorul ciorapului sau a 
capului de tras 
c) în cazul desfașurării și pozării manuale a cablurilor, când capătul cablurilor a ajuns la 
o subtraversare, se opreste tragerea , se monteaza ciorapul sau capul de tras, la care 
se leagă apoi un cablu de hotel sau o sârmă de hotel de 4-6 mm diametru. Se continuă 
tragerea până când capătul de cablu a ieșit de cealaltă parte a subtraversării, apoi se 
întrerupe din nou tragerea pentru demontarea ciorapului sau capului de tras. 

 
Introducerea cablurilor în stații, posturi de transformare și cutii de distribuţie 
Montarea cablurilor care intră sau ies în stații, posturi de transformare și cutii de 

distribuţie, se face începând de la acestea. Desfășurarea și pozarea primului tronson de 
cablu comportă urmatoarele operații: 

a) instalarea tamburului cu cablu la o distanță de 20-30 m de stație 
b) desfășurarea și pozarea cablului în șanț în direcție opusă stației până când pe tambur 
rămâne o lungime corespunzătoare pentru a ajunge la celula în care urmează a se 
racorda cablul. Se va ține seama și de rezerva necesară a fi lăsată la intrarea în stație. 
c) Desfăsurarea manuală a restului cablului rămas pe tambur, prin așezarea acestuia 
pe pământ, în bucle largi. Desfașurarea se continua până la eliberarea capătului de pe 
tambur. 
d) Tragerea capatului liber al cablului, dinspre stație prin purtare pe mâini în lungul 
șanțului. 
e) Trecerea cablului prin tubul montat în zid și continuarea desfășurării și pozării (în 
canal sau subsol) până la locul stabilit pentru racordare (celula sau tablou de distribuţie). 
Pe toată perioada desfășurării și pozarii manuale a cablului se va respecta cu strictețe 

raza minimă de curbură și se va evita frânarea sau răsucirea cablului, în special la intrarea 
și desfășurarea buclelor.  
    La intrarea cablurilor în clădiri se va face etanșarea tuburilor de trecere la partea 
superioară a acestora pentru a se opri pătrunderea apei.  
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Executarea profilelor de șanțuri 
 
După desfășurarea și pozarea cablurilor pe toată lungimea șanțului unui tronson, se 

marchează cablurile și se execută profilul.  
 Tehnologia de executare a profilelor la cabluri comportă, de regulă, următoarele 

operații:  
 a) marcarea cablurilor pe tot traseul din 10 în 10m, cu etichete confecționate din folie 

de PVC . Pe etichetă se înscrie simbolul cablului, destinația , tensiunea și data instalării..  
 b) Montarea dacă este cazul , a distantierilor  
 c) Așezarea deasupra cablurilor a unui strat de nisip de 10 cm grosime  
 d) Montarea sistemului de avertizare conform prevederilor proiectului de execuție.  
 Înainte de astuparea șanțurilor , se fac schițele de execuție, cu cotarea traseului și 

a poziției manșoanelor. Se indică profilurile executate, cuprinzând și alte instalații existențe. 
Cotarea se face față de repere fixe și sigure, ușor vizibile pe teren. La capetele cablurilor se 
vor fixa etichete cu datele principale ale cablurilor respective. 

 
Astuparea șanțurilor 

 Astuparea șanțurilor se face cu pământul rezultat din săpătură, din care s-au 
indepărtat prin greblare, corpurile străine (cu diametre mai mari de 15 mm). Operația se 
execută în straturi succesive de 20 cm, bătute cu maiul și stropite cu apă. (daca e cazul). 
 Traseele subterane de cabluri vor fi marcate prin borne sau tablițe. 

 
Executarea fundaţiilor turnate 
Realizarea fundațiilor de beton comportă următoarele etape: 

- pichetarea fundațiilor 
- săparea gropilor de fundație 
- turnare cuzinet 
- pozitionare stâlp 
- turnare beton de umplutură 

 
Echiparea și plantarea stâlpilor 

 Fazele tehnologice care trebuie executate pentru aducerea stâlpului din poziția 
culcat, în care a fost lăsat de echipă de transport, în poziție verticală, fixat definitiv în fundație 
în locul și cu orientarea necesară, sunt următoarele:  

 
Pregătirea stâlpilor.   
Înainte de începerea echipării stâlpilor, șeful de echipă trebuie să verifice dacă stâlpii 

transportați sunt de tipul și dimensiunile prevăzute în proiect.  
  De asemenea , trebuie verificat dacă starea tehnică și calitatea stâlpilor este 
corespunzătoare.  
   

Plantarea stâlpilor  
 Plantarea stâlpilor cuprinde toate operațiile prin care stâlpul este adus din poziția în care se 
găseste pe teren după transport și echipare, în poziția verticală, fixat în fundație.  
  Ea comportă următoarele operații tehnologice:  
-  ridicarea stâlpului  
-  alinierea și verificarea verticalitătii stâlpului.  
-  fixarea stâlpului în fundație  
   

Alinierea stâlpilor  
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Aducerea stâlpilor în poziția corectă este urmărita din momentul în care începe 
coborârea în groapă fundației. Poziția corectă este verticală prin măsurarea distanțelor de 
la stâlp la cei 4 țăruși de control.  
   

Fixarea stâlpilor 
Stâlpul este echipat cu placa de bază și se fixează prin intermediul a 4 prezoane în 

fundația de beton. 
 

Montarea aparatelor de iluminat public 
În rețelele electrice de joasă tensiune subterane, iluminatul public se realizează 

folosind corpuri de iluminat echipate cu surse cu LED / SODIU/ HALOGENURI. În cazul 
acestor rețele corpurile de iluminat se vor monta pe stâlpii rețelei prin intermediul 
prelungirilor din țeava – AIL stradale.  
  Racordarea corpurilor de iluminat se realizează cu conductoare de tip CYY (cablu cu 
manta din PVC).  
  Se vor legă la pământ toate părțile metalice din instalațiile electrice care în mod 
normal nu sunt sub tensiune dar care în mod accidental se pot afla.  
 Ordinea de execuție și montaj a lucrărilor  
 Pentru execuția lucrărilor din prezentul proiect, se vor urmări următoarele etape:  
-  pichetare fundații stâlpi  
-  realizare fundație stâlpi  
-  montare stâlpi  
-  pozare rețea iluminat proiectată  
-  echiparea stâlpilor cu prelungiri și corpuri de iluminat noi (unde este cazul)  
-  executarea legăturilor între corpurile de iluminat și rețea.  
-  execuția legăturilor de protecție, probe și verificări  
-  alimentarea rețelei  
 
Alte precizări 
 
Conform normativului PE 106/2003 – Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie 
electrică și de joasă tensiune, LEA jt. Iluminat public se va amplasa pe marginea arterelor 
de circulație și a parcurilor cu respectarea următoarelor distanțe.  
-  în cazul apropierilor de drumuri stâlpii se amplasează pe o lățime de 1m între partea 
carosabilă  și trotuar, la minim 0.2 de bordura străzii.  
-  la traversări ale străzilor se respectă distanța minimă de 6m între conductorul la 
săgeată maximă și partea carosabilă.  
-  Distanța pe orizontală între un stâlp al  LEA și oricare parte a unei clădiri trebuie să 
fie minim 1m.  
-  Distanța pe orizontală între un stâlp al LEA sau priza de pământ și instalații 
subterane de telefonie, apa , canalizare, gaze este de 2m.  
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 3.11. Probe și verificări  

 
În timpul execuției lucrării, antreprenorul va efectua diferite verificări parțiale și probe 

pentru a se permite desfășurarea normală a lucrării și pentru a se putea asigură integrarea 
instalației respective în rețeaua de iluminat public a orașului, în concordanță cu proiectul.    

 Pentru că acest lucru să se poată realiza, antreprenorul va face probe asupra unor 
părți ale instalațiilor, așa cum o cer beneficiarul sau proiectantul, pentru a se permite 
asigurarea desfășurării lucrărilor de construcții (acoperirea șanțurilor, etc).  

 Pentru cabluri montate în pământ se vor efectuă măsurători privind continuitatea și 
rezistentă de izolație , înainte de folosirea lor.   

 După efectuarea probelor parțiale și dacă înaintarea lucrărilor de construcție 
necesită această , antreprenorul va putea să efectueze lucrările de vopsitorii și izolații care 
nu se pot executa ulterior.   

 Antreprenorul va asigura atât manoperă necesară efectuării probelor cât și 
echipamentele și materialele necesare.   

 Funcționarea anumitor utilaje sau echipamente poate fi verificată în atelier, înainte 
de montarea în instalație.   

 Orice întârziere, lucrare suplimentară sau pagubă provocată de neefectuarea 
probelor parțiale va fi suportată de către antreprenor.   

 Înainte de recepția lucrărilor, antreprenorul trebuie să realizeze probele și verificările 
descrise mai jos :  

- examinarea vizuală a tuturor instalațiilor pentru a se verifica conformitatea cu 
proiectul, aspectul estetic precum și toate cerințele din prezentul caiet de sarcini;  

- reglarea funcționării la parametrii prescriși în proiect a tuturor echipamentelor  
- măsurarea valorii rezistenței de dispersie a prizei de pământ.  
- verificarea continuității circuitului de legare suplimentară la pământ  
- verificarea continuității circuitului de nul de protecție  
- verificarea nivelului de izolație între faze și între faze și nul  
- verificarea parametrilor întrerupătoarelor cu În mai mare sau egal cu 100A.  
 Rezultatele tuturor acestor probe trebuie să fie consemnate de către antreprenor în 

rapoarte de probă care vor fi transmise proiectantului.  
 Proiectantul va avea la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru examinarea rezultatelor 

probelor și verificărilor și pentru a-și prezenta observațiile sale antreprenorului care trebuie 
să le pună în practică înainte de recepție  

 Antreprenorul trebuie să remedieze orice defect constatat în timpul efectuării 
probelor înainte de data stabilită pentru recepție, suportând costurile aferente acestor 
operații.   

  La încheierea lucrării în scopul de a certifica respectarea cerințelor antreprenorul va 
realiză următoarele probe :  

 a)  probe electrice  
- verificări ale izolației  
- verificări ale legarilor la pământ  
- verificarea căderilor de tensiune pentru aparatele de iluminat aflate la capătul 

rețelelor   
- verificarea protecției la suprasarcină și scurtcircuit  
 b) probe acustice  
- verificarea nivelului de zgomot   
 Verificarea se va face:  
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- scriptic, prin confruntarea datelor și caracteristicilor de calitate și dimensionale 
(menționate în certificatele de calitate, buletinele de omologare, etichetele care însoțesc 
aparatele), cu acelea prevăzute în proiect;  

- vizual, prin examinarea stării materialelor, aparatelor și echipamentelor  
- prin măsurători și încercări prin sondaj, la aparatele locale și cele din tablourile 

electrice, privind dimensiunile și funcționarea.  
  Materialele, aparatele și echipamentele necorespunzătoare vor fi respinse.  
 Încercările aparatelor se vor efectua la manevre repetate, la curenții de suprasarcină 

și scurtcircuit și eventual la anduranță.  
 În mod deosebit se vor efectua încercări de scurt circuit la tablourile electrice și se 

va urmări modul de respectare a selectivității protecțiilor.  
 Înainte de montare, la conductoare și cabluri se va verifică continuitetea electrică pe 

fiecare colac.  
 Înainte de începerea montajului instalațiilor electrice, se va verifică în mod special:  
  -locul de amplasare al aparatelor și tablourilor electrice, traseele alese pentru 

circuite interioare și cabluri exterioare și modul de coexistență al acestora cu celelalte 
categorii de construcții și instalații;  

  -respectarea distanțelor de protecție și apropiere față de restul instalațiilor;  
  -modul de protecție al circuitelor electrice interioare și cablurilor exterioare. 
 
Verificări de efectuat pe faze de lucrări 
Se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a 

conductelor, în vederea uşoarei identificări (prin etichete, culori), marcare ce trebuie sa fie 
în conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare. 
 Se verifică vizual prin sondaj (la cel putin 15% din numarul total) legaturile electrice 
ale conductelor instalatiilor electrice, daca au fost executate conform prescriptiilor tehnice in 
vigoare. 
 Se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si, intre conducte si pamant. 
 Instalatia de protectie prin legarea la pamant sau la nul se va verifica pe masura 
executarii instalatiei, dupa montarea receptoarelor, astfel: 
- se monteaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea electrica a 
acestuia; 
- se monteaza piesa de separatie intre conductorul de protectie si priza de pamant si se 
verifica continuitatea electrica a ansamblului; 
- se leaga la conductorul principal de protectie, elementele metalice ale instalatiei electrice, 
conform proiectului si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.  
 Se va verifica instalatia de impamantare pentru intreaga retea de alimentare a 
receptoarelor prevazute in prezentul proiect, iar in cazul in care rezistenta de dispersie nu 
indeplineste criteriile prevazute de normative – este mai mare de 4 ohmi – se va solicita 
proiectantului o solutie tehnica. 

La instalarea tabloului electric si a echipamentelor se vor controla vizual si prin 
masuratori, urmatoarele: 
 - modul si calitatea fixarii lor pe suporti; 

- inaltimile de montaj admise si distantele pana la elementele constructiei conform 
prescriptiilor tehnice in vigoare; 
 - modul si calitatea executiei legaturilor electrice; 
 - existenta aparatelor de comutare si protectie prevazute in proiect; 

- existenta etichetelor si a inscriptiilor de identificare si marcare prevazute in proiect. 
 

Verificari de efectuat la receptia preliminara 
 Existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea, respectiv 
reglarea corecta a dispozitivelor de protectie (sigurante calibrate). 
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a) cu alimentarea electrică întreruptă se va verifica: 
- sa nu existe elemente neizolate sub tensiune in interiorul tabloului; 
- fixarea sigura a legaturilor electrice la bare si conducte electrice; 
- valoarea corecta a fuzibilelor; 
- daca incercarea izolatiei cablurilor a fost satisfacatoare 

b) cu instalatia sub tensiune se va verifica dacă:  
- tensiunea prescrisă este disponibilă pe toate fazele. 

Funcționarea corectă a instalațiilor de iluminat (existentă condensatoarelor). 
Funcționarea eficientă a instalațiilor de protecție prin legare la pământ. 
Verificările și probele se vor face în timpul execuției și înainte de punerea în funcțiune 

și vor fi conform normativ I7 si C56, cu respectarea la verificarea sistemelor de protecție 
împotriva electrocutărilor a normativului PE 116 si STAS 12604/4 și 5. 
 Punerea sub tensiune a unei instalații la consumator, nu se poate face decat conform 
Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice (HG 170), după verificarea 
ei de către furnizor, conform prevederilor acestui regulament. 

Rezultatele tuturor probelor și verificărilor vor fi consemnate în rapoarte pe fise și/sau 
pe planuri pentru ca acestea să poata fi verificate fie la finalul lucrării fie în timpul perioadei 
de garanție inainte de recepția finală.  
 

Conditii de încercare a tablourilor electrice 
 Toate tablourile electrice vor fi, în mod obligatoriu, testate prin încercări: 
 - de tip 
 - individuale . 
Încercările de tip se vor efectua conform dispozitiilor  SR EN 60439.1 iar rezultatele încercărilor 
trebuie, să respecte prevederile aceluiași standard. 

Încercările individuale , conform SR EN 60439.1 cuprind : 
-  verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual încercarea funcționării electrice 
-  încercarea dielectrică 
-  verificarea măsurilor de protecție și a continuitații circuitului de protecție. 
 Efectuarea încercărilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de 
materiale și individuale de fabricație. Aceste încercări se execută pe fiecare dulap electric de 
joasă tensiune înainte de livrare. 
 Constructorul va controla tablourile electrice de joasă tensiune și după operațiunile de 
transport și instalare, în vederea înlăturării eventualelor deteriorări. 
 

 3.12. Recepția lucrărilor 

 
Receptia lucrării se va efectua în conformitate cu prevederile HGR nr 343/2017 , în 

două etape :  
- recepția la terminarea lucrărilor (preliminară ) 
- recepția finală la expirarea termenului de garanție 

Toate costurile legate de recepție vor fi suportate de catre antreprenor inclusiv 
costurile pentru verificări suplimentare datorate lipsei de conformitate constatate la prima 
verificare.  
 

Recepția la terminarea lucrărilor 
Instalațiile trebuie să se afle în stare de funcționare înainte de data stabilită pentru 

recepție. Înainte de această dată antreprenorul trebuie să prezinte beneficiarului și 
proiectantului rezultatele tuturor probelor efectuate. În timpul inspecțiilor de control ale 
instalațiilor, înainte de recepția la terminarea lucrărilor, antreprenorul trebuie să efectueze, 
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dacă beneficiarul sau proiectantul o cer, orice probă considerată necesară. Inspecțiile vor 
verifica deasemenea respectarea aspectului și modului de executie al instalațiilor.  

Antreprenorul trebuie să asigure forța de muncă precum și toate echipamentele de 
masură și control, avizate de organele de metrologie perfect calibrate în vederea efectuării 
tuturor măsurătorilor.  
 

Recepția finală la expirarea perioadei de garanție 
Recepția finală va avea loc odată cu terminarea perioadei de garanție, cu condiția ca 
antreprenorul să fi rezolvat diferitele puncte din raportul de recepție la terminarea lucrărilor.  

(1)  Achizitorul/condecedentul, prin împuterniciţii săi, va verifica permanent modul 

de efectuare a prestaţiei de către operator întocmind periodic (minimum săptămânal) 

rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de lucrări efectuate. 

(2)   În rapoartele periodice de constatare Achizitorul/condecedentul va consemna 

şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori şi eventual 

penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. 

(3) La sfârşitul fiecărei luni, se întocmeşte un proces verbal de recepţie, semnat 

de ambele părţi, care cuprinde constatările din rapoartele periodice. 

(4) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar buna desfăşurare a 

prestaţiei, atât cantitativ cât şi calitativ. 

(5) Programul prestaţiei se va stabili de operator şi va fi adus la cunoştinţa 

Achizitorului înainte de începerea lucrărilor programate. 

(6)  Lucrările se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de 

activitate în parte. Pentru fiecare tip de lucrare efectuată se va întocmi "bon de lucru". 
 

 3.13. Standarde și normative ce guvernează proiectarea și execuția 
lucrării 

 
Instalațiile electrice trebuie executate în conformitate cu prezentul proiect – partea 

scrisă și partea desenată – și în conformitate cu urmatoarele standarde, normative și 
prescripții: 

- I7 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni 
pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.a. 

- SR EN 13201-1, SR EN 13201-2, SR EN 13201-3, SR EN 13201-4, SR EN 
13201-5 

- I7.1 – Instructiuni tehnice privind calculul de dimensionare al coloanelor electrice 
din cladiri de locuit 

- I18 – Normativ pentru proiecatarea si executarea instalatiilor interioare de 
telecomunicatii din cladiri civile si industriale  

- I20 - Normativ pentru proiecatarea si executarea instalatiilor de protectie contra 
traznetului a constructiilor 

- P118 – Norme tenice de proiectare si de realizare a constructiilor privind protectia 
impotriva focului 

- NTE 007 – Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice 
- PE124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor 

industriali si similari 
- PE136 – Normativ republican privind folosirea rationala a energiei electrice la 

iluminatul artificial si in utilizari casnice 
- STAS 553/2 – Aparate de comutatie pana la 1000 Vc.a. si pana la 4000 A. Conditii 

tehnice 
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- STAS 881 – Masini electrice asincrone trivazate. Puteri, tensiuni, turatii nominale 
- STAS 2612 – Protectie impotriva electrucutarilor. Limite admise 
- STAS 3184 – Prize, fise si cuple pentru instalatiile electrice pana la 380 Vc.a si 

pana la 250 Vc.a. si pana la 25 A. Conditii tehnice speciale de calitate 
- STAS 5325 – Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si 

metode de verificare 
- STAS 6865 – Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe  
- STAS 6990 – Tuburi pentru instalatii electrice di policlorura de vinil neplastifiat 
- STAS 8114/42 – Aparate de iluminat. Conditii tehnice generale 
- STAS 8666 – Intrerupatoare automate mici pentri protectia conductoarelor din 

instalatiile electrice de curent alternativ pana la 415 V si 82 A 
- STAS 8778/1,2 – Cabluri de energie cu izolatie si manta de PVC 
- STAS 9954/1,2,3 – Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de 

explozie. Prescriptii de proiectare si montare 
- STAS 1220/1,4,5,6 – Cabluri si cordoane cu izolatia de cauciuc 
- STAS 12604 – Protectie impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta. 

Insatalatii electrice fixe. Prescriptii generale 
- STAS 12604/5 – Idem. Prescriptii de proiectare si de executie 
- C56 – Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor 

aferente 
Prezenta lista nu este restrictivă, se va lua în considerare intotdeauna ultima 

ediție a actului normativ. În cazul a două prevederi complementare se va aplica 
masura cea mai restrictivă. 

 3.14. Documente obligatorii  

 
Aparate de iluminat 

o Fise tehnice confirmate de producator 

o Prospect tehnic/fisă de catalog aparat de iluminat  

o Declaratie de conformitate CE producător, din care să rezulte caracteristicile 

tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN60598 

o Certificat ENEC sau echivalent care demonstreaza respectarea standardelor de 

siguranta in domeniul electric 

o Declaratii de calitate producător 

o Certificat de garantie 

o Declaraţie RoHS producător 

o Raport de încercări IP pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism 

recunoscut. Se va face dovada acreditării laboaratorului care a emis raportul. 

o Raport de încercări IK pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism 

recunoscut. Se va face dovada acreditării laboaratorului care a emis raportul. 

o Raport de compatibilitate electromagnetică EMC pentru fiecare aparat de iluminat, 

emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditării laboaratorului care 

a emis raportul. 

Componenta sistemului de telegestiune 

o Prospect tehnic/fisă de catalog 

o Declaratie de conformitate CE producător 

o Declaratii de calitate producător 

o Certificat de garantie 
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o Declaraţie RoHS producător 

Produsele şi componentele oferite trebuie să fie marcate corespunzător 

documentaţiilor prezentate. 

În anexe sunt prezentate fisele tehnice pentru fiecare echipament solicitat. Acestea 

vor fi completate cu caracteristicile propriilor echipamente ofertate ce vor trebui să 

îndeplinească condițiile minime descrise și confirmate de producător prin ștampilare și 

semnătură autorizată. Completarea cu expresii de tipul „DA” sau „CONFORM” sau 

neindicarea producătorului vor fi considerate neconformități ale ofertei. Deasemenea se va 

prezenta fișa producătorului în original și tradusă în limba română. 

La depunerea ofertei se vor prezenta mostre perfect funcționale complet echipate 

pentru aparatele de iluminat rutier.  

 În cazul în care ofertanții nu prezintă mostrele solicitate , insoțite de documentele 
mentionate mai sus, ofertele vor fi declarate neconforme.  
 Este obligatorie inscripționarea CE precum și inscripționarea tipului de aparat și a 
mărcii producătoare.  
 Tipul aparatului de iluminat și marca producătorului astfel inscriptionate trebuie să se 
identifice cu tipul aparatelor de iluminat și producatorul pentru care s-au prezentat atestatele 
și buletinele de încercare solicitate, cu cele prezentate ca mostre, cu cele folosite în 
proiectele luminotehnice și cu cele ofertate.  

Îndeplinirea cerintelor tehnice minime enuntate mai sus este obligatorie, 

nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective. 

  3.15. Condiții organizaționale minime  

 
În vederea îndeplinirii în bune condiții a obligațiilor contractuale ofertantul va face dovada 

deținerii de resurse materiale și umane în conformitate cu cerintele prezentate mai jos.  
 

Resurse tehnice  
Ofertantul are obligația de a face dovada deținerii în proprietate și / sau chirie a 

următoarelor mijloace fixe ce sunt minim necesare în vederea realizării în bune condiții a 
lucrării: 

Mijloace de transport : 
- autospecială cu platformă ridicătoare – 2 buc  
- autoutilitară cu platformă – 1 buc  
- autolaborator PRAM – 1 buc  
- autovehicul transport echipamente și personal – 2 buc  
Utilaje de mică mecanizare : 
- Mașina de tăiat beton și asfalt – 1 buc;   
- Polizor unghiular – 2 buc;  
- Mașină de găurit și însurubat portabilă – 2 buc;  
- Generator electric – 1 buc;  
- Generator sudură – 1 buc. 
 

Pentru aceasta se va completa lista cu echipamentele, utilajele, mijloacele de 
transport necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări. 

Ofertantul trebuie să prezinte înscrisul în copie certificată (contractul, convenția, 
facturi de achiziție) care să ateste faptul că echipamentele solicitate de autoritatea 
contractantă se afla în dotarea sa, precum  și la dispozitia acestuia, cel putin trei luni de la 
data licitației. 
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Resurse umane  
 Ofertantul are obligația de a face dovada deținerii de personal specializat în vederea 
realizării în bune condiții a proiectării și execuției lucrării.  
     Este strict necesar pentru îndeplinirea contractului de lucrări, asigurarea a cel puţin: 

- a unui manager de proiect (persoană cu studii superioare); 
- a unui inginer autorizat ANRE gradul III A; 
- a unui Specialist în iluminat atestat (experientă în domeniu minim 5 ani);   
- a unui verificator proiect atestat;  
- a unui responsabil tehnic cu execuţia RTE în domeniul instalaţii electrice;  
- a unui responsabil CQ, în domeniul instalațiilor electrice; 
- a unui inginer autorizat ANRE gradul III B;  
- inginer autorizat ANRE gradul II A, II B – 2 persoane;  
- electrician autorizat ANRE gradul II B – 6 persoane;  
- a unui inspector protecția muncii/ 

 
 În acest sens se vor anexa urmatoarele documente justificative : 

-  Se vor anexa, în copie,  toate certificatele şi atestările, care  vor fi valabile la data 
deschiderii ofertelor.  
- Se vor prezenta CV–urile persoanelor menţionate (manager de proiect, responsabilii 

tehnici cu execuţia, CQ 
-   Se va prezenta, atestat MEC pentru RTE – iști și CQ.  

     - Se vor prezenta contracte de muncă pentru manager de proiect, contracte de 
muncă/colaborare cu responsabili tehnici cu execuţia şi responsabill cu calitatea și contracte 
de muncă/colaborare pentru toate celelalte specialități  

 3.16. Măsuri de protecție a muncii, PSI și a mediului  

 
Norme utilizate pentru protecția muncii 
Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 aprobata prin HG 1425 din 

11.10.2006 publicată în MO 882/30.10.2006. 
 Lucrările se încadreaza în prevederile NSPM în vigoare. 
 Nu este necesara elaborarea de noi norme de protecția muncii. 
  

NSPM la executarea lucrărilor 
Pentru perioada de execuție , se va respecta HG 1146 30.08.2006 prin care fiecare 

firmă trebuie să-și facă INSTRUCȚIUNI PROPRII privind cerințele minime de securitate și 
sănătate în muncă MO 815/3.10.2006 

Înainte de începerea lucrărilor executantul va identifica toate intersecțiile și 
apropierile cu rețelele electrice și neelectrice de pe traseu, pentru a evita atingerea acestora 
cu materialele folosite în execuție. 
 

Lucrările care se execută se împart în două categorii: 
A. Lucrări ce se execută fără scoaterea de sub tensiune a instalațiilor existente și 

anume: 
- execuția gropilor pentru fundații pentru care se vor respecta art. 78 și 79 din 

lucrarea65/2002 
- pozarea cablurilor j.t. și a cutiilor de distribuție și contorizare 
- montarea prizelor de pământ 
Pentru lucrări la posturi trafo se va respecta capitolul 5.2., pentru lucrările de pozare a 

cablurilor se va respecta capitolul 5.4. din lucrarea nr. 65/2002, iar pentru lucrarile LEA se 
va respecta capitolul 5.3 (art. 331;353), cap 3.6 . Măsuri de protecția muncii la executia 
lucrărilor la înălțime. 
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B.  Lucrări ce se execută cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor existente și 
anume: 

- racordarea rețelelor proiectate la retelele existente 
Pentru toate aceste lucrări se va respecta Legea securității și sănătțăii în muncă nr. 

319/2006 
Se vor respecta cu strictete măsurile privind scoaterea și repunerea sub tensiune a 

instalațiilor electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru și de protecție. Măsurile 
privind scoaterea de sub tensiune a instalațiilor electrice se iau de către personalul de 
servire operativă. Mijloacele de protecție , scule și dispozitive utilizate vor îndeplini condițiile 
din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 
  

NSPM pentru perioada de exploatare 
Pentru perioada de exploatare s-au prevazut urmatoarele măsuri de protecția muncii: 

- legarea tuturor elementelor metalice de pe stâlpi, care în regim normal nu sunt 
sub tensiune la borna stâlpului. 

- montarea de prize de pământ la stâlpii specificați 
- numerotarea stâlpilor 
- inscripționarea plecărilor în CD și firide cu destinația acestora și sectiunea 

coloanelor și cablurilor. 
- Marcarea cablurilor pe traseu 
- Inscripționarea cu semnalizarea de identificare, avertizare și interzicere 
Personalul de exploatare va urmării periodic respectarea prevederilor normelor de 

protecția muncii și anume: 
- distanțele minime de apropiere față de instalații și construcții noi; 
- verificarea prizelor de pământ prin efectuarea de măsurători periodice conf. Pct. 

2.3 din STAS 12604/5-90 
 
Măsuri PSI 
Documentaţia s-a întocmit în conformitate cu prevederile OMI 775/98 – Norme 

generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 
Amplasarea retelelor electrice în raport cu construcţiile existente respectă distanţele 

minime prevăzute NTE 003/04/00 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 
electrică cu tensiuni peste 1000 V. 
În cazul unui incendiu stingerea se va face cu stingatoare cu praf CO2 aflate la echipa de 
intervenţie. 

 
Măsuri pentru protecţia mediului înconjurator 
Instalatiile electrice proiectate nu impun luarea de măsuri speciale pentru protectia 

mediului si a apei. 
Documentaţia s-a intocmit în conformitate cu prevederile  legii de protecţie a mediului nr. 
137/1995, republicată în 2000 şi a Ord. nr. 126/1996. 

Lucrările proiectate nu afectează mediul înconjurator, nu constituie surse de poluare 
şi nu sunt afectate asezările umane învecinate amplasamentului instalatiilor proiectate. 

La execuţia lucrărilor trebuie respectate prevederile urmatoarelor prescriptii: 
SR EN ISO 14001/1997 – Sisteme de Management de Mediu – Specificatii si ghid 

de utilizare. 
Legea Protectiei Mediului nr. 137 din 29.12.1995, republicata in 2001 (Monitorul 

Oficial nr47 din 29.01.2001 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 91/20.06.2002 pentru modificare Legii 

Protectiei Mediului; 
 Legea Apelor nr. 107/1996; 
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 HGR privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, 
inclusiv deseurile periculoase; 
HGR nr. 918 din 22.08.2002 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei 
proceduri. 

Prezenta listă nu este restrictivă, se va lua în considerare întotdeauna ultima 
editie a actului normativ. În cazul a două prevederi complementare se va aplica 
măsura cea mai restrictivă. 

Nu sunt necesare măsuri speciale de protecție a mediului. 
Cerinte conform ISO 14001/1997 – Sisteme de management de mediu – Specificatii si 

ghid de utilizare: 
➢ trebuie sa prezinte dovada instruirii angajatilor conform cerintelor si reglementarilor 

in viguare 
➢ trebuie prezentate aspectele cu impact semnificativ asupra mediului corespunzator 

pentru activitatea desfasurata 
➢ utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului ; materii prime utilizate (sa fie 

economice din punct de vedere energetic, slab poluante, care sa genereze produsului un 
impact negativ cat mai mic, iar dupa terminarea perioadei de viata, eliminarea produsului sa 
se faca pe cat posibil cu un impact minim asupra mediului  (sa fie reciclabil, sau 
biodegradabil). 

➢ Depozitarea si gestionarea materialelor utilizate, in perioada efectuarii lucrarilor. 
➢ Colectarea, depozitarea in mod selectiv si transportul deseurilor rezultate din lucrari 

dupa terminarea lucrarilor. 
➢ Refacerea solului in apropierea fundatiilor 
➢ Redarea la forma initiala a suprafetelor ocupate in timpul executiei lucrarilor (incinte, 

refacerea stratului vegetal) 
➢ Prevenirea poluarii solului ; in cazul poluarii accidentale 
➢ In timpul executiei lucrarilor se va urmari decontaminarea urgenta a solului in caz de 

poluare accidentala. 
Luarea de masuri pentru prevenirea incendiilor 

 3.17. Clauze financiare şi de asigurări 

 

(1) Modalităţile de returnare a creditelor(în cazul accesării acestora), termenele de 

rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca 

investiţii, modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor, clauzele 

referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada delegării şi la predarea 

bunurilor de retur la sfârşitul delegării vor fi astfel stabilite încât la încheierea 

contractului, capacitatea de realizare a serviciului de către achizitor /condecedent să fie 

superioară celei existente la data intrării în vigoare a contractului. 

(2)  Operatorul are obligaţia să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru 

mijloacele din patrimoniul public conform legislaţiei în vigoare privind asigurările. 

(3) Intră în sarcina contractantului recuperarea daunelor dacă din vina acestuia se provoacă 

avarii la instalaţiile ce nu fac obiectul serviciului sau la beneficiarii acestor reţele. 

Remedierea se face pe cheltuiala vinovatului. 

(4)  Întreruperile cauzate de deficienţele constatate la lucrările efectuate nu modifică 

graficul stabilit pentru reabilitare. Recuperarea întârzierilor va cădea în sarcina 

contractantului. 

(5)  Acordarea unei perioade de graţie la plată de minim 3 luni de la recepţia lucrării. 
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  3.18. Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea delegării 
prin concesionare 

 

(1) Bunurile utilizate de operator în derularea activităţii sale sunt: 

 

a) bunurile de retur  

• Sistemul de iluminat public din orașul Bicaz 

• Bunurile care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini şi care 

devin proprietatea orașului Bicaz; 

b) bunurile de preluare - aparatura şi echipamentele folosite de operator la verificarea 

încadrării iluminatului public în parametrii ceruţi de normativele în vigoare; 

c) bunurile proprii - autovehiculele şi utilajele folosite de operator în derularea activităţii. 

Bunurile de retur nu pot fi înstrăinate. La sfârşitul perioadei pe care se desfăşoară 

contractul de delegare, acestea se vor preda Achizitorului în bună stare de 

funcţionare. 

 Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi 

accidentale precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public 

conform prevederilor Capitolului II din Regulamentul Serviciului de iluminat public din 

orașul Bicaz. 

(2) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului supus 

delegării, în baza legislaţiei în vigoare, şi va înlocui aceste mijloace conform 

programului de modernizare propus . 

(3)   Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public până la 31 decembrie şi 

modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Achizitorului. 

(4)    La încetarea contractului de delegare, bunurile de retur se restituie Achizitorului/ 

concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină. 

 3.19. Durata delegării  
 

(1) Durata delegării pentru care se incheie contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de iluminat public în Orașul Bicaz prin contract de delegare este de 5 ani, cu 

posibilitatea de a fi prelungită cu cel mult 2 ani prin acordul de voinţă al părţilor.Pe durata 

stabilită se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de iluminat.  

(2) Nivelul minim al redevenţei , plata acesteia şi cuantumul garanţiilor 

 

a) Garanţia de participare la licitaţie este de 2% din valoarea estimată , garanţie 

care se restituie ofertantului căştigător în momentul încheierii contractului de 

delegare. Celorlalţi ofertanţi li se va restitui garanţia în termen de 7 zile de la 

desemnarea ofertantului câştigător. 

b) Garanția de buna execuție este de 10 % din valoarea sumelor datorate pentru 

facturi acceptate la plata cu respectarea prevederilor art. 46 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 100/2016 si a art. 19 din modelul de contract 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2019 si anume: delegatul va constitui 

conform legii, pe propriul său cost și va menține în vigoare, pe toată durata 
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contractului, garanția de bună execuție pentru realizarea corespunzătoare a 

contractului, în favoarea delegatarului, în cuantum de 10 % din valoarea sumelor 

datorate pentru facturi acceptate la plată. Pentru constituirea garanției de bună 

execuție, delegatul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din 

cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil 

distinct la dispoziția autorității contractante. Pe parcursul îndeplinirii contractului, 

autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri 

succesive din sumele datorate și cuvenite delegatului. Contul astfel deschis este 

purtător de dobândă în favoarea delegatului. Pentru evitarea oricărui dubiu, 

constituirea garanției de bună execuție nu reduce și nu limitează în nici un fel 

responsabilitatea delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform 

contractului și nu împiedică delegatarul în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare 

a executării contractului și aplicare a penalităților să ia orice altă măsură permisă de 

legea în vigoare de clauzele contractului în legătură cu încălcarea de către delegat a 

obligațiilor sale. Garanția de bună execuție poate fi executată de către delegatar, în 

limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate în prezentul contract, numai 

după notificarea delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, precizând 

obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea 

acestora. Dacă delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, delegatarul 

va executa garanția de bună execuție, fără nici o altă notificare. Delegatarul va 

returna operatorului garanția de bună execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) 

zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a bunurilor de retur care 

sunt restituite delegatarului, odată cu încetarea contractului, dacă nu sunt constatate 

deficiențe și dacă delegatarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, ca 

urmare a nerespectării de către delegat a unor obligații contractuale. În cazul 

constatării unor deficiențe, garanția de bună execuție se va restitui după remedierea 

acestora. 

Ofertantii au obligația de a efectua o vizita in teren, pe cont propriu, cu instiintarea 
autoritatii contractante, ocazie cu care isi vor culege toate informatiile necesare intocmirii 
ofertei tehnice si financiare.   

 3.20.  Indicatorii de performanță  

 

Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat public (conform prevederilor 

Regulamentului serviciului de iluminat public din Orașul Bicaz) se regasesc în anexa 8 

acestia urmând sa fie aprobați de achizitor.  

Plațile lunare pentru lucrările de întreținere a sistemului de iluminat public se vor 

realiza pe baza centralizatoarelor de plată întocmite în baza situațiilor de lucrări lunare , fiind 

corectate cu indicatorii de performanță. 

 

 3.21. Date tehnice ale investitiei  

 

Zona și amplasamentul: Romania , judetul Neamț , Orașul Bicaz. 

Sistemul de iluminat se situează pe domeniul public al Orașului Bicaz.  
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4. Obligațiile operatorului 
 
Operatorul serviciului de iluminat public va asigura: 
 

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor și regulamentelor privind igiena și 
protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat 
public, prevenirea și combaterea incendiilor; 

b) exploatarea, întretinerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de 
complexitatea instalației și specificul locului de muncă; 

c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare 
a gestiunii sau prin hotararea de dare în administrare a serviciului (sunt precizați în 
regulametul serviciului de iluminat public); 

d) întreținerea și menținerea în stare de permanentă de funcționare a sistemului de 
iluminat public; 

e) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor 
solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, 
în condițiile legii; 

f) prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unității administrativ-
teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a 
gestiunii; 

g) personal de intervenție operativă; 
h) conducerea operativă prin dispecer; 
i) înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor; 
j) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum și 

stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor și încadrarea în 
norme; 

k) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de 
energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri; 

l) Emiterea de avize pentru eventualele lucrări de construcții realizate în vecinătatea 
rețelelor de iluminat public  

m) Realizarea unui plan de măsuri în ceea ce privește aducerea sistemului de iluminat în 
parametrii proiectați. 

n) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea 
economică a instalațiilor de iluminat public; 

o) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora; 
p) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, solutionare și raportare privind 

reclamațiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;  
q) lichidarea operativă a incidentelor; 
r) funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
s) evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public; 
t) aplicarea de metode performante de management care sa conducă la funcționarea 

cat mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare; 
u) executarea în bune condiții și la termenele prevazute a lucrărilor de reparații care 

vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare; 
v) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea 

activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare; 
 

Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât sa se realizeze : 

• Verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă 

tensiune, a posturilor de transformare , a cutiilor de distribuție, a corpurilor de 

iluminat. 

• Corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului 
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• Controlul calității serviciului asigurat 

• Întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public 

• Mentinerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de 

iluminat public 

• Măsuri necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de 

iluminat 

• Respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente 

• Funcționarea instalațiilor de iluminat în conformitate cu programele aprobate 

• Respectarea regulamentului serviciului de iluminat public din Orașul Bicaz 

• Îndeplinirea indicatorilor de calitate a serviciului prestat, specificați în 

regulamentul serviciului 

• Asigurarea pe toată durata de executare a serviciului de personal calificat și în 

număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de 

iluminat public 

• Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul 

de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice 

și verificarea de către achizitor. 

5. Alocarea riscurilor 
 

 Riscurile de exploatare ale delegării prevazute în matricea din anexa 7 se vor 

repartiza între achizitor și operator, astfel încat serviciul de iluminat public să funcționeze în 

condiții optime 

Fiecare ofertant își va asuma prin oferta depusă riscurile conform celor precizate în 

matricea de riscuri din anexa 7. În cazul neacceptării de catre ofertant a repartiției riscurilor 

conform anexa 7 , oferta va fi declarată neconformă. 

Prin soluția întocmită de fiecare ofertant, în condițiile prevăzute prin caietul de sarcini, 

întregul sistem de iluminat public dn Orașul Bicaz trebuie să ajungă să corespundă cerințelor 

prescrise din normele interne și internaționale referitoare la iluminatul public și să fie 

exploatat și condus unitar. 
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6. Conținutul ofertei tehnice și comerciale 

 

6.1  Conținutul ofertei comerciale  

 

Oferta comercială se va realiza în urma centralizării datelor din oferta tehnică şi va 

cuprinde: 

 

• Borderou de tarife unitare pentru activităţile de întreţinere mentinere a 

sistemului de iluminat public respectiv montare/demontare a sistemului de 

iluminat festiv 

• Preţul total pentru realizarea investiţiei de modernizare, reabilitare şi extindere 

a sistemului de iluminat public. 

• Preţul total pentru implementarea sistemului de telemanagement pentru 

extinderi. 

• Valoarea costurilor de proiectare pentru realizarea investiției. 

• Graficul de executie al lucrărilor de investiţie 

• Graficul de eşalonare a plăţilor pentru investiții respectiv pentru activităţile de 

întreţinere/menţinere a sistemului de iluminat public. 

 

Pentru fiecare poziție de pret din borderou se va întocmii câte un deviz ofertă în care 

vor fi cuprinse cheltuielile care stau la baza formării pretului propus de catre ofertant. 

Pretul pentru fiecare operație prevăzută în lista, devizul ofertă va conține ca elemente 

de fundamentare valorile pentru materialul, manopera, utilajul, transportul necesare, cotele 

aferente cheltuielilor directe și indirecte precum și cota de profit. Acest pret va fi utilizat 

pentru întocmirea situațiilor de lucrări și a facturil. 

Plata lucrărilor de investiții (extindere, modernizare), se va face eșalonat, în rate egale 

lunare, timp de 5 ani. 

Contravaloarea lucrărilor de intreținere-menținere respectiv iluminat festiv, iluminat 

arhitectural se va plăti lunar în baza situațiilor de lucrări acceptate de beneficiar. 

 

6.2  Conţinutul ofertei tehnice 

 

Va cuprinde descrierea modului de realizare a întreținerii și menținerii pe perioada 
contractului de delegare prin concesiune a sistemului de iluminat din Orașul Bicaz, avand 
în vedere sistemul de management  propus a fi implementat de fiecare ofertant prin oferta 
sa tehnică. 

Descrierea solutiei tehnice privind dispecerizarea și telegestiunea  în regim de 
continuitate prin proiectarea și implementarea sistemului de management al serviciului de 
iluminat public  

Fisele tehnice vor fi completate cu caracteristicile proprii ale produsului propus prin 
oferta, denumirea produsului și al producătorului acestuia. Se vor anexa pentru verificarea 
informațiilor și fișele tehnice ale producătorului precum și traducerea acestora precum și 
restul documentelor specificate în fișă.   
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Ofertanții au obligația de a respecta urmatoarele garanții minime solicitate de autoritatea 

contractantă: 

o lucrări de constructii-montaj: 2 ani; 

o aparate de iluminat complet echipate conform cerinte caiet de sarcini : 5 ani; 

o componentele sistemului de telegestiune: 5 ani; 

Pe perioda în care lucrările de constructii-montaj și echipamanetele sunt în perioada de 

garanție, ofertanții au obligatia de a remedia pe cheltuiala proprie orice defect aparut în 

instalația pusă în funcțiune. Ofertanții își vor lua măsuri specifice de protecție a 

echipamentelor electrice și electronice ofertate. 

Ofertanții sunt obligați să fundamenteze prin calcule tehnice, pe baza de documente, 
toate informațiile cuprinse în oferta lor tehnică.  

Datele și informațiile cuprinse în oferta tehică vor fi utilizate la întocmirea ofertei 
financiare constituind date de fundamentare a acesteia. Orice necorelare între datele și 
informațiile cuprinse în oferta tehnică și datele și valorile cuprinse în oferta financiară da 
dreptul autoritații contractante sa respingă în totalitate oferta care nu respectă această 
cerință.  

 
Ofertanții au obligația de a efectua o vizită în teren, pe cont propriu, cu înștiințarea 

autorității contractante, ocazie cu care își vor culege toate informațiile necesare întocmirii 
ofertei tehnice și financiare.  
 

6.3  Criteriu de selecţie 

 
Criteriul de selectie al ofertelor va fi reprezentat prin oferta cea mai avantajoasă din 

punct de vedere economic, obţinută prin însumarea punctajului după cum urmează : 

- Valoare totală tarife unitare întreţinerea/menţinerea iluminatului public – 25 
puncte 
 
Pentru cea mai mică valoare a tarifelor însumate se vor obtine 25 puncte 

Pentru restul ofertelor punctajul se va calcula cu ajutorul algoritmului : 

Pti= Vmin/Vofx25 

Pti – preţ tarif întreţinerea/menţinerea iluminatului public 

Vmini – Cea mai mică valoare a tarifelor de întreţinere/menţinere a iluminatului 

public însumate 

Vofi – Valoarea ofertată a tarifelor de întreţinere/menţinere a iluminatului public 

însumate 

 

- Valoare totală tarife unitare pentru activitatea de montare / demontare a 
sistemului de iluminat festiv. – 15 puncte 
 
Pentru cea mai mică valoare a tarifelor însumate se vor obtine 15 puncte 

Pentru restul ofertelor punctajul se va calcula cu ajutorul algoritmului : 

Ptf= Vmin/Vofx15 

Ptf – pret tarif întreținerea/menținerea iluminatului festiv 

Vminf – Cea mai mică valoare a tarifelor de întretinere/menținere a iluminatului 

festiv însumate 
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Voff – Valoarea ofertată a tarifelor de întretinere/menținere a iluminatului festiv 

însumate 

 
- Valoare cost total investiție sistem de iluminat public.- 55 puncte 

 
Pentru cea mai mică valoare a investiției se vor obține 55 puncte 

Pentru restul ofertelor punctajul se va calcula cu ajutorul algoritmului : 

Pt= Vmin/Vofx55 

Pt – pret total investiție 

Vmin – Cea mai mică valoare a investiției 

Vof – Valoarea ofertată a investiției 

 

- Garantie suplimentară – 5 puncte 
 
Criteriul se referă la toate cele trei tipuri de garanții : aparate de iluminat și 

componente, lucrări și sistem de telegestiune 

Garanție suplimentară min 1 an – 1 punct 

Garanție suplimentară min 2 ani – 3 puncte 

Garanție suplimentară min 3 ani – 5 puncte 

Ptg – punctaj obtinut în urma garanției acordate 

 

 Astfel punctajul total se va calcula astfel: 

 

Pfinal=Pti+Ptf+Pt+Ptg  

  

7. Finanţarea lucrărilor 
 
Lucrările de investiţie privind modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat se 

vor face de operator în termen de maxim 24 de luni, urmând ca plata investiţiei sa fie facută 
în tranşe egale în fiecare lună, în decurs de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de maxim 2 
ani. 

Investiţiile respective intră în categoria bunurilor de retur, prin urmare rămân în 
proprietatea operatorului până la momentul încheierii contractului de delegare prin 
concesiune, moment în care vor fi predate gratuit, libere de orice sarcini şi vor fi integrate 
domeniului public al oraşului Bicaz. 

Până la finalul contractului de delegare, oraşul Bicaz înregistrează extracontabil 
valoarea investiţiilor. 

În urma recepţiei fiecărei lucrări finanţate de operator, cele două părţi (Achizitorul şi 
operatorul) îşi vor asuma graficul de recuperare a investiţiei. 

Autoritatea contractantă va finanţa din bugetul local plata lunară: a lucrărilor de 
întreţinere-menţinere, a valorilor lunare corespunzătoare ratei lunare de plată aferente 
lucrărilor de investiţii (extindere şi modernizare) a infrastructurii sistemului de iluminat public 
şi a consumului de energie electrică. 
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8. Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune 

 

Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situaţii: 

 

a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta 

nu este prelungită după expirarea termenului ei de valabilitate ; 

b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin în scris 

prelungirea acestuia, în condiţiile legii; 

c) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea delegării, care se 

poate face prin Hotărâre a Consiliului Local al orașului Bicaz, la propunerea 

Achizitorului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în 

care se va stabili preţul răscumpărării; în această situaţie nu se datorează 

daune; 

d)  în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator, prin reziliere, 

cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului; 

e)  în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către achizitor, prin reziliere, 

cu plata unei despăgubiri în sarcina Achizitorului; 

f) în cazul în care operatorul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori 

licenţa îi sunt retrase. 

 

9. Dispoziţii finale 
 

(1) La licitaţia organizată pentru operatorea serviciului de iluminat public din orașul 

Bicaz pot participa numai operatori atestaţi de către A.N.R.S.C. . 

(2) Ofertantul va prezenta originalul şi copia după licenţa A.N.R.S.C. prin care 

dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă (se va reţine la dosar 

doar copia) . 

(3) Caietul de sarcini este pus în vânzare de către orașul Bicaz la sediul său din 

orașul Bicaz, str. Barajului nr. 4, județ Neamț, conform anunţului publicitar. 

(4) Preţul caietului de sarcini a fost stabilit la 50 lei. 

(5) Modalităţile de plată pentru achiziţionarea caietului de sarcini sunt numerar 

sau ordin de plată. 

(6) Operatorul va comunica Achizitorului trimestrial balanţa de venituri şi cheltuieli. 

Operatorul va comunica lunar stadiul operaţiunilor, studiilor şi lucrărilor aflate 

în desfăşurare. El are obligaţia de a permite verificarea acestora şi controlul 

tehnic şi financiar prin personalul special desemnat de către achizitor. 

(7) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea 

licitaţiei pentru oferatorea serviciului de iluminat public din orașul Bicaz. 

Neîndeplinirea condiţiilor minimale de către ofertant duce automat la 

descalificarea acestuia. 

(8) Ofertanţii pot propune şi alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune 

desfăşurări a activităţii acestui serviciu, care pot fi incluse în contractul încheiat 

cu operatorul .CO 


