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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

DIRECŢIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE    
BIROUL ILUMINAT PUBLIC      

NR.15026/31.01.2018      
 
 

 

 

CAIET DE SARCINI 

privind achiziţia lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea inclusiv întreţinerea 
sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa  

 
 

CAPITOLUL 1.  DATE GENERALE  
1.1. Denumire serviciu: execuţie lucrări de reparaţii pentru menţinerea, inclusiv 

întreţinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa. 

1.2. Autoritatea contractantă: Primăria Municipiului Constanţa. 
1.3. Finanţare: bugetul local. 

1.4. Amplasăment: 
Sistemul de iluminat public supus lucrărilor de reparații se desfăşoară pe trama 

stradală a municipiului Constanţa.  
 
CAPITOLUL 2.  OBIECTUL LUCRĂRILOR  

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziţia lucrărilor de reparaţii 
pentru menţinerea, inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public în municipiul 

Constanţa.  
Întrucât  iluminatul reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei, pentru 

crearea unor condiţii mai bune pentru desfăşurarea activităţii populaţiei, pentru 

scăderea accidentelor rutiere, pentru scăderea numărului de agresiuni împotriva 
persoanelor şi ţinând cont de sesizările primite de la cetăţenii municipiului Constanţa, 

(stâlpi avariaţi, lămpi arse, corpuri defecte, etc.) se impune achiziţia lucrărilor de 
reparaţii pentru menţinerea inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public din 
municipiului Constanţa. 

 
CAPITOLUL 3.   DOMENIUL DE APLICARE 

Prezentul caiet de sarcini stă la baza execuţiei lucrărilor de reparaţii pentru 
menţinerea, inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public din municipiul 
Constanţa. 

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligaţiile executantului de a 
respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare. 

Condiţiile tehnice şi de calitate stipulate în prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe 

baza prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia românească şi europeană în vigoare.  

CAPITOLUL 4.  DATE TEHNICE 
4.1. DESCRIEREA GENERALĂ 

Condițiile impuse în prezentul caiet de sarcini au ca scop achiziţia execuţiei 
lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea, inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat 
public a municipiului Constanţa. 

Aprob,  

PRIMAR, 

  
 L.S.  

 …………………………….………………………… 
 

DECEBAL FĂGĂDĂU 
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Având în vedere că prezentul contract de lucrări are ca obiect lucrări de reparaţii 
necesăre menţinerii inclusiv întreţinerii sistemului de iluminat public existent, pentru 
un aspect unitar, se vor utiliza aparate de iluminat echivalente.  

 
4.2. SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Elementele componente ale sistemului de iluminat public actual ce aparțin 
iluminatului stradal rutier și iluminatului stradal pietonal necesită lucrări de reparații 
datorită uzurii, vandalismului şi accidentelor, prin operațiuni de menținere inclusiv 

întreţinere. 
 

CAPITOLUL 5. DESCRIERE LUCRĂRI 
5.1. LUCRĂRI DE REPARAŢII PENTRU MENŢINEREA SISTEMULUI DE 
ILUMINAT 

Pentru menţinerea sistemului de iluminat public, principalele lucrări ce se vor 
executa, sunt următoarele: 

- înlocuit lămpi de iluminat; 
- înlocuit corpuri; 
- înlocuit igniter; 

- înlocuit balast; 
- cablu subteran; 

- cablu aerian; 
- înlocuit stalpi; 

- inlocuit cutie distributie; 
- montaj ceas programator cu releu 
- montaj clema CDD 45; 

- montaj clema legatura; 
- montaj siguranta MPR GR00 0-50A; 

- montaj siguranta MPR GR00 50-100A; 
- montaj siguranta MPR GR01 0-50A; 
- montaj siguranta MPR GR02 50-100A; 

- refacere interventie in domeniul public trotuar asfalt; 
- refacere interventie in domeniul public trotuar pavele. 

 
Cantităţile de lucrări, estimative, pentru menţinerea sistemului de iluminat 
public din municipiul Constanţa, sunt prezentate mai jos: 

  
Lista cantităţi lucrări reparaţii   

 

Nr.crt. 
DENUMIRE 

COMPONENTE 
DENUMIRE LUCRARE UM 

TOTAL  

Cantitate 

1 

Înlocuit Lămpi 

Lămpi cu vapori de sodiu 70W buc 700 

2 Lămpi cu vapori de sodiu 100W buc 200 

3 Lămpi cu vapori de sodiu 150W buc 200 

4 Lămpi cu vapori de sodiu 250W buc 200 

5 Lămpi cu vapori de sodiu 400W buc 10 

6 

Înlocuit Corpuri 

Corpuri  ST70W buc  30 

7 Corpuri 100W buc 8 

8 Corpuri  150W buc  8 

9 Corpuri  led 100 lm/w buc 8 

10 Corpuri  250 W buc 5 
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11 Corpuri  400 W buc 1 

12 

 Înlocuit elemente corp 
iluminat (balasturi, 

ignitere) 

Igniter buc 700 

13 Balast  70w buc 300 

14 Balast 100W buc 100 

15 Balast 150W buc 70 

16 Balast 250W buc 40 

17 Balast 400 W buc 3 

18 Înlocuit cutii distributie Cutie distribuţie 4 Circuite buc 1 

19 

Înlocuit stalpi 

Stâlpi beton 10002 buc 2 

20 Stâlpi beton 10005 buc 2 

21 Stâlpi metalic ornamental h  8m buc 2 

22 Stâlpi metalic h 9m buc 6 

23 Stâlpi metalic h 8m buc 6 

24 Stâlp metalic ornamantal ≤ 5m buc 5 

25 Reparatii cabluri aeriene 
si 

subterane(identificarea 
locului de defect, 

efectuarea mansonarii 
cablului, verificarea 

functionarii circuitului 
respectiv,etc.) 

 

 
 

Cablu AcyAby 3x35+16 - subteran  m 100 

26 Cablu AcyAby 3x25+16 - subteran m 100 

 27  Cablu AcyAby 4x16 - subteran   150 

28 Cablu CYY 3x2,5- aerian ml 300 

29 Cablu Fy 1,5 - aerian ml 200 

 30  Executie manson jt buc  20 

 31 Cablu TYIR 50+3x35 - aerian ml 300 

 32 
Cablu TYIR 50+1x16 - aerian ml  500 

    33 

Inlocuit Material Marunt 

Montat ceas programator cu releu buc 7 

34 Montat clema CDD 45-AL-CU buc 800 

35 Montat clema legatura buc 300 

36 Montat sig. MPR gr.00 0-50 A buc 30 

37 Montat sig. MPR gr.00 50-100 A buc 30 

38 Montat sig. MPR gr.01 0-50 A buc 30 

39 Montat sig. MPR gr.01 50-100 A buc 30 

40 

Refacere interventii 
domeniul public 

Refacere intervenţie în domeniul 
public trotuar asfalt mp 10 

41 
Refacere intervenţie în domeniul 
public trotuar pavele de granit 

25x25x4 mp 10 

42   Consola TG1,TG2   10 

 
5.2. ÎNTREŢINEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT  

Întreţinerea sistemului de iluminat public constă într-un ansămblu de operaţiuni 
executate periodic său neprogramat pentru verificarea, curăţarea, reglarea, etc., 
tuturor elementelor componente ale sistemului de iluminat în vederea funcționării 

corespunzătoare.  
Întreţinerea lămpilor şi corpurilor constă în îndepărtarea impurităților de pe 

suprafața exterioară la un interval optim de curățire care poate fi determinat ținând 
cont de gradul de poluare. 

Întreţinerea prelungirilor cu braţ constă în: 

- verificarea legăturilor electrice și remedierea acestora; 



 

Red. 2 ex. 

4 

- verificarea prinderilor mecanice ale prelungirilor cu braţ; 

- verificarea vizuală a integrităţii stratului de protecţie anticoroziv, a geometriei 
prelungirilor cu braţ. 

Întreţinerea stâlpilor constă în: 

- verificarea legăturilor electrice;  

- verificarea prinderilor mecanice; 

- verificarea verticalităţii; 

- verificarea vizuală a integrităţii stratului de protecţie anticoroziv; 

- verificarea integrității uşiţelor de vizitare. 
Identificare defect  
Se va verifica şi supraveghea continuu funcţionarea reţelelor electrice de joasă 

tensiune de iluminat public şi a punctelor de aprindere. 
 

Cantităţile de componente, estimative, pentru intretinerea sistemului de 

iluminat public al municipiului Constanţa, sunt prezentate mai jos: 
 

            Lista cantităţi întreţinere 
 

Nr.crt. 
DENUMIRE 

COMPONENTE 
DENUMIRE LUCRARE UM 

TOTAL  

Cantitate 

1 Întreţinerea  corpurilor: 

Îndepărtarea impuritătilor 
de pe suprafata 

exterioara la un interval 
optim de curatire care 
poate fi determinat tinand 

cont  de gradul de 
poluare. 

Corpuri   ST 70W buc 700 

2 Corpuri  100W buc 200 

3 Corpuri  150W buc 200 

4 Corpuri  250W buc 200 

5 Corpuri  400W   

10 

7 
 Verificarea legăturilor 
electrice, prinderilor 

mecanice, verificarea 
vizuală a integrităţii 

stratului de protecţie 
anticoroziv,integritatii 
uşiţelor de vizitare. 

Stâlpi metalic h 8 m buc 
50 

8 
Stâlp metallic ornamental 
≤5 m 

buc 
90 

9 
Stâlp ornamental h 8m 

buc 
90 

10 

Verificarea legăturilor 

electrice şi remedierea 
acestora, a prinderilor 

mecanice ale prelungirilor 

cu braţ, verificarea 
vizuală a integrităţii 

stratului de protecţie 
anticoroziv, a geometriei 

prelungirilor cu braţ 

Consola TG1, TG2 buc 700 

11 Identificare defect LES  buc 30 

12 

Identificare defect LEA 

buc 26 

 

 
5.3. CARACTERISTICI TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR 
 

LĂMPI   
5.3.1. Specificaţiile tehnice minime pentru sursă de lumină cu descărcări în vapori de 

sodiu la înaltă presiune de putere 70W- 400W: 

- formă tubulară;  
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- putere: 70W, 100W, 150W, 250W, 400W; 

- dulie E27 şi E40 ; 

- necesită aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu 
protecţie termică şi igniter cu său fără funcţie de resetare);  

- temperatura de culoare 2000 K, indicele de redare a culorilor minim Ra=25%; 

- flux luminos minim 6500 lm, 10700 lm, 17700 lm, 33000 lm si respectiv 55800 
lm; 

- durata medie de funcţionare minim 18.000 ore; 

- tensiunea minimă de aprindere (echipare cu balast şi igniter) 195 V; 

- alimentare la 220-240 V c.a.: 50HZ (în montaj cu balast şi igniter);  
 
CORPURI (aparatele de iluminat) 

5.3.2. Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat folosite 
pentru iluminatul stradal;  ST 70W, 100W, 150W, 250W, 400W. 

- nivel de etanşeitate compartiment optic și aparataj minim IP 66 (conform EN 
60598 /EN60529); 

- aparatul de iluminat realizat din aluminiu turnat la înaltă presiune; 

- protecţie electrică: Clasă I său II; 

- acces separat în compartiment optic şi aparataj; 

- acces facil în interiorul aparatului de iluminat (pentru mentenanţă), fără a folosi 
unelte; 

- reflector ambutisăt din tablă de aluminiu, lustruit chimic independent de corpul 
aparatului de iluminat; 

- difuzor amovibil din sticlă plată său policarbonat – minim IK08 (conform 
EN50102), prevăzut cu garnitură siliconică pentru etanşare (separat de reflector 
său carcasă);  

- capac din polipropilenă rezistent la raze UV; 

- soclu din porțelan cu poziționare reglabilă; 

- aparatul va fi echipat cu filtru anticondens, balast, igniter, siguranţă fuzibilă şi 
condensător pentru compensărea puterii reactive, factor de putere minim 0,92;  

- montaj reversibil pe consolă 45...65 mm său în cap de stâlp cu diametru de 
(60...85) mm; 

- trei unghiuri diferite de montaj pentru înclinarea aparatului de iluminat la 
montajul pe braț său în vârful stâlpului (0grd, 5 grd, 15 grd);  

- tensiune nominală de alimentare 230 Vc.a./50 Hz; 

- marcare CS/CE. 
 

5.3.3. Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate 
iluminatului stradal-pietonal; ST 70W, 100W, 150W, 250W, 400W. 

- grad de etanşeitate al aparatului de iluminat minim:IP 65(conform EN 60598–

EN 60529);  

- nivel de rezistenţă la impact: minim IK 08 (conform EN 50102);  

- forma tronconică;  

- posibilitate de echipare cu reflector stradal; 

- difuzor din policarbonat, independent de corpul aparatului de iluminat, stabilizat 
UV, de formă tronconică, cu capac superior netransparent prevăzut cu reflector; 

- distribuţie luminoasă rotaţional simetrică directă şi indirectă, specifică unui 
aparat de iluminat ambiental său distribuție conform reflector stradal; 

- sursă tubulară va fi poziţionată în interiorul elementului optic interior;  

- protecţie electrică: Clasă I; 

- aparatul de iluminat va fi echipat cu balast cu protecţie termică, igniter şi 
condensător pentru compensărea puterii reactive – factor de putere minim 

0,92; 

- aparatajul va fi montat în corpul aparatului de iluminat; 
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- montaj pe stâlp la înălţime 4-5 m, diametru de fixare maxim 65 mm;  

- tensiunea nominală de alimentare 230Vc.a. – 50 Hz. 
 
5.3.4. Specificaţiile tehnice minime pentru CORPURI LED 100 LM/W. 
Aparat de iluminat pentru montaj in exterior pe stalp prin intermediul unei console cu 

scopul de a ilumina artera de circulatie – tehnologie LED  

- design modern rotunjit carcasă de aluminiu 

- disponibil in orice culoare Ral 

- grad de protectie la umezeala si praf IP65 integral 

- rezistenta la impact IK08 

- carcasă din aliaj metalic necoroziv 

- dispersor din sticla termorezistenta 

- lentile individuale pentru fiecare dioda LED, cu distributie stradala asimetrica; 
defectarea accidentala a unei diode led nu va afecta performanta totala a 
sistemului optic 

-  radiator pasiv, amplasăt in interiorul corpului de iluminat. Nu sunt vizibile 
lamele său radioator in exteriorul corpului de iluminat. 

- Aparataj electric ce permite varierea fluxului luminos prin semnal DALI său 0-
10V 

- Temperatura ambientala de functionare a corpului de iluminat: min 35°C  

- Componentele interne (lampa transformator etc) pot fi inlocuite său 
inbunatatite fara a inlocui intregul corp de iluminat 

- Design aerodinamic si rezistenta la vant SCx=max 0.05 mp 

- Posibilitatea de vopsire pentru rezistenta la aerul marin (testy de pulverizare 
min. 1000ore) 

- Randament luminos: min 0.8 

- Filtru anticondens 

- Sursă de lumina:LED 

- Flux luminos sursă minim 5660/19520 lm 

- Indice de redare a culorilor Ra>70 

- Eficacitate Led min:100lm/W 

- Tehnologie de mentinerea fluxului lumino, conform L80:100000 ore 

- Temperatura de culoare: 4000 K 

- Durata de viata: minim 100000h 
 
    ELEMENTE CORP ILUMINAT  

5.3.5. Specificaţiile tehnice minime pentru igniter compact, dedicat surselor 
cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune: 

- tensiunea nominală de alimentare 220-240 V c.a./50 Hz; 

- montaj semiparalel său serie; 

- tensiunea de vârf furnizată 2,2 kV pentru sursele de 50-70 W şi 5 KV pentru 
sursele 100-400 W; 

- numărul de pulsaţii /ciclu: minim 2 pulsaţii/ciclu; 

- consum redus de energie electrică sub 0,5 W; 

- dimensiuni maxime Lxlxh: 115x41x38 mm. 

- siguranţă – EN 61347-2-9; 

- performanţă – EN 6092. 
 

5.3.6. Specificaţiile tehnice minime pentru balast electromagnetic dedicat 
surselor cu descărcări în vapori de sodiu şi halogenuri metalice la înaltă 
presiune (70W – 400w). 

- înfăşurări din Cu, tole din oţel special, acoperite cu vopsea protectoare; 

- funcţie de protecţie termică încorporată; 

- montaj în circuit cu igniter dedicat ; 
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- dimensiuni maxime Lxlxh: 166x97x83  mm; 

- funcţionare la 220-240 Vc.a., 50 Hz; 

- putere consumată maxim 15% din puterea sursei. 
Respectarea normelor de: 

- siguranţă – EN 61347-2-9; 

- performanţă – EN 60923; 

- emisii de armonice de curent – EN 61000-3-2; 
 

CUTIE DISTRIBUTIE  

5.3.7. Cutie distribuție 4 circuite. 
- este un ansamblu format dintr-un modul; 

- incinta(cutie) carcasă poliester armat cu fibra de sticla; 
- soclu cu picior din poliester armat; 
- accesorii pentru fixarea aparatului in interiorul cutiei; 

- sistem de bare din aluminiu; 
- cutia este realizata din material electroizolant si ignifug (nu intretine arderea); 

- accesul la coloanele de forta se face prin partea de jos a cutiei de distributie; 
- este prevazuta cu usă din policarbonat cu posibilitate de inchidere in 3 puncte; 
- usa modulului este prevazuta cu incuietoare, cu posibilitatea sigilarii acesteia; 

- produsul este destinat utilizarii in regim de exploatare permanent, in exterior, 
zona macroclimatica cu climat temperat; 

- gradul de protectie la umiditate si praf: IP44; 
- tensiune nominala de utilizare: 400 V c.a. (-10%; +10%); 
- frecventa tensiunii de alimentare: 50 Hz; 

- curent nominal de utilizare: minim 200A- maxim 300A; 
- tensiune nominala de izolare: 660V c.a,; 

- loc de montaj: exterior. 
Partea electrica: 
 Firida principala contine doua tipuri de circuite: 

- principale de 250 A 
- circuite secundare de 160A 

- sau combinatii ale acestora 
Partea electrica se compune din: 
- sigurante fuzibile tip MPR; 

- soclu tip SIST; 
- circuite electrice interioare. 

 
STALPI  

5.3.8. Specificaţiile tehnice minime pentru stâlp beton tip 10002 si 10005:  
- elemente prefabricate liniare din beton armat centrifugat cu secţiunea circulară 

şi dimensiuni variabile în înălţime şi cu miez gol, realizat din beton armat, cu 

armătură de oţel PC 52; 
- vârful este închis etanş cu un capac de beton;  

- sunt prevăzuţi la vârf şi la bază cu borne de legare la pământ, cu goluri pentru 
prinderea consolelor; 

- dimensiuni – lungime 10 m ± 20cm, diametru la vârf 26 cm±5 cm, la bază 41 

cm±10 cm; grosime perete stâlp: la bază 7 cm±0,8 cm şi la vârf 6,5 cm±0,5 
cm – pentru stâlp SC10005; 

- dimensiuni – lungime 10 m±20 cm, diametru la vârf 24,00 cm±5 cm, la bază 
34,00±10 cm, grosime vârf 5,0 cm±5 cm, la bază 5,50±8 cm – pentru stâlp 
SC10002; 

- adâncime minimă de implantare în fundaţie turnată minim 1,50 m; 
- poziţia bornelor de legare la pământ C1 cm 10 – C2 cm 145 – C3 cm 240; 
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- distanţa între găuri Φ25 P1 cm 10 – P2 cm 25 – P3 cm 25 – P4 cm 25 – P5 cm 
50; 

- volum beton mc 0,580 – Clasă beton – C 40/50;  masă element  kg 1650 

+10% -5%; 
- moment de exploatare normal la încovoiere daNm 9485; moment de exploatare 

normal la torsiune daNm 275. 
 
5.3.9. Specificaţiile tehnice minime pentru stalp metalic ornamental h 8m:  

- stalp realizat din otel galvanizat, baza este realizata din fonta turnata,  
- echipat cu cutie de conexiuni electrice, care să permita racordarea prin partea 

inferioara a cel putin 3 cabluri de sectiune 35 mmp si in partea superioara a 1 cablu, 
prevazuta cu o siguranta fuzibila modulara P+N. 
- decupare pentru vizitare si realizare legaturi electrice acoperita cu capac de vizitare 

special cu cheie antidesfacere 
- protectia la coroziune a suprafetelor zincate – micro sablare 

  
5.3.10. Specificaţiile tehnice minime pentru stalp metalic h 9m:  
- diametru baza max 158 mm prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de 

interior prevazut cu usă de vizitare.  
- inaltime totala 9800 mm-inclusiv consola 

- grosime tabla 4 mm 
- diametru la partea superioara D= 60 mm 

- greutate max 107 kg 
- echipat cu cutie de conexiuni electrice, care să permita racordarea prin partea 
inferioara a cel putin 3 cabluri de sectiune 35 mmp si in partea superioara a 1 cablu, 

prevazuta cu o siguranta fuzibila modulara P+N. 
 - echipat cu doua console 0.5m/0.5m 15 grd dintre care una pietonala amplasata la 

h=4.5 m 
- protectie la coroziune: zincare termica prin cufundare in baie de zinc + vopsire in 
doua straturi  

- decupare pentru vizitare si realizare legaturi electrice acoperita cu capac de vizitare 
special cu cheie antidesfacere 

 
5.3.11. Specificaţiile tehnice minime pentru stalp metalic h 6m:  
- diametru baza max 148 mm prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de 

interior prevazut cu usă de vizitare.  
- inaltime totala 8800 mm- inclusiv consola 

- grosime tabla 3 mm 
- diametru la partea superioara D= 60 mm 
- greutate max 69 kg 

- echipat cu cutie de conexiuni electrice, care să permita racordarea prin partea 
inferioara a cel putin 3 cabluri de sectiune 35 mmp si in partea superioara a 1 cablu, 

prevazuta cu o siguranta fuzibila modulara P+N. 
- echipat cu o consola 0.5m/0.5m 15 grd 
- protectie la coroziune: zincare termica prin cufundare in baie de zinc + vopsire in 

doua straturi  
- decupare pentru vizitare si realizare legaturi electrice acoperita cu capac de vizitare 

special cu cheie antidesfacere 
 
5.3.12. Specificaţiile tehnice minime pentru stalp metalic ornamental ≤5m  

- stalp realizat din otel zincat,  
- echipat cu cutie de conexiuni electrice, care să permita racordarea prin partea 

inferioara a cel putin 3 cabluri de sectiune 35 mmp si in partea superioara a 1 cablu, 
prevazuta cu o siguranta fuzibila modulara P+N. 
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- inaltime totala ≤ 5000 mm 
- decupare pentru vizitare si realizare legaturi electrice acoperita cu capac de vizitare 
special cu cheie antidesfacere 

 
CABLURI  

5.3.13. Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip ACYAbY:  

- Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasă 1 sau multifilar clasă 2, conform 
SR CEI 60228; 

- Izolaţie de PVC; 

- Înveliş comun; 

- Manta interioară; 

- Armătură din bandă de oţel; 

- Manta exterioară de PVC; 

- Standard de referinţă: SR CEI 60502-1; 

- Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1,0 kV; 

- Temperatura minimă a cablului  la montaj : +5 oC si în exploatare: -33 °C; 

- Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: 
+70 °C; 

- Tensiunea de încercare:3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute; 

- Raza minimă de curbură la pozare: 
- 15 x diametrul cablului cu un conductor; 

- 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare. 
 

5.3.14. Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip CYY: 
- Conductor de cupru său aluminiu unifilar clasă 1 său multifilar clasă 2, conform SR 

CEI 60228 

- Izolaţie de PVC; 

- Înveliş comun; 

- Manta interioară; 

- Armătură din bandă de oţel; 

- Manta exterioară de PVC; 

- Standard de referinţă: SR CEI 60502-1; 

- Tensiunea nominală: U0/U = 0,6/1,0 kV; 

- Temperatura minimă a cablului: la montaj : +5 °C si  în exploatare -33 °C; 
- Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: 

+70 °C; 
- Tensiunea de încercare: 

- 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute; 

- Raza minimă de curbură la pozare: 
 -15 x diametrul cablului cu un conductor; 

- 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare. 
 
5.3.15. Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip FY: 

    - Conductor de cupru unifilar clasă 1 său multifilar clasă 2, conform SR CEI 60228 
   - Izolaţie de PVC; 

   - Standard de referinţă: SR HD 21.3 S3; 
   - Tensiunea nominală:  

▪ 300/500 V pentru 0,75 mm2 şi 1 mm2   
▪ 450/750 V pentru 1,5 mm2 până la 400 mm² 

   - Temperatura minimă a mediului ambiant: la montaj: +5°C si în exploatare: -30 

°C; 
   - Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70 
°C; 

   - Tensiunea de încercare: 
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- 2 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în apă pentru 0,75 mm2 ÷ 1 mm2 
- 2,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în apă pentru 1,5 mm2 ÷ 400 mm2 
 

CONSOLA 
5.3.16. Specificaţiile tehnice minime pentru Consola TG1 si TG2: 

- suporturi pentru corpuri de iluminat; 

- servește la susținerea corpului de iluminat pe stâlpi de beton; 

- protecție anticorozivă în conformitate cu SR EN 61284-linii electrice aeriene; 

- dimensiuni 1000x1000 mm; 

- unghiul între brate 105 grade 
 
CAPITOLUL 6. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE ŞI 

FINANCIARE 
 
 6.1. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în baza cerințelor prezente în Caietul de 
Sarcini și a normativelor în vigoare pentru lucrări de instalații electrice aferente 

iluminatului public.  
La prezentarea modului de organizare, ofertanții vor ține cont de specificațiile 

tehnice ale sistemului de iluminat prezentat de la cap. 5.3 din prezentul caiet de 

sarcini.  
Propunerea tehnica va cuprinde: 

1)- O descriere a modului de organizare a ofertantului astfel încât să realizeze 
lucrările de reparatii pentru mentinerea inclusiv intretinerea sistemului de iluminat, 

in termen de 5 luni. 
La prezentarea modului de organizare ofertantii vor tine cont de specificatiile tehnice 
ale sistemului de iluminat prezentat la cap. 5.3 din caietul de sarcini.  

Ofertantii vor preciza inclusiv modul de asigurare cu utilaje si echipamente specifice 
executiei lucrărilor de reparatii pentru mentinerea,inclusiv intretinerea sistemului de 

iluminat public in municipiul Constanta in termenul precizat anterior. 
2)- Graficul fizic de executie a lucrărilor de reparatii pentru mentinerea, inclusiv 
intretinerea sistemului de iluminat public in municipiul Constanta;  

Graficul va fi revizuit dupa emiterea ordinului de incepere fara modificarea termenului 
de executie a lucrărilor de reparatii. 

3)- Prezentarea utilajelor si echipamentelor de care dispune operatorul economic 
(obligatoriu o platforma ridicatoare); 
4)- Modalitatea de asigurare a dispeceratului permanent pe perioada derularii 

contractului;  
5)- Modul de asigurare cu personalul; 

 
6.2. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE: 

Propunerea financiara va fi însotítă de :  

   - Devize pe categorii de lucrări cu respectarea tehnologiei de execuție aferentă 
fiecărei categorii de lucrări pentru cantitățile prevăzute la cap.5.1 si 5.2 din prezentul 

caiet de sarcini, însoțit de extrasele de resurse (material, manoperă, utilaj, transport). 
   - Prețurile unitare și valoarea totală pentru cantitățile și activitățile de menţinere 
inclusiv întreținere a sistemului de iluminat, conform cap.5.1 si 5.2 din prezentul caiet 

de sarcini. 
 

CAPITOLUL 7. PROTECŢIA MUNCII 
Antreprenorul lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea inclusiv întreţinerea 

sistemului de iluminat public va asigura respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor 

şi regulamentelor privind igiena, securitatea muncii, protecţia mediului, prevenirea şi 
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combaterea incendiilor, exploatarea, întreţinerea şi reparatia instalaţiilor cu personal 
autorizat, în funcţie de complexitatea instalatiei si specificul locului de muncă. 

 Înainte de începerea lucrărilor, va stabili instrucţiuni proprii de protecţia muncii şi 

P.S.I., specifice condiţiilor curente de lucru, cu respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

O atenţie deosebită se va acorda efectuării instructajului la angajare şi la locul de 
muncă, această obligaţie revenind celor ce organizează, controlează său conduc 
procesul de muncă. 

Indicaţiile pentru protecţia muncii şi PSI, cuprinse în acest capitol nu sunt 
limitative, antreprenorul având obligaţia de a aplica şi alte măsuri impuse de condiţiile 

speciale ale lucrărilor de întreţinere-menţinere sistem de iluminat public in municipiul 
Constanţa. 

 

CAPITOLUL 8. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI ŞI BENEFICIARULUI  
8.1. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI 

8.1.1. Să respecte legislaţia, normele, prescripţiile si reglementarile privind igiena si 
protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor; 
8.1.2. Să execute lucrările de reparaţii pentru menţinerea şi întreţinerea sistemului de 

iluminat public cu personal autorizat, in funcţie de complexitatea instalaţiei si 
specificul locului de munca; 

8.1.3. Să execute lucrările de reparaţii pentru menţinerea şi întreţinerea sistemului de 
iluminat public astfel încât acesta să fie în stare de permanentă funcţionare; 

8.1.4. Să asigure intervenţia operativă la elementele componente ale sistemului de 
iluminat în maxim 90 de minute; 
8.1.5. Să asigure un sistem de înregistrare (dispecerat) permanent privind 

reclamaţiile făcute de beneficiar, cetăţeni, în legătura cu disfucţionalităţile apărute în 
sistemul de iluminat public; 

8.1.6. Să soluționeze  operativ incidentele/deficiențele sistemului de iluminat în 
maxim 72 ore; 
8.1.7. Să întreţină toate componentele sistemului de iluminat public;  

8.1.8. Să asigure dotarea cu utilaje specifice executării lucrărilor pentru întreţinerea şi 
menţinerea sistemului de iluminat public; 

8.1.9. Să aibă dotarea şi capacitatea necesără pentru executarea cantităţilor de lucrări 
de reparații pentru menţinerea-întreţinerea sistemului de iluminat public, adunate în 
baza reclamaţiilor de la cetăţeni şi a verificărilor făcute de inspectorii Biroului Iluminat 

Public. 
8.1.10. Să asigure personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea 

activităţilor ce fac obiectul lucrărilor  de reparaţii de menţinere-întreţinere sistem de 
iluminat public;  
8.1.11. Execuţia lucrărilor de menţinere - întreţinere sistem de iluminat public în 

funcţiune, se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare.  
8.1.12. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor care va fi conformă legislației în 

construcții și cu respectarea normelor și normativelor privind siguranța. 
8.1.13. Certificate de Atestare A.N.R.E. conform art. 8 din Ordinul nr. 45 din 21 
septembrie 2016, necesăre lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea, inclusiv 

întreţinerea sistemului de iluminat public în municipiul Constanţa. 
- tip Be executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii 

civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 
kV. 
-  tip C2A executare de linii electrice, aeriene său subterane, cu tensiuni nominale de 

0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel 
mult 20 kV; 
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8.2. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
8.2.1. Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract. 
8.2.2. Beneficiarul are obligaţia să emită Ordinul de începere pentru execuţia lucrărilor 

de menţinere-întreţinere sistem de iluminat public. 
8.2.3. Beneficiarul are obligaţia să emită Ordinul de lucru lunar pentru execuţia 

lucrărilor de menţinere-întreţinere sistem de iluminat public. 
8.2.4. Beneficiarul are obligația să urmărească lucrările realizate de antreprenor. 
8.2.5. Beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului date şi informaţii necesare 

pentru realizarea lucrărilor de menţinere-întreţinere sistem de iluminat public. 
8.2.6. Beneficiarul se obligă să recepţioneze lucrările prestate în termenul convenit. 

 
CAPITOLUL 9.  CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 
9.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică a lucrărilor de 

reparaţii pentru menţinerea, inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public a 
municipiului Constanţa, este prețul cel mai scăzut. 

 
CAPITOLUL 10.  MODALITĂŢI DE PLATĂ 
10.1. Plata lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea, inclusiv întreţinerea sistemului de 

iluminat public a municipiului Constanţa, se va face conform ofertei şi preţurilor 
unitare, în baza procesului verbal de confirmare a lucrărilor realizate pentru 

menținerea inclusiv întreținerea sistemului de iluminat şi situaţiilor de plată. 
10.2. Decontarea lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea inclusiv întreţinerea 

sistemului de iluminat public în municipiul Constanţa se va face lunar, în termen de 
maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la beneficiar a facturilor emise de 
executant, în baza situaţiilor de plată, a Procesului verbal de confirmare lucrări şi a 

ordinului de lucru, cu condiţia îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor contractuale.  
 

CAPITOLUL 11. VERIFICĂRI, RECEPŢII, GARANŢII. 
11.1 Lunar în baza ordinului de lucru se încheie proces verbal de confirmare semnat 
de către ambele părţi; 

11.2. Procesul verbal de confirmare a lucrărilor executate se va semna fără obiecţiuni 
în condiţiile în care reprezentantul beneficiarului constată că au fost respectate 

obligaţiile executantului şi termenul stabilit, conform prezentului caiet de sarcini; 
11.3. Perioada de garanție acordată lucrărilor de reparaţii în vederea menținerii, 
respectiv întreţinerii sistemului de iluminat va fi de 6 luni de la recepţia la terminarea 

lucrărilor de menținere inclusiv întreținere a sistemului de iluminat.  
 

CAPITOLUL 12.  DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 
12.1. Durata contractului de achiziţie lucrări de reparaţii pentru menţinerea inclusiv 
întreţinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa este de 5 luni de la 

data semnării contractului. 
12.2. Termenul de execuţie a lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea, inclusiv 

întreţinerea sistemului de iluminat public a municipiului Constanţa, este de 5 luni de la 
data prevazută în Ordinul de începere. 
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