
 

ROMÂNIA                 ANEXA NR. 3 

JUDEŢUL SATU MARE        LA HOTĂRÂREA NR. 176 /2022 

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

CAIET DE SARCINI-CADRU 

AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

DIN ORAȘUL TĂȘNAD 

 

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI – CADRU 

 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta 

in stabilirea conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de iluminat public – ordin ANRSC 

87/2007 

Art.1. - Prezentul Caiet de sarcini-cadru stabileşte modul de întocmire a Caietelor de sarcini 

de către Consiliul Local al Orașului Tășnad sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, care 

înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciul de iluminat public 

şi care au totodată atribuţia şi responsabilitatea de a monitoriza şi de a controla gestiunea şi administra-

rea acestuia, precum şi modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, 

indiferent de forma de gestiune adoptată. 

Art.2. - (1) Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanţă cu necesităţile obiective ale 

autorităţii administraţiei publice locale sau ale asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, cu res-

pectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în Caietul de sarcini-cadru şi în Regulamentul-cadru 

al serviciului de iluminat public. 

(2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Orașului Tășnad sau aso-

ciaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz. 

Art.3. - La întocmirea Caietelor de sarcini, Consiliul Local al Orașului Tășnad sau asociaţia 

de dezvoltare comunitară, după caz, are obligaţia de a utiliza documentaţia prevăzută în prezentul Ca-

iet de sarcini-cadru, după cum urmează: 



a) în conţinutul documentaţiei Caietului de sarcini se vor prelua din prezentul Caiet de 

sarcini-cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate; 

b)  conţinutul Caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise 

cu caractere normale, cu excepţia numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin com-

pletarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclina-

te din conţinutul documentaţiei Caietului de sarcini-cadru; 

c)  conţinutul Caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obli-

gatorii în Caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga şi alte formulare considerate necesare pentru 

realizarea corespunzătoare a serviciului. 

Art.4. - Consiliul Local al Orașului Tășnad sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după 

caz are obligaţia ca la întocmirea Caietului de sarcini, să definească specificaţiile tehnice prin referire 

la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardi-

zarea naţională. 

CAPITOLUL I 

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

Art.1. - Prezentul Caiet de sarcini, stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului de ilu-

minat public, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu 

în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

Art.2. - Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentaţie tehnică 

şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public, 

indiferent de tipul de gestiune. 

Art.3. - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării acti-

vităţilor de realizare a serviciului de iluminat public şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

Art.4. - (1) Prezentul Caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteris-

ticile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi siste-

me de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu stan-

dardele specifice sau altele asemenea. 

(2)  Specificaţiile tehnice se referă şi la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, in-

specţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, tehnici, procedee şi metode de exploatare şi întreţinere, 

precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative şi reglementările specifice 

realizării serviciului de iluminat public. 



(3)  Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 

prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplini-

rii şi realizării serviciului de iluminat public. 

Art.5. - Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului de iluminat public. 

CAPITOLUL II 

CERINȚE ORGANIZATORICE MINMALE 

Art.6. - Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura: 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi pro-
tecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, preve-
nirea şi combaterea incendiilor; 

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, funcţie de com-
plexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a 
gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciu-
lui de iluminat public; 

d) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de iluminat 
public; 

e) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţii-
lor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în con-
diţiile legii; 

f) creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea 
costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electrică şi prin mo-
dernizarea acestora; 

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

h) personal de intervenţie operativă; 

i) conducerea operativă prin dispecer; 

j) înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor; 

k) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi stabili-
rea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea ori-
cărei forme de risipă; 

l) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie 
electrică şi pentru raţionalizarea acestor consumuri; 

m) realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea 
economică a instalaţiilor de iluminat public;  

n) statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora; 

o) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind re-
clamaţiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor; 



p) lichidarea operativă a incidentelor; 

q) funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 

r) evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public; 

s) aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcţionarea cât 
mai bună a instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare; 

ş)    elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi şi 
aprobarea acestora de către administraţia publică locală; 

t) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vi-
zează funcţionarea economică şi siguranţa în exploatare; 

u) elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea 
acestora de către administraţia publică locală; 

v) corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile 
de investiţii şi reparaţii a celorlalţi furnizori de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvol-
tare urbanistică ale administraţiei publice locale; 

w) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru 
îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public; 

x) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activi-
tăţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare; 

y) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia 
de dezvoltare comunitară, după caz. 

Art.7. - Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în re-

gulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmeşte, pe baza regulamentului-cadru al servi-

ciului de iluminat public). 

Art.8. - În Caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor (curente şi 

capitale), a investiţiilor precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul 

de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei pu-

blice locale şi operator. 

CAPITOLUL III 

SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC 

Art.9. - Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, a sistemu-

lui de iluminat public, în aria administrativ-teritorială a Orașului Tășnad. 

Art.10. - Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalaţiile de ilumi-

nat public şi cele disponibile sunt prezentate în studiu de oportunitate. 

Art.11. - Planul de situaţie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezen-

tat în anexa nr. 1 



Art.12.  Clasificarea căilor de circulaţie şi caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa 

nr. 1 

Art.13. - Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr. 4  

Art.14. - Documentaţia tehnică pentru arterele de circulaţie prevăzute sau nu cu sisteme de 

iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulaţie, denumirea arterei/străzii, lungimea aces-

teia, modul de realizare a iluminatului, tipul reţelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat şi pute-

rea lămpilor utilizate, tipul stâlpilor şi distanţa dintre aceştia, înălţimea de montare a corpurilor de ilu-

minat, tipul armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat. 

Art.15. - Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor sunt prezentate în 

anexa nr. 1 

Art.16. - Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze: 

a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionarii reţelelor electrice de joasă tensiu-
ne, posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie si a corpurilor de iluminat; 

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 

c) controlul calităţii serviciului asigurat; 

d) întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 

e) menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat pu-
blic; 

f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat 
public; 

g) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 

unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă; 

h) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 

i) funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate; 

j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 

k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei publice lo-
cale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, în condiţiile legii; 

l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 
costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public; 

m) menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora, 
prin urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora, plani-
ficarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente; 

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificaţi în normativele în 
vigoare; 

o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de schimb, 



prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lu-
crări sau de bunuri; 

p) dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficienţă a sistemului de iluminat public în 
conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu pro-
gramele proprii aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; 

q) un sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii pri-
vind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi 
indicatori de performanţă ai serviciilor de iluminat; 

r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 
suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public; 

s) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi pentru serviciul de ilu-
minat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice; 

ş) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementă-
rile noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din dome-
niu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredinţării serviciului de iluminat public va pre-
zenta autorităţii administraţiei publice locale modul de organizare a acestui sistem; 

t) informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţii-
lor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public. 

CAPITOLUL IV 
CARACTERISTICILE TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR UTILIZATE 

 
Pentru iluminatul rutier proiectarea sistemului de iluminat trebuie sa garanteze atingerea urmatoarelor 
obiective: 
- atingerea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor reglementate de 
standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminanta, unifor-
mitati generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare cat si pentru luminanta, pragul de 
orbire, etc. 
 
 
- asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile indeplinirii tuturor cerin-
telor, prin urmatoarele mijloace: 
 - surse de lumina eficente; 
 - aparate de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de pro-
tectie si cu caracteristici optice performante. 
Componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in vigoare si vor 
avea certificate de conformitate. 
Un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi energia electrica 
anuala aferenta puterii electrice instalate a aparatelor de iluminat utilizate in proiectarea si realizarea 
sistemelor de iluminat cerute, aparatele de iluminat propuse vor avea minim caracteristicile aparatelor 
de iluminat montate ( existente ). 
 
Caracteristici tehnice si de calitate ( minim solicitate ) 

a) Aparate de iluminat 



Este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului aparatului de iluminat si a 
marcii producatorului. Tipului aparatului de iluminat si marca producatorului astfel inscriptionate tre-
buie sa se identifice cu tipul aparatelor de iluminat si producatorul pentru care s-au prezentat certifica-
tele solicitate, pentru aparatele de iluminat folosite in proiectele luminotehnice si ofertate. 

Cerinte tehnice minime impuse pentru aparatele de iluminat cu LED folosite pentru iluminatul 
strazilor din categoriile ME4 si ME6. 

 
b) Brate de prindere 

Cerinte tehnice minime impuse pentru brate si coliere de prindere corpuri de iluminat stradal 
Material din teava din otel galvanizata diametru minim 48mm pentru aparatele din clasele de 

iluminat ME4, ME5 si ME6. 
Dimensiuni: in functie de geometria strazi, lungimea minima a bratului pe orizontala 1000mm, 

lungimea maxima nu va depasi ¼ din inaltimea de montaj. 
Unghiul de inclinare: in functie de solutia aleasa dar nu mai mari de 15* fata de planul orizon-

tal. 
Prinderea carjelor pe stalpi se va face in bratari pereche din platbanda galvanizata 40/4mm, cu 

suruburi. 
c) Cablu de conectare la retea 

Cerinte tehnice minime impuse pentru cablu de conectare la retea 
Cablu de cupru cu sectiunea 3x1,5 mmp. 
Conductor de aluminiu cu sectiunea 4 mmp. 
Tensiunea nominala 1 kV. 

d) Cleme de conexiune la retea 
Cleme de derivatie cu dinti pentru iluminat public CDD – 15 IL; 
Curent nominal 15 A; 
Sectiunea conductorului principal LEA – AL izolat 35, 50, 75 mmp – Ol-Al izolat 50/8 mmp; 
Sectiunea cablului principal LES – Al sau Cu izolat 10-50 mmp; 
Sectiunea conductorului secundar – conductor Al 4 mmp; 
Sectiunea cablului secundar – cablu Cu 3x1,5 mmp; 
Realizata din material termoplast, rezistent la variatii de temperatura in intervalul -30 °C la +40 °C si 
la actiunea agentilor atmosferici; 
Zona de conexiune este izolata impotriva umiditatii printr-un manson de cauciuc, din componenta 
clemei. Utilizarea lor in realizarea de bransamente aeriene nu presupune dezizolarea conductoarelor. 

e) Stalpi de iluminat public 
Cerinte tehnice impuse pentru stalpi de iluminat public 
- material: stalp din metal, galvanizat, vopsit electrostatic in culoare gri; 
- inaltime: 4m in cazul corpurilor ambientale; 6,8m 8m sau 9m in cazul corpurilor stradale. 

f) Calcule luminotehnice 
Cerinte tehnice impuse pentru realizarea calculelor luminotehnice: 
- in calcule se va folosi un factor de mentinere de 0,80, care tine cont de factorul de mentinere al 
aparatului de iluminat si factorul de mentinere a fluxului luminos al lampii, in calculele luminotehnice 



efectuate pentru aparatele de iluminat propuse de ofertant pe strazi martor se va considera o suprafata 
carosabila de tip R3007 ( Q0 = 0.07 ), se vor respecta caracteristicile tehnice ale aparatelor de iluminat 
tip Led care se vor schimba/demonta ( caracteristici minimi solicitate ). 
Calculele luminotehnice se efectueaza in conformitate cu prevederile standardului SR-EN 13201. 
Pentru limitarea poluarii luminoase nu se admit unghiuri de inclinare a aparatelor de iluminat superioa-
re valorii de 15°. 
Calculele luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru recunoscut de catre CIE ( Comisia 
Internationala de Iluminat ), fie cu un program de calcul certificat de un organism international sau na-
tional acreditat CIE. 

CAPITOLUL V 
DOCUMENTE CARE ATESTA RESPECTAREA CONDITIILOR TEHNICE 

APARATE DE ILUMINAT 
- Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat LED; 
- Fisa tehnica producator semnata in care sa apara clar varianta aparatului ofertat; 
- Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute de directivele 
Uniunii Europene ( marca CE ); 
- Se vor prezenta certificate emise de organismele europene abilitate, din care sa rezulte respectarea 
integrala a cerintelor EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru aparatele de iluminat 
ofertate, pentru a garanta conformitatea constanta a produselor cu standardele de siguranta. 
- Declaratii RoHS producator. 
SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC 
Prospect tehnic/fisa de catalog. 
Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute de directivele 
Uniunii Europene ( marca CE ). 
STALPII DE ILUMINAT PUBLIC 
Prospect tehnic/fisa de catalog. 
Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute de directivele 
Uniunii Europene ( marca CE ). 
Pentru aparatele de iluminat, ofertantul va prezenta obligatoriu, o autorizatie de comercializare 
din partea producatorului in original. 

 
CAPITOLUL VI 

INTRETINEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 
  
 Ofertantul castigator pentru intretinerea intregului sistem de iluminat public al Orașului Tășnad 
va efectua urmatoarele activitati: 
 - reparatii curente: inlocuirea aparatelor de iluminat tip LED defecte, curatarea aparatelor de 
iluminat tip LED, monitorizarea functionarii sistemului de iluminat public. 
Ofertantul castigator va monitoriza sistemul de iluminat public, va verifica starea aparatelor de ilumi-
nat public tip LED si va prezenta lunar un raport in acest sens. 
Acest raport va fi depus la sediul Beneficiarului pana la data de 10  a fiecarei luni. 



Reparatiile curente vor fi executate pe baza unei comande depuse de Orașul Tășnad. 
Comanda va cuprinde lista aparatelor de iluminat tip LED de remediat, lista lucrarilor de efectuat. Lis-
ta va fi alcatuita pe baza sesizarilor primite din partea utilizatorilor, prestatorului, politiei si din urma 
verificarilor si constatarilor efectuate de beneficiar. 
Locatile concrete a aparatelor de iluminat tip LED defecte vor fi mentionate pe comanda. 
Comanda se va depune lunar sau ori de cate ori este necesar, reparatiile/lucrarile cuprinse in comanda 
vor fi efectuate in timp de maxim 2 zile de la data depunerii comenzii. 

Art.1. In situatiile in care alimentarea cu energie electrica nu ajunge la aparatul de iluminat 
tip LED ( din cauza unor defectiuni a sistemului de iluminat public ), prestatorul va avea obligatia sa 
raporteze aceste defectiuni in scris la beneficiar si la Distributie Energie Electrica Romania S.A. - Su-
cursala SATU-MARE. 
Materialele necesare pentru remedierea aparatelor de iluminat public defecte vor fi asigurate de catre 
prestator la pretul oferit si contractat la care se mentioneaza garantia. 
Volumul anual estimat de reparatii curente este prevazut la Anexa nr. 2. 

- reparatii de interventie: adica asigurarea personalului operativ de interventie si interventii in 
cazul intreruperilor neprogramate ( intrerupere in functionarea intregului sistem de iluminat public, 
intreruperea in functionarea iluminatului public in mai multe strazi si/sau zone ale comunei ). 
In aceste situatii de urgente prestatorul trebuie sa intervina de urgenta si trebuie sa remedieze defectiu-
nea in cel mai scurt timp posibil ( maxim 24 ore ). 
Echipa de interventie trebuie sa inceapa lucrarile de remediere in maxim 2 ore de la aparitia defectiu-
nii. 
Prestatorul va notifica in scris pe Beneficiar cu privire la reparatiile efectuate in situatii de urgenta. 
Notificarea trebuie sa contina obligatoriu cel putin urmatoarele informatii: 
 - data si ora interventiei; 
 - durata interventiei; 
 - numele personalului operativ; 
 - loactia interventiei ( locul defectiunii, strazi-zone ramase fara iluminat public ); 
 - reparatiile efectuate pentru remedierea defectiunii; 
 - materialele folosite pentru remedierea defectiunii. 
 
Notificarea va fi trimisa in maxim 24 ore de la data si ora interventiei. Exceptie in cazul zilelor nelu-
cratoare, situatii in care notificarea va fi trimisa in prima zi lucratoare. 
 - reparatii programate, adica verificarea racordurilor electrice, curatarea exterioara a aparate-
lor de iluminat tip LED, verificarea orientarii corecte a opticii aparatului de iluminat tip LED, verifica-
rea integritatii vopsirii carcasei si a stalpului, verificare periodica priza de impamantare, verificarea 
punctelor de aprindere, alte verificari pentru asigurarea functionalitatii sistemului de iluminat public. 
Ofertantul castigator va elabora si va prezenta lunar un plan privind efectuarea reparatiilor programate. 
Planul de reparatii pentru primele doua luni va fi prezentat in cel mult trei zile de la data semnarii con-
tractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. Volumul anual estimat de reparatii pro-
gramate este prezentat la Anexa nr. 2. 
 - asigurarea iluminatului ornamental si festiv, adica montarea si demontarea ornamentelor 
de iarna, montarea si demontarea firidelor de consum provizoriu cu ocazia sarbatorilor si/sau eveni-
mentelor culturale, sportive, religioase organizate sau sprijinite de Orașul Tășnad si asigurarea perso-
nalului operativ de interventie cu ocazia acestor evenimente. Montarea si demontarea ornamentelor de 



iarna va fi realizata pe baza comenzii depuse si pe baza proiectului elaborate sau acceptat de benefici-
ar. Montarea si demontarea ornamentelor de iarna va fi realizata in perioada mentionata in comanda. 
Prestatorul va controla si va monta ornamentele din stocul Orașului Tășnad. Montarea si demontarea 
firidelor de consum provizoriu cu ocazia sarbatorilor si/sau evenimentelor culturale, sportive, religioa-
se organizate sau sprijinite de Orașul Tășnad si asigurarea personalului operativ de interventie cu oca-
zia acestor evenimente va fi efectuat pe baza de comanda depusa de Orașul Tășnad. 
Volumul annual estimat de lucrari pentru asigurarea iluminatului ornamental si festiv este prezentat la 
Anexa nr. 3. 

Art.1. Preturile si tarifele pentru asigurarea iluminatului ornamental si festiv de prestator 
prin oferta de pret nu vor fi majorate pe durata contractului. Prestatorul va realiza intretinerea aparate-
lor de iluminat public tip LED in baza contractului incheiat cu beneficiarul si in baza conventiei de lu-
crari incheiate cu la Distributie Energie Electrica Romania S.A. - Sucursala SATU-MARE. 

Depozitarea materialelor rezultate din activitatea de monitorizare si intretinere  
Depozitarea si separarea mecanica pe categorii a produselor si materialelor rezultate din activi-

tatea de intretinere/modernizare se va face in conformitate cu reglementarile de mediu in vigoare as-
tfel, in momentul terminarii duratei de viata a echipamentelor electrice si electronice, antreprenorul 
este obligat conform HG nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice art. 5 
sa le predea la punctele de colectare constituite in acest scop. 

In acest sens fiecare ofertant va fi obligat sa prezinte un contract cu o societate de profil care se 
obliga la gestionarea proceselor de colectare, transport si valorificare/reciclare a deseurilor conform 
legislatiei in vigoare. 

Monitorizarea sistemului de iluminat public 
Pentru monitorizarea starii sistemului de iluminat se va folosi un sistem de urmarire si evidenta 

a gestiunii activitatii de intretinere a sistemului de iluminat public din Orașul Tășnad. Operatorul va 
infiinta o linie Telefonica ( dedicata acestei activitati, cu raspuns direct la apeluri 8 ore/zi si in rest 
functionare cu apeluri telefonice inregistrate ) pusa la dispozitia utilizatorilor pentru reclamatii.  

 
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalele teritoria-

le: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile le-
gii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în 
niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a 
realiza activitățile care fac obiectul contractului. 

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxe-
lor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la data limita de 
depunere a ofertelor. 

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de con-
ducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezenta-
re, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de 
ONRC / actul constitutiv. 

- Atestat A.N.R.E.: 
- tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 

0,4/20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații 
de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune;  

- tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 
0,4/20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații 



de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune, 
conform art. 8 alin (1) lit k) din REGULAMENT din 7 septembrie 2016 pentru atestarea opera-
torilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice aprobat prin Ordin 
A.N.R.E. 45/2016 (informatii pe site ANRE: www.anre.ro). 

Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
Ofertantul va prezenta o delcarație pe propria raspundere prin care se obligă că va prezenta în 

termen de 90 zile de la semnarea contractului de concesiune Licența minim Clasa III - emisa de Auto-
ritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pentru activitatile 
specifice serviciului care fac obiectul contractului, conform prevederilor H.G. nr. 745/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Modalitatea de îndeplinire : Se va prezenta odată cu depunerea ofertei - declarațiape propria 
raspundere în original, prin care se obligă că va prezenta în termen de 90 zile de la semnarea contractu-
lui de concesiune Licenta minim Clasa III - emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.  

Licența minim Clasa III - emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilitati Publice conform art.10 din anexa la HG nr. 745/2007, cităm: “ Licențele se 
atribuie, pe 3 clase, solicitanților care nu prestează niciun serviciu/activitate de utilități publice din sfe-
ra de reglementare a A.N.R.S.C., dar au această capacitate, precum și furnizorilor/prestatorilor care 
asigură serviciul ori una sau mai multe activități specifice acestuia în funcție de numărul de locuitori 
deserviți, după cum urmează:  

a) clasa 1 - pentru un număr mai mare sau egal cu 300.000 de locuitori;  
b) clasa 2 - pentru un număr cuprins între 50.000 și 300.000 de locuitori;  
c) clasa 3 - pentru un număr mai mic sau egal cu 50.000 de locuitori. 

Art.2. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca in termen de 15 zile de 
la semnarea contractului va incheia o conventie de lucrari  cu cu la Distributie Energie Electrica Ro-
mania S.A. - Sucursala SATU-MARE. 

Informatii rereritoare la personal: 
- 2  electrician atestat ANRE IIIA/IIIB;  
- 2 electricieni atestati ANRE IIB; 
- 1 maistru electrician; 
- Operatori utilaje ( camion, macara, excavator ) – 2 pers; 
- Muncitor calificat – 1 pers; 
- Muncitor necalificat – 1 pers. 

 
Operatorul trebuie sa furnizeze informatii referitoare la: 
- studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere: 
CV, diplome, certificate, atestari, extrase din Registrul General al Salariatiilor ( REVISAL ); 
- studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de care dispune: 
 - inginer energetic autorizat ANRE – CV semnat in original, diplome, certificate, atestari, ex-
trase din Registrul General al Salariatiilor ( REVISAL ); 
 - maistru electrician – CV semnat in original, diplome, certificate, atestari, extrase din Registrul 
General al Salariatiilor ( REVISAL ); 
 - electrician – CV semnat in original, diplome, certificate, atestari, extrase din Registrul Gene-
ral al Salariatiilor ( REVISAL ); 
 - operator utilaje -CV, permis de conducere pentru utilaje de lucru. 
  
Capacitatea tehnica si profesionala 

http://www.anre.ro/


Operatorul trebuie sa prezinte lista utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotarile, 
de care dsipune pentru indeplinirea corespunzatoare a serviciului de intretinere a sistemului de ilumi-
nat public. 
Operatorul trebuie sa aiba in dotare minim urmatoarele utilaje: 
Platforma ridicatoare cu Brat (PRB) cu inaltimea de lucru – 15m – minim 2 buc; 
Excavator/buldoexcavator – 1 buc;  
Autovehicul transport material si personal – 1 buc; 
Operatorul trebuie sa prezinte acte doveditoare al intrarii in proprietate al utilajelor ( contract de vanza-
re cumparare, facture fiscala sau orice alt document care dovedeste ca dispune de respectivele utilaje). 
Operatorul trebuie sa prezinte certificate privind verificarea PRB elaborat ISCIR sau in caz de inexis-
tenta certificate ISCIR orice alt certificate echivalent emise de organismele stabilite in alte state ale 
Uniunii Europene. 
 
Experienta similara: 
 Recomandam solicitarea unei declarati privind lista serviciilor ( experientelor ) 
similare. Declaratia trebuie sa contina: valori, perioade, locul, beneficiarul. Se va prezenta contracte. 
Vor fi luate in considerare numai contracte de intretinere a sistemului de iluminat public. 
Sistemul de iluminat public 
Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat sa se realizeze: 
 - verificarea si supravegherea continua a functionarii aparatelor de iluminat; 
 - corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului, controlul calitatii 
serviciului asigurat. 
 - intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
 - mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat public; 
 -respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente. 
 - functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate; 
 - respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei; 
 - respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administratiei publice locale sau 
asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz, in conditiile legii. 
 - functionarea pe baza principiilor de eficenta economica, avand ca obiect reducerea costurilor 
specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public; 
 - mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficenta a acestora, prin ur-
marirea sistematica a comportarii retelelor electrice, echipamentelor, intretinerea acestora, planificarea 
reparatiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente; 
 - indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati in regulamentul serviciu-
lui. 
 - modernizarea/dezvoltarea in conditii de eficenta a sistemului de iluminat public in conformi-
tate cu programele propria aprobate de autoritatea administratiei publice locale. 
 - asigurarea pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficent 
pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public; 
 - urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru serviciul de iluminat 
public se va face de catre operatorul pe baza unei proceduri specifice; 
 - instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementarile 
noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificarile survenite la actele normative din domeniu. In 
termen de 60 de zile calendaristice de la data incredintarii serviciului de iluminat public va prezenta 
autoritatii administratiei publice locale modul de organizare a acestui sistem. 



 - informarea utilizatorului si a beneficiarului despre planificarea anuala a reparatiilor/reviziilor 
ce se vor efectua la sistemul de iluminat public; 
 - un cost cat mai redus in achizitia energiei electrice consummate. 
 
TERMENE DE GARANTIE 
Termenele de garantie ale componentelor sistemului de iluminat public si a lucrarilor executate sunt: 
 - ofertantul va face in oferta tehnica declaratii referitoare la termenele de garantie ale compo-
nentelor utilizate in sistemul de iluminat public, precum si a lucrarilor executate, care nu pot fi mai 
mici decat 2 ani pentru materialele si lucrari de reparatii. 
 - ofertele cu termenele de garantie suspect de mari/mici vor necesita documente probatorii, la-
muriri sau atestate, dupa cum va hotari comisia de evaluare. 
 Se vor mentiona perioadele de garantie separate pentru toate materialele. Perioadele de garantie 
vor fi exprimate in luni. 
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