
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
   
 PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
„Concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiul Craiova” 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
05.12.2013; 

Având în vedere raportul nr.182532/2013 întocmit de Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiul 
Craiova”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.28/2008, 
modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţi; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2  şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Concesionarea  

Serviciului de iluminat public din municipiul Craiova”, având următorii 
indicatori tehnico – economici: 

            Indicatori economici 
1.Valoarea totală a investiţiei    - 71.669,56  mii lei (16.211,53 mii euro)                    

     din care construcţii+montaj (C+M)    - 51.088,66  mii lei (11.556,16 mii euro) 
     (inclusiv TVA)                                      (1 euro=4,4209 lei) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 48 luni  
      Eşalonarea investiţiei: Inv/C+M      (inclusiv TVA) 

    Anul I: reprezentând 25%= Inv/C+M : 17.917,39 mii lei/12.772,16 mii lei   
    Anul II: reprezentând 25%= Inv/C+M : 17.917,39 mii lei/12.772,16 mii lei 
    Anul III: reprezentând 25%= Inv/C+M : 17.917,39 mii lei/12.772,16 mii lei 
    Anul IV: reprezentând 25%= Inv/C+M : 17.917,39 mii lei/12.772,16 mii lei  
 



  

 
 
Indicatori tehnici  
- 18.090 aparate de iluminat noi şi modernizate ; 
- înlocuire 30,2 km de reţea de iluminat (cablu subteran, stâlpi, console, aparate 
de iluminat, puncte de aprindere, cutii de distribuţie); 

- extinderea reţelei de iluminat cu 19,1 km (cablu subteran, stâlpi, console, 
aparate de iluminat, puncte de aprindere, cutii de distribuţie); 

- sistem de telemanagement al iluminatului public; 
- dispecerat funcţional cu atribuţii în municipiul Craiova. 

             prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
  
  
Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr.182532/04.12.2013        Se aprobă, 
               Primar, 
              Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova referitoare la   
aprobarea  Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii   

„S.F. privind concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova” 
 
 

         În Programul de investiţii publice pe anul 2013, aprobat  prin  H.C.L. nr.166/25.04.2013, 
anexa 15, la cap.70.02, a fost prevăzută poziţia „S.F. privind concesionarea Serviciului de 
iluminat public din mun. Craiova” 
  În data de 13.06.2013 s-a încheiat  contractul de servicii nr. 90651 cu S.C. DRUM 
CONCEPT SRL Bucuresti.                        
 Proiectantul a elaborat Studiul de Fezbilitate prezentat, în sinteză, în continuare. 
 
 Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 
  O parte a reţelelor şi echipamentelor sistemului de iluminat public (S I P) in Municipiul 
Craiova sunt învechite, cu un grad înaintat de uzură, ceea ce conduce la cheltuieli de întreţinere mari şi 
un consum energetic nejustificat de mare. 

În ultimii 10 ani, in perioada de derulare a contractului de concesiune care se încheie, s-au 
înlocuit 18.573 corpuri  de iluminat 
 Reţelele de alimentare sunt, în majoritate, reţele aeriene, cu utilizare comună pentru uz casnic 
şi iluminat, doar o parte din reţele fiind destinate exclusiv iluminatului, în special cele realizate cu 
ocazia extinderii sistemului de iluminat. Reţelele de joasă tensiune subterană au un grad avansat de 
uzură (cu excepţia celor realizate în ultimii ani) şi necesită un număr mare de intervenţii pentru 
menţinerea în funcţiune, ceea ce generează costuri exagerat de mari şi durate mari de nefuncţionare a 
iluminatului public. 

Reabilitarea S I P in Municipiul Craiova presupune  aducerea sa in parametrii tehnici, 
conform normativelor naţionale si  ale Uniunii Europene in vigoare,  pe urmatoarele direcţii 
principale: 

 • Realizarea auditului tehnic privind starea SIP in Municipiul Craiova 
 • Stabilirea planului de iluminat la scara Municipiul Craiova (Master Plan pentru 

SIP Municipiul Craiova). 
 • Modernizarea SIP  prin înlocuirea elementelor necorespunzatoare din punct de 

vedere tehnic. 
 • Extinderea SIP in  zonele in care nu există sau este incomplet structural. 
 • Realizarea sau reabilitarea iluminatului arhitectural si peisagistic pentru punerea 

in valoare a patrimoniului arhitectonic si al zonelor de interes turistic in Municipiul Craiova; 



  

 • Realizarea iluminatului festiv in funcţie de solicitările administraţiei locale (aceste 
soluţii trebuie gândite la nivel de concept de încadrare in ambient - la nivel de arhitecti si 
designeri); 

 • Alte lucrări necesare pentru aducerea SIP in Municipiul Craiova in concordanta cu 
cerinţele autoritatilor publice locale. 

  •       Stabilirea criteriilor de calitate şi cantitate ale iluminatului în conformitate cu standardul 
romanesc SR 13201 şi normele europene CIE. 

  
 
 Scenariile  tehnico-economice prin care obiectivul de investiţie poate fi atins 
 
 Scenariul 1: 

• toate aparatele de iluminat existente (18.573 bucăţi) se vor schimba cu : 
- aparate de iluminat echipate cu LED-uri pentru bulevardele principale şi zonele 

importante descrise mai jos 
- aparate de iluminat moderne echipate cu surse cu descărcări în vapori de sodiu la înalta 

presiune pentru restul zonelor din oraş, ţinând cont de clasa de iluminat în care este încadrată 
strada respectivă 

• se extinde sistemul de iluminat cu 680 puncte luminoase cu aparate de iluminat moderne 
echipate cu surse cu descărcări în vapori de sodiu la înalta presiune 

• realizarea separaţiei reţelei de iluminat şi trecerea acesteia în subteran pentru 
bulevardele principale si zonele importante descrise mai jos 

• se implementează un sistem inteligent de managment al sistemului de iluminat public. 
 Scenariul 2: 
• toate aparatele de iluminat existente (18.573 bucăţi) se vor schimba cu aparate de 

iluminat echipate cu LED-uri, ţinând cont de clasa de iluminat în care este încadrată strada 
respectivă 

• se extinde sistemul de iluminat cu 680 puncte luminoase cu aparate de iluminat echipate 
cu LED-uri 

• realizarea separaţiei reţelei de iluminat şi trecerea acesteia în subteran pentru intreaga 
reţea de iluminat public din oras 

• se implementează un sistem inteligent de managment al sistemului de iluminat public. 
 Scenariul 3: 
• toate aparatele de iluminat existente (18.573 bucăţi) se vor schimba cu aparate de 

iluminat echipate cu LED-uri, ţinând cont de clasa de iluminat în care este încadrată strada 
respectivă 

• se extinde sistemul de iluminat cu 680 puncte luminoase cu aparate de iluminat echipate 
cu LED-uri 

• realizarea separaţiei reţelei de iluminat şi trecerea acesteia în subteran pentru 
bulevardele principale si zonele importante descrise mai jos 

• se implementează un sistem inteligent de managment al sistemului de iluminat public. 
 
Scenariul recomandat este Scenariul 1, datorită avantajelor enumerate în continuare. 
Criterii de analiza Pondere Scenariul 1 Puncte Scenariul 

2 
Puncte Scenariul 

3 
Puncte 

cost investiţie 4 5 20 1.5 6 3 12
cost energie 0.5 2.5 1.2

5
5 2.5 5 2.5

cost întreţinere 0.5 1.5 0.7
5

5 2.5 5 2.5

nr de întreruperi în 
furnizare 

1.5 4 6 5 7.5 5 7.5

gestionarea 
serviciului 

1 5 5 5 5 5 5

aspect urban al SIP 0.5 3 1.5 5 2.5 3 1.5



  

TOTAL                     
34.5 

26 31 

Se observă că s-a acordat importanţa cea mai mare efortului financiar de realizare a 
investiţiei, în timp ce costurile energiei electrice şi al operaţiunilor de întreţinere au fost 
diminuate ca impact, bugetarea acestora ţinând de mecanisme diferite de cel al regimului 
investiţiilor. 

De asemenea, s-a pus accent şi pe calitatea serviciului, faţă de modalitatea de gestiune a 
acestuia considerându-se mai importantă furnizarea lui fără întreruperi. 

            
Avantajele scenariului recomandat sunt menţionate în continuare. 
Valoarea investiţiei este mai mică cu 70% faţă de scenariul 2 si cu 50% mai mica fata de 

scenariul 3, iar rezultatele care se obţin sunt comparabile. Aparatele de iluminat se pastreaza ca 
număr in comparaţie cu celelalte scenarii, dar se utilizeaza surse cu sodiu pentru restul aparatelor 
de iluminat.  În acest scenariu se obţine un consum de energie electrică cu 15% mai mic decât la 
sistemul actual (chiar dacă sistemul de iluminat se extinde) ca urmare reducerii costurilor aferente 
energiei electrice cu 20% faţă de situaţia actuală. Ţinând cont şi de creşterea preţului energiei 
electrice pentru perioada analizată, prin implementarea acestui scenariu se reduc cu 15% 
cheltuielile legate de întreţinerea sistemului de iluminat public. Aceast scenariu permite 
posibilitatea de extindere tehnologică. Durata de viaţă a surselor de lumină este mai mare din cauza 
implementării sistemului inteligent de management, ceea ce se reflectă în  costurile de întreţinere a 
aparatelor de iluminat. Reducerea emisiilor de CO2. Reducerea poluării luminoase.       

 Prin implementarea acestui proiect municipalitatea va dispune de  un sistem de iluminat 
public modern şi eficient.  
 
 În concluzie 
 
 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 
28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, 
 Se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova 
  „S.F. privind concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova”, 
scenariul 1, cu următorii indicatori. 
  Indicatori economici 

Valoarea totală a investiţiei  (inclusivTVA) 71669,56  mii lei (16.211,53 mii euro) 
Din care C+M (inclusiv TVA)    51.088,66  mii lei (11.556,16 mii euro) ;1 euro = 4,4209 lei

   
 Durata de realizare:                                                 48     luni  
 Eşalonarea investiţiei :  Inv / C+M  (inclusiv TVA): 
 Anul I : reprezentând 25% = Inv / C+M: 17.917,39 mii lei  / 12.772,16 mii lei 
 Anul II : reprezentând 25% =  Inv / C+M: 17.917,39 mii lei  / 12.772,16 mii lei 
 Anul III : reprezentând 25% =  Inv / C+M: 17.917,39 mii lei  / 12.772,16 mii lei 
 Anul IV: reprezentând 25% =  Inv / C+M: 17.917,39 mii lei  / 12.772,16 mii lei 
Indicatori tehnici 
18.090 aparate de iluminat noi şi modernizate  
Înlocuire 30,2 km de reţea de iluminat (cablu subteran, stâlpi, console, aparate de iluminat, 

puncte de aprindere,cutii de distribuţie) 
Extinderea reţelei de iluminat cu 19,1 km (cablu subteran, stâlpi, console, aparate de iluminat, 

puncte de aprindere,cutii de distribuţie) 
Sistem de telemanagement al iluminatului public. 
Dispecerat functional cu atribuţii în municipiul Craiova. 

          
       Director, 

Mihaela Anamaria Covaci 
Întocmit, 



  

insp. Neagoe Ctin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Aparat iluminat 

TIMLUX P LUCEDA TIMLUX S/11 TIMLUX S/21 Aparat de iluminat tip Proiector 
numărul 
corpuril

or 

numărul 
stâlpilor de 
susţinere 

Tipul sursei 
de lumina 

Puterea 
instalata 

ST70W ST70W ST70W ST 100W ST 150W ST 100W ST 150W ST 250W ST400W ST(HM) 70W ST(HM) 150W ST(HM) 400W ST(HM) 1000W ST(HM) 2000W 

Nr. crt. Denumire / Tronson 

buc buc  kW buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc 

1 Zona 1 216 85 sodiu 26.62   45 142 4   25       
2 Zona 2 626 406 sodiu 72.41 234  45 114   232        
3 Zona 3 307 293 sodiu 24.04 292  3 12           
4 Zona 4 343 153 sodiu 32.52 141  17 185           
5 Zona 5 695 33 sodiu 78.35   84 260 38 270 41 2       
6 Zona 6 264 37 sodiu 27.09   144 55 5  42 18       
7 Zona 7 166 4 sodiu 19.31   30 116 6   14       
8 Zona 8 239 109 sodiu 18.40 169  70            
9 Zona 9 147 55 sodiu 14.78 72  10 41 24          
10 Zona 8 si Zona 9 4 24 sodiu 0.31 4              
11 Zona 10 298 92 sodiu 30.23 47  75 150 25   1       
12 Zona 11 280 264 sodiu 22.68 239  7 34           
13 Zona 12 226 160 sodiu 24.79 154  18  21  9 24       
14 Zona 13 549 472 sodiu 55.42 404  38 36   19 52       
15 Zona 14 254 56 sodiu 23.49 111  24 119           
16 Zona 15 279 41 sodiu 28.24 130  1 114 34          
17 Zona 16 408 178 sodiu 53.25 125  25 134   60 64       
18 Zona 17 332 270 sodiu 41.27 144 13 14 98    63       
19 Zona 18 375 47 sodiu 29.33 45  298 32           
20 Zona 19 442 0 sodiu 44.76   117 325           
21 Zona 20 668 50 sodiu 57.61 34  447 187           
22 Zona 21 287 236 sodiu 23.16 255   32           
23 Zona 22 368 215 sodiu 36.04 208   124   32 4       
24 Zona 23 375 379 sodiu 30.13 343  8 24           
25 Zona 24 356 89 sodiu 31.20 163  105 72 16          
26 Zona 25 234 427 sodiu 20.74 132  58 23 20   1       
27 Zona 26 191 177 sodiu 15.79 175   6   10        
28 Zona 27 160 145 sodiu 12.52 145   15           
29 Zona 28 479 446 sodiu 37.41 448  15 16           
30 Zona 29 329 82 sodiu 36.62 66  141 78    44       
31 Zona 30 236 43 sodiu 22.30   126 101   9        
32 Zona 31 973 115 sodiu 99.31 7  522 267 71  106        
33 Zona 32 56 67 sodiu 4.31   56            
34 Stadionul I.Oblemenco -perimetral 30 30 sodiu 8.25        30       
35 N Titulescu 184 4 sodiu 33.77 85       99       
36 Cartier Romaneşti 394 0 sodiu 40.60   253 107    34       
37 T. Vladimirescu 41 0 sodiu 4.51    41           
38 Calea Dunării 9 0 sodiu 2.48       9       
39 G-ral Dragalina 29 0 sodiu 4.79     29          
40 Poielu 55 30 sodiu 7.70    25   30        
41 Cala Severinuului 479 203 sodiu 112.31 95     4 4 373 3      
42 Imparatul Traian 55 0 sodiu 6.27    51   4        
43 N. Romanescu 100 0 sodiu 27.50        100       
44 Calea Unirii 130 45 sodiu 26.97 11      60 59       
45 Ştirbei Voda 21 73 sodiu 5.78        21       
46 Calea Bucureşti 762 310 sodiu 164.03 226      7 529       
47 Decebal 193 71 sodiu 62.04       4 132 57      
48 Carol l 104 29 sodiu 28.60        104       
49 Bariera Valcii 72 7 sodiu 19.36       4 68       
50 Pelendava 38 38 sodiu 10.45        38       
51 Nicovalei 13 6 sodiu 3.58        13       
52 Dacia 244 202 sodiu 70.24        225 19      
53 Panait Mosoiu 7 6 sodiu 1.16     7          
54 M. Koqalniceanu 12 12 sodiu 1.98     12          
55 Fraţii Buzesti 13 12 sodiu 2.15     13          
56 N.lorga 49 15 sodiu 11.72       16 33       
57 A.I.Cuza 112 51 sodiu 20.90 50       62       



 

58 Parcul Lunca Jiului 58 9 sodiu 4.47 8  50            
59 Matei Basarab 26 15 sodiu 4.29       26        
60 Brestei 180 33 sodiu 49.50        180       
61 Libertatii 18 0 sodiu 3.74       11 7       
62 Buzăului 22 4 sodiu 2.42      22         
68 Calarasi 12 0 sodiu 0.92   12            
69 Maria Tanase 10 3 sodiu 4.40         10      
70 Mesteacănului 34 0 sodiu 3.74    34           
71 Bicaz 7 1 sodiu 0.77    7           
72 Mircea cel Batran 56 5 sodiu 6.16    56           
73 Fulger 37 0 sodiu 4.07    37           
74 G-ral Magheru 24 3 sodiu 3.96     24          
75 Rovinari 21 4 sodiu 3.47     17  4        
76 Henri Coanda 35 6 sodiu 8.31       12 23       
77 Nantorro 23 1 sodiu 3.80     23          
78 Anul 1848 38 0 sodiu 4.18    38           
79 Fratll Goleşti 49 4 sodiu 8.50    13   25 11       
80 Primaria Craiova 49 0 sodiu 6.77          15 34    
81 Bucura 33 9 sodiu 5.45       33        
82 Tabaci 40 12 sodiu 11.00        40       
83 Tineretului 69 53 sodiu 11.39     69          
84 George Enescu 92 70 sodiu 16.50     80   12       
85 Oltenia 140 112 sodiu 23.10     140          
86 Amaradia 65 22 sodiu 11.77    27   15 23       
87 str.1 Dec. 1918 35 28 sodiu 3.59 8   27           
88 C-tin Brancusi 23 0 sodiu 3.80     23          
89 Serban Voda 20 3 sodiu 4.20    20           
90 Antonescu 138 125 sodiu 37.95    3    132    3   
91 Caracal 220 164 sodiu 67.93        175 45      
92 Paşcani 13 13 sodiu 1.43    13           
93 C-tin Brincoveanu 33 32 sodiu 3.74    31 2          
94 Brazda lui Novac 64 37 sodiu 13.75     35   29       
95 Păltiniş 44 0 sodiu 7.28     44          
96 Râului 247 130 sodiu 35.14   2    245        
97 Gradina Botanica 61 61 sodiu 4.70 61              
98 Slmnlc 123 0 sodiu 19.75    74 17   32       
99 Parcul Crizantemelor 12 12 sodiu 0.92 12              
100 Velodrom 16 0 sodiu 17.60             16  
101 Cartier Izvorul Rece 59 0 sodiu 6.49    59           
102 Cartier Rovine II 75 12 sodiu 8.16   3 72           
103 Cartier ANL Hipodrom 75 18 sodiu 11.65   7 46    22       
104 Cartier Cemele 289 39 sodiu 28.26   107 182           
105 Bechetului 0 30 sodiu 0.00               
106 Bfllcesti 27 14 sodiu 4.13    20    7       
107 EXT.LES+LAMPADARE 1 19 20 sodiu 1.46 19              
108 Izvorul Rece 14 3 sodiu 1.54    14           
109 EXT.LES+LAMPADARE 2 30 30 sodiu 2.31 30              
110 EXT. SIP 1 41 34 sodiu 3.42 4  34 2    1       
111 înlocuim linii electrice nec. Titulescu 3 6 sodiu 0.23 3              
112 înlocuire linii electriee nec. Severinului 0 0 sodiu 0.00               
113 Aleea 2 Braila 5 5 sodiu 0.39   5            
114 Str. Stejarului 11 9 sodiu 0.85   11            
115 Al. I Stejarului 4 0 sodiu 0.31   4            
116 Al.Măritorului 9 0 sodiu 0.69   9            
117 Str. Plopului 23 21 sodiu 1.77   23            
118 Str. Mesteacănului 13 13 sodiu 1.00   13            
119 Aleea 5 Izvorul Rece 13 0 sodiu 1.00   13            
120 Prelungirea Str. Pescarusului 4 0 sodiu 0.31   4            
121 Aleea Trandafirului 7 6 sodiu 0.54   7            
122 Str. Viitorului 14 3 sodiu 1.54    14           
123 Prelungire Dr.Aseior (zona CFR) 9 9 sodiu 0.76   7 2           



 

124 Cartier Palatul Vulcanesti 22 13 sodiu 2.06   11 11           
125 Cartier Aeroport 36 26 sodiu 2.77 26  10            
126 Cartier Valea Roşie 12 88 sodiu 0.92 12              
127 Str. Stejarului 0 0 sodiu 0.00               
128 Alei 2;3;4 Bechetulul 26 22 sodiu 2.00   26            
129 Cartier Deibeminare 0 2 sodiu 0.00               
130 Alei Gartestl 53 39 sodiu 5.83   53            
131 Cartier zona Dezfceniinanj 58 0 sodiu 4.47   58            
132 Alei Comesului 11 11 sodiu 0.85   11            
133 Mălinului 9 9 sodiu 0.69 3  6            
134 Str. Viilor 5 0 sodiu 0.55    5           
135 Prelungirea Sudului 9 9 sodiu 0.69   9            
136 Aleea 1 Balteni 8 8 sodiu 0.62   8            
137 Incinta Cămine Motru 6 2 sodiu 0.46 2  4            
138 Aleea 2 Râului 4 0 sodiu 0.31   4            
139 Str. Sovata 3 0 sodiu 0.23   3            
140 Str. Torni* 3 0 sodiu 0.23   3            
141 Sir. Fluturi 2 1 sodiu 0.15   2            
142 Str. Dambovita 4 14 sodiu 0.31   4            
143 Str. Raiboleni 1 9 sodiu 0.08   1            
144 Incinta blocuri Calea Bucureşti 24 74 sodiu 1.88 23   1           
145 Zona Daewoo 38 0 sodiu 3.70   38            
146 Cimitir Sincasca 58 68 sodiu 4.47  58             
147 Str.C.Brancusi 0 0 sodiu 0.00               
148 Str. Prodei 15 0 sodiu 1.65    15           
149 Cimitir Ungureni 40 40 sodiu 3.08  40             
150 Cimitir Dorobanţi 9 9 sodiu 0.69  9             
151 Cart. Veterani 30 0 sodiu 2.31   30            
152 Str.Arad 5 0 sodiu 0.39   5            
153 Str. Braşov 7 0 sodiu 0.54   7            
154 Cart Sarari & Titulescu 3 36 sodiu 0.23 3              
155 Aleea 2 Sulina 7 0 sodiu 0.54   7            
156 Aleea Dobrogea 1 0 sodiu 0.08   1            
157 Aleea Fundătură Fulger 34 7 sodiu 2.62   34            
158 Fundătură 6 Fraqilor 8 0 sodiu 0.616   8            
159 Aleea Bazar Upscani 5 0 sodiu 0.74          1 4    
160 Cart. Sarari (Mra2ek;B*putcrc;Vasllescu) 0 21 sodiu 0.00               
161 Aleea 4 Becheiului 6 6 sodiu 0.46   6            
162 Str.Rodorului 7 7 sodiu 0.77    7           
163 ANL-etapa 1 13 13 sodiu 1.00 13              
164 Aleea Bechetului 4 4 sodiu 0.31 4              
165 Cart. Dezltenare 9 9 sodiu 0.69   9            
166 Str.Fraffl Goleşti 6 19 sodiu 0.66    6           
167 Aleea Fundătură Fulqer 18 0 sodiu 1.39   18            
168 Aleea cămine str Caracal 6 29 sodiu 0.462 6              
169 Str. Vidra 4 0 sodiu 0.31   4            
170 Cart. Sarari(Vasileacu,Electro.} 0 0 sodiu 0.00               
171 Prel. Preciziei 3 3 sodiu 0.33    3           
172 ExL Aeea. 8 Paranqului 2 0 sodiu 0.15   2            
173 Prel. aleea. Babadan 2 0 sodiu 0.15   2            
174 Al.4 Dolecati 4 0 sodiu 0.31   4            
175 Str. Magnet 5 11 sodiu 0.83     5          
176 Str. Ravirun 2 0 sodiu 0.33     2          
177 Planului 7 10 sodiu 0.77    7           
178 llum.in zone noi *bl.26c 3 3 sodiu 0.23 3              
179 Str.Horia 0 6 sodiu 0.00               
180 Str.Dezdrobiri.E14 2 14 sodiu 0.22    2           
181 ilum.arh.Romaneicu 58 0 sodiu 8.51          12 46    
182 Str.Principatele Unite 0 6 sodiu 0.00               
183 Str Arcda!ui;Piatra Heami etc 14 0 sodiu 1.08   14            
184 Str.Saba Stefanescu 5 19 sodiu 0.42 4   1           



 

185 Str.Maria Tanase 8 12 sodiu 2.86        4 4      
186 Str. Elena Faraqo 8 20 sodiu 0.88    8           
187 Al.4 Poligonului 5 5 sodiu 0.39   5            
188 Str.Popoveni 5 1 sodiu 0.47   4    1        
189 Str.Caracal, Aleea Caracal 0 0 sodiu 0.00               
190 AU si 3 Or.Muntenllor 10 9 sodiu 0.77   10            
191 Str.Magnoliei 0 6 sodiu 0.00               
192 Str.Paunitei 7 0 sodiu 0.54   7            
193 Impuls Centru-Rocada-Circ 0 0 sodiu 0.00               
194 Aleea.K lorga 6 20 sodiu 0.46 6              
195 Str.K.lorqa 23 38 sodiu 6.33        23       
196 Aleea 3 Braila 7 6 sodiu 0.54   7            
197 Şcoala 21 1 1 sodiu 0.08 1              
198 Rovine bl.E4 1 1 sodiu 0.08 1              
199 Str.Velovan bl.B 1 1 sodiu 0.08 1              
200 V. Rovine bl.T7 1 1 sodiu 0.08 1              
201 Str.Opanei 0 5 sodiu 0.00               
202 Str.Fagarasi 0 6 sodiu 0.00               
203 Str.Uverturii 2 6 sodiu 0.55        2       
204 Fundătură Muntenia 7 0 sodiu 0.54   7            
205 Aleea 1 Muntenia 4 0 sodiu 0.31   4            
206 Aleea 5 Muntenia 3 0 sodiu 0.23   3            
207 Aleea B Parângului 1 1 sodiu 0.08   1            
208 Statuie Carol 3 0 sodiu 0.41          1 2    
209 Prelungire Dobrogea 22 0 sodiu 1.69   22            
210 Prel.Şiretului 1 0 sodiu 0.11    1           
211 Calea Berzei 1 0 sodiu 0.08   1            
212 Str. Opran 1 0 sodiu 0.08   1            
213 Str.Bibescu cart. vile 1 1 sodiu 0.08 1              
214 Brazda bl.DS - bl.44 sc.1 1 1 sodiu 0.08 1              
215 Brazda blH2 1 1 sodiu 0.08 1              
216 Brazda bl.T4.T3 2 2 sodiu 0.15 2              
217 Brazda bl. 15 1 1 sodiu 0.08 1              
218 Brazda bl.R14.R15 4 0 sodiu 0.31 4              
219 Cart 1 Mai bl.D6 1 1 sodiu 0.08 1              
220 Nantore bl.C7 1 1 sodiu 0.08 1              
221 Cv.Noua bl.201 S 1 1 sodiu 0.08 1              
222 Dlitnjgeri-vandailzari 28 9 sodiu 3.98 15  1 2 2   8       
223 Parc Roman Etaj -Statuie 2 0 mercur 0.88            2   
224 Str Muntenia (vis-a-vis Str. Braita ) 16 15 sodiu 1.23   16            
225 Inatalatii iluminat sensuri giratorii 24 0 sodiu 3.96           24    
226 înlocuire lini el.nec.CartSarari 21 63 sodiu 1.62 21              
227 Reamenajare stâlpi Inalti 5 6 sodiu 0.39 5              
228 Cartier Ani 7 7 sodiu 0.54 7              
229 Vandailzari 40 1 sodiu 5.19 1  18 8 3   8  2     
230 Cartier ANL-Parc N.Romineicu 18 15 sodiu 1.39 18              
231 înlocuire lini electrice subterane necoresounzatoare in 

cart Braida 

4 4 sodiu 0.31 4              

232 înlocuire lini electrice subterane necoreapunzatoare in 
cart Rovine .delim.de str.N.lorga:Dezdrobiri;Fratii 

Golesti-Z14 

21 68 sodiu 1.62 17  4            

233 înlocuire lini electrice subterane necoreapunzatoare In 
zona delim.de str.C.Bueureati:Dezdrobiri:Sarari 

14 14 sodiu 1.08 14              

234 înlocuire lini electrice subterane necoreapunzatoare In 
carlier Calea Bucureati Z15 

15 64 sodiu 1.16 15              

235 Str.Trandafirulul; Meriorului; Carpenulul-Z31 46 0 sodiu 3.97   33 13           

236 Aleea 4 Simonic 7 0 sodiu 0.54   7            



 

237 înlocuire lini electrice subterane necorespunzatoare In 
cart G.Enescu delim.de 

str.G.Enescu;Pascani;Dambovita;M.Tanase Gradina 
Botanica- n4 

34 54 sodiu 2.62 32  2            

238 înlocuire lini eiectrice subterane necorespunzatoare in 
cart Sarari -Z5 

4 4 sodiu 0.31 4              

239 Str.Muntenia nr.6 9 0 sodiu 0.69   9            
240 Str. Henri Coanda; Imparatul Traian 10 0 sodiu 2.53     2   8       
241 Str.Grigora Pleioianu 7 0 sodiu 0.54   7            
242 Aleea 3 Bariera Vale. 6 0 sodiu 0.46   6            
243 Aleea 4 Poligonului 1 8 sodiu 0.08   1            
244 Str. Rampei 2 0 sodiu 0.22    2           
245 Str.Broastei nr.463 2 0 sodiu 0.15   2            
246 Str.M.Eminescu 2 0 sodiu 0.15   2            
247 Cart Craiovita ;Naua;Brazda lui Novac- bl. 20»Str. 

PENY:Str:bl.G: Policlinica;bl.22 

20 19 sodiu 1.54 19  1            

248 Cart Valea Rosie-blocurile petroliatilof 6 0 sodiu 0.46   6            
249 Str.Stejarului 11 0 sodiu 0.85   11            
250 Cart Valea Roşie 2 5 sodiu 0.15 2              
251 Slt. Aurel Vlaicu 1 5 sodiu 0.08   1            
252 str. Vântului 2 4 sodiu 0.15   2            
253 Str.D.Sarbu 1 5 sodiu 0.08   1            
254 Str.Garieiti 15 7 sodiu 1.16   15            
255 A1.2 Cantonului 2 2 sodiu 0.15   2            
256 Str.Comului 8 8 sodiu 0.62   8            
257 Str.Carpenului - Mălinului 3 0 sodiu 0.23   3            
258 Str.Stela Veiovan 2 2 sodiu 0.15 2              
259 Str.Calea Brezti 2 0 sodiu 0.15   2            
260 Str.Prelungirea Bectietului 2 0 sodiu 0.33     2          
261 Str.Sf. Apostoli 1 0 sodiu 0.08   1            
262 Pod Trial 9 9 sodiu 1.49       9        
263 Statuie Fraţii Buzesti 6 0 sodiu 0.81          2 4    
264 Str.Carpenului 4 4 sodiu 0.31   4            
265 Str.Cosuna 68 A-6BE 7 7 sadiu 0.54  7             
266 Cartier Veterani 9 4 sodiu 0.69  9             

 TOTAL 18573 8865  2402.00 5197 136 3746 4019 815 296 1070 2988 138 33 114 5 16 0 



 

Carosabil 

Lungimea tronsonului / m 

Nr.Crt. Denumirea tronsonului Clasa 
sistemului de 

iluminat 

Amplasarea 
dispozitivelor de 
iluminat 

Latimea tronsonului / m 

Tipul de carosabil 

0 1 2 3 4 5 

105 1 Aleea acces bl. 156 ap 1 P3 U 

5 

Asfalt 

120 2 Aleea Agroind 2 M4 U 

6 

Pamant 

211 3 Aleea Anul 1848 4 M4 u 
6.5 

Asfalt 

371 4 Aieea Arh. Duiliu Marcu 5 P3 u 

6 

Asfalt 

35 5 Aleea B.P. Hasdeu 6 M4 u 
3 

Asfalt 

70 6 Aleea Baraganului 7 M4 u 
3 

Pamant 

50 7 Aleea Bibescu 8 M4 u 
3 

Pamant 

100 8 Aleea Blanduziei 9 M4 u 
4 

Pamant 

55 Bolovani 9 Aleea BranduŞa 10 M4 u 
3 rau 

230 

5.4 

10 Aleea Bucegi 11 M4 u 

1242 

Asfalt + pietriş 

260 11 Aleea Bucura 12 M4 u 
8 

Balast 

280 12 Aleea BuŞteni 13 M4 u 
4 

Pamant 

300 Piatra 13 Aleea Calugareni 14 M4 u 
5 cubica 

150 14 Aleea II Caracal 15 M4 u 
4 

Beton 

170 15 Aleea Constantin Brancusi 16 M4 u 

6 

Asfalt 

26 16 Aleea Dionisie Eclerziahul 17 M4 u 
1 

Beton 

410 17 Aleea Dr. Marcovici 18 M4 u 
5 

Balast 

350 18 Aleea Drumul Cornesului 19 M4 u 

4 

Balast 

148 19 Aleea Drumul Jiului 20 M4 u 
3.5 

Pamant 

332 20 Aleea Dunării 21 M4 u 

8.29 ffc 
& f ABam 
co' 

 
SI 



 

I 

70 

3.1 

21 Aleea Feleacului 22 M4 U 

217 

Pavaj 

60 

7 

22 Aleea Floresti 23 M4 U 

420 

Pamant 

90 

4 

23 Aleea Fluturi 24 M4 u 

360 

Pamant 

90 

2.5 

24 Aleea Frasinului 25 M4 u 

225 

Balast 

200 25 Aleea Gen. Gheorghe Magheru 26 M4 u 
1 -5 

Asfalt + pamant 

50 26 Aleea George Cosbuc 27 M4 u 

3 

Asfalt 

250 27 Aleea Ghetisoarei 29 M4 u 
7 

Asfalt 

150 28 Aleea Homer 30 M4 u 
3.5 

Pamant 

100 29 Aleea Hortensiei 31 M4 u 
4 

Asfalt 

180 30 Aleea Ion Vasilescu 32 M4 u 

3.5 

Asfalt 

175 31 Aleea Isvarna 33 M4 u 
11 

Pamant 

110 Bolovani 32 Aleea Livezi 35 M4 u 
4 rau 

180 33 Aleea Macinului 36 M4 u 
4.5 

Balast 

280 34 Aleea Magnoliei 37 M4 u 
4-7.1 

Asfalt 

70 35 Aleea Mamaia 38 M4 u 
4 

Asfalt 

120 Bolovani 36 Aleea Matei Basarab 39 M4 u 

4 rau 

40 37 Aleea Nectarului 40 M4 u 
4 

Pamant 

20 Bolovani 38 Aleea Nicolae Balcescu 41 M4 u 

3 rau 

210 39 Aleea Nicolae lorga 42 M4 u 
7.5 

Asfalt 

200 Piatra 40. Aleea Elena Teodorini 43 M4 u 

4-5 cubica 

300 41 Aleea Odesa 45 M4 u 
4 

Balast + pamant 

60 ___ Piatra 42 Aleea Parului 46 M4 u 
5  
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105 43 Aleea Poienii 47 M4 U 

6 

Pamant 

260 Bolovani 44 Aleea Potelu 48 M4 U 

7 rau 

50 45 Aleea Prunului 49 M4 U 

3.2 

Balast 

60 46 Aleea Râului 50 M4 u 

6 

Pamant 

75 47 Aleea Recunoştinţei 51 M4 u 

5 

Asfalt 

205 Bolovani 48 Aleea Sfantu Gheorghe 54 M4 u 

4-5 rau 

50 49 Aleea Tabacu 56 M4 u 

7 

Balast 

210 50 Aleea Târgului 57 M4 u 

5 

Pamant 

135 Piatra 51 . Aleea Toamnei 58 M4 u 

4 cubica 

100 52 Aleea Triajului 59 M4 u 

4 

Pamant 

170 53 Aleea Trotusului 60 M4 u 

5 

Balast 

25 54 Aleea Vasile Alecsandri 61 M4 u 

3 

Pamant 

550 55 Aleea I Abatorului 63 M4 u 

6 

Asfalt 

100 56 Aleea I Albinelor 64 M4 u 

3 

Pamant 

50 57 Aleea 1 Alexandru cel Bun 65 M4 u 

5 

Pamant 

120 58 Aleea I Ana Ipatescu 67 M4 u 

2.65 

Asfalt 

305 59 Aleea I Balteni 68 M4 u 

3.7 

Pamant 

220 60 Aleea 1 Banul Stepan 69 M4 u 

4 

Balast 

840 61 Aleea I Bariera Valcii 70 M4 u 
6 

Asfalt 

210 62 Aleea I Bechet 71 M4 u 
5 

Balast 

221 63 Aleea I Brestei 72 M4 u 

5 

Asfalt 

360 64 Aleea I Bucegi 73 M4 u 
5 

Asfalt + bolov rau 

348 65 Aleea I Calusari 74 M4 u 

7 

Pamant 

100 66 Aleea I Cannpia Islaz 75 M4 u 
4 

Asfalt 

 



 

160 67 Aleea I Cantonului 76 M4 U 

4 

Balast 

75 68 Aleea I Căpşunilor 77 M4 U 

5 

Pamant 

280 69 Aleea I Caracal 78 M4 U 

5 

Asfalt 

130 70 Aleea I Castanilor 79 M4 u 
6 

Asfalt 

480 71 Aleea 1 Cernele 80 M4 u 
4.5 

Balast 

90 72; Aleea I Corneliu Coposu 81 M4 u 

1.5 

Asfalt 

161 73 Aleea I Crinului 82 M4 u 
4 

Balast 

440 IA Aleea I Depoului 83 M4 u 
5.5 

Beton 

113 75 Aleea 1 Doicesti 84 M4 u 
4 

Pavele 

130 76 Aleea I Drumul Apelor 85 M4 u 

3.5 

Pamant 

136 Piatra 77 Aleea I Drumul Fabricii 86 M4 u 

5 cubica 

Aleea I Drumul 250 78 

Muntenilor 

M4 u 
5 

Balast 

120 79 Aleea I Drumul Ungurenilor 88 M4 u 

4 

Balast 

295 80 Aleea I Fragilor 89 M4 u 
5 

Pamant 

170 81 Aleea 1 Fulger 90 M4 u 
6 

Pamant 

330 82 Aleea 1 Garlesti 91 M4 u 
5 

Balast 

120 83 Aleea I Gheorghe Donici 92 M4 u 

5 

Pamant 

40 84 Aleea 1 Mierlei 94 M4 u 
3.8 

Beton 

210 85 Aleea I Motru 95 M4 u 
8 

Pamant 

40 86 Aleea I N. Romanescu 96 M4 u 

1.5 

Asfalt 

440 87 Aleea I Odesa 97 M4 u 
6 

Balast 

65 Piatra 88 Aleea I Păltiniş 98 M4 u 
5 cubica 

450 89 Aleea I Parangului 100 M4 u 
3 

Balast 

90 Aleea 1 Plaiul Vulcanesti 101 110 

 

M4 u 

3 

;P-^iîrt + b.alast 



 

190 91 Aleea I Poligonului 102 M4 U 

5 

Balast 

100 92 Aleea I Popova 103 M4 U 

5 

Pamant 

100 93, Aleea Popoveni 104 M4 u 

6 

Pamant 

390 94 Aleea I Primăverii 105 M4 u 

6.1 

Pamant + piatra 

260 95 Aleea I Ramuri 107 M4 u 

03,Jun 

Balast 

90 96 Aleea I Râului 108 M4 u 

6 

Pamant 

440 87 Aleea I Odesa 97 M4 u 
6 

Balast 

65 Piatra 88 Aleea I Păltiniş 98 M4 u 

5 cubica 

450 89 Aleea I Parangul ui 100 M4 u 
3 

Balast 

110 90 Aleea I Plaiul Vulcanesti 101 M4 u 

3 

Pamant + balast 

190 91 Aleea I Poligonului 102 M4 u 
5 

Balast 

100 92 Aleea I Popova 103 M4 u 
5 

Pamant 

100 93, Aleea Popoveni 104 M4 u 
6 

Pamant 

390 94 Aleea I Primăverii 105 M4 u 
6.1 

Pamant + piatra 

260 95 Aleea I Ramuri 107 M4 u 
03,Jun 

Balast 

90 96 Aleea I Râului 108 M4 u 
6 

Pamant 

40 97 Aleea I Rovine 109 M4 u 
3.7 

Balast 

124 98 Aleea I Roznov 110 M4 u 
6 

Pamant 

450 99 Aleea I Simnic 111 M4 u 
5 

Balast 

850 100 Aleea I Teilor 113 M4 u 
4.9 

Asfalt 

171 101 Aleea I Ţărăncuţei 114 M4 u 
7.56 

Asfalt 

480 102 Aleea II Abatorului 115 M4 u 
6 

Asfalt + pamant 

220 103 Aleea II Albinelor 116 M4 u 
3 

Pamant 

68 104 Aleea II Alexandru cel Bun 117 M4 u 

5 

Pamant 
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196 Bolovani 105 Aleea 11 Ana Ipatescu 118 M4 U 

4.15 rau 

290 106 Aleea II Balteni 119 M4 U 

7 

Balast 

210 107 Aleea II Banul Stepan 12C M4 U 

5 

Balast 

M4 u 210 108 Aleea II Bariera Valcii 121 

  3 

Pamant 

M4 u 325 109 Aleea II Bechet 122 

  12 

Asfalt 

M4 u 25 110 Aleea II Brestei 123 

  1 

Balast 

M4 u 50 111 Aleea II Bucegi 124 

  4 

Balast 

M4 u 240 112 Aleea II Calusari 125 

  6 

Pamant 

M4 u 70 113 Aleea II Campia Izlaz 126 

  5 

Pamant 

M4 u 220 114 Aleea II Cantonului 127 

  4 

Balast 

M4 u 125 115 Aleea II Căpşunilor 128 

  6 

Pamant 

M4 u 320 116 Aleea II Castanilor 129 

  7.1 

Asfalt 

M4 u 130 117 Aleea II Corneliu Coposu 130 

  1.5 

Asfalt 

M4 u 164 118 Aleea II Crinului 131 

  4 

Balast 

550 119 Aleea II Depoului 132 M4 u 
4 

Pamant 

125 120 Aleea II Doicesti 133 M4 u 
5 

Pamant 

290 121 Aleea II Drumul Apelor 134 M4 u 

3.5 

Pamant + balast 

136 122 Aleea II Drumul Fabricii 135 M4 u 

3.5 

Pamant 

320 Pamant 123 Aleea II Drumul Muntenilor 136 M4 u 

5 Balast 

160 124 Aleea II Drumul Ungurenilor 137 M4 u 

4 

Balast 

240 Pamant 125 Aleea II Fragilor 138 M4 u 
5 Balast 

150 126 Aleea II Fulger 139 M4 u 
5.5 

Balast 

700 127 Aleea II Garlesti 140 M4 u 
5 

Balast + pamant 

100 Pamant 128 Aleea II Gheorghe Donici 141 M4 u 

5 jm&ico^ 
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v 

h  O R u m  V  

180 129 Aleea II Motru 142 M4 U 
5 

Pamant 

100 130 Aleea II N.Romanescu M4 U 

3 

Pamant 

900 131 Aleea II Odesa 144 M4 u 
5 

Balast 

70 132 Aleea II Păltiniş 145 M4 u 
6 

Asfalt 

170 133 Aleea II Parangului 146 M4 u 
3 

Balast 

u 170 134 Aleea II Plaiul Vulcanesti 147 M4 

 3.5 

Pamant + balast 

M4 u 276 135 Aleea II Poligonului 148 

  3.27 

Balast 

M4 u 100 136 Aleea II Popova 149 

  5 

Pamant 

M4 u 155 137 Aleea II Primăverii 150 

  5 

Balast 

M4 u 190 138 Aleea II Ramuri 151 

  3.6 

Balast 

M4 u 50 139 Aleea II Rovine 152 

  5 

Balast 

M4 u 124 140 Aleea II Roznov 153 

  6 

Pamant 

M4 u 180 

  3.9 

141 Aleea II Teilor 154 

  702 

Asfalt 

Aleea II Toamnei 155 M4 u 1130 

   6 

142 

   7860 

Pamant 

Aleea II Ţărăncuţei 156 M4 u 185 

   6 

143 

   1110 

Asfalt 

M4 u 180 

  5 

144 Aieea II Abatorului 157 

  900 

Pamant 

M4 u 68 

  5 

145 Aleea II Alexandru cel Bun 158 

  340 

Pamant 

M4 u 157 

  2.5 

146 Aleea II Balteni 159 

  392 

Balast 

M4 u 480 147 Aleea II Bariera Valcii 160 

  4 

Balast 

M4 u 380 148 Aleea II Brestei 161 

  4.4 

Pamant 

M4 u 200 149 Aleea II Calusari 162 

  5 

Pamant 

M4 u 130  150 Aleea II Campia Islaz 16C 

  3  



 

1; c°mcept ti 

M4 U 210 151 Aleea II Cantonului 164 

  4 

Balast 

M4 U 145 152 Aleea II Căpşunilor 165 

  5.8 

Pamant 

M4 u 240 153 Aleea II Castanilor 166 

  7.1 

Asfalt 

M4 u 123 154 Aleea II Crinului 167 

  4 

Balast 

M4 u 100 

  *3 

155 Aleea II Doicesti 168 

  o r> n 

Pamant 

M4 u 350 Pamant 156 Aleea III Drumul Apelor 169 

  2.7 Balast 

M4 u 100 157 Aleea III Drumul Fabricii 170 

  . 4 

Pamant 

M4 u 237 158 Aleea III Fragilor 172 

  5 

Pamant 

M4 u 95 159 Aleea III Fulger 173 

  3.5 

Pamant 

M4 u 135 160 Aleea III Gheorghe Donici 

  5 

Pamant 

M4 u 170 161 Aleea III Parangului 177 

  3.2 

Asfalt 

M4 u 475 162 Aleea III Plaiul Vulcanesti 178 

  3.7 

Pamant 

M4 u 458 163 Aleea III Poligonului 179 

  5 

Balast 

M4 u 90 Piatra 164 Aleea III Popova 180 

  5 cubica 

M4 u 100 165 - Aleea III Primăverii 181 

  6 

Balast 

M4 u 110 166 Aleea III Ramuri 182 

  3.6 

Balast 

M4 u 20 167 Aleea III Rovine 183 

  6 

Balast 

M4 u 95 168 Aleea III Roznov 184 

  4 

Pamant 

M4 u 185 169 Aleea III Teilor 185 

  4 

Asfalt 

Aleea IV Alexandru cel Bun 186 M4 u 110 

   5 

170 

    

Pamant 

505 171 Aleea IV Balteni 187 M4 u 

4,3 

Pamant 

310 172 Aleea IV Brestei 188 M4 u 

4 

Pamant 

85 173 Aleea IV Doicesti 189 M4 u 

4 

Pamant 

480 Pamant - 

5,5 - 6,5  

174 Aleea IV Drumul Apelor 190 M4 u 

 zăbale beton 

"tTI.Pf*- 



 

 

180 175 Aleea IV Fragilor 192 M4 U 

3 

Balast 

83 176 Aleea IV Fulger 193 M4 u 
4 

Pamant 

120 177 Aleea IV Gheorghe Donici M4 u 
5 

Pamant 

150 178 Aleea IV Parangului 195 M4 u 
3 

Asfalt 

897 179 Aleea IV Poligonului 196 M4 u 

3.3 

Balast 

320 180 Aleea IV Primăverii 197 M4 u 
6 

Pamant 

1200 Pamant 181 Aleea IV Simnic 198 M4 u 
6 Balast 

150 182 Aleea IV Teilor 199 M4 u 
4.9 

Asfalt 

110 183 Aleea V Alexandru cel Bun 200 M4 u 
5 

Pamant 

250 Pamant 184 Aleea V Brestei 201 M4 u 
4 Balast 

70 185 Aleea V Doicesti 202 M4 u 
3 

Pamant 

600 Pamant 186 Aleea V Drumul Apelor 203 M4 u 
4.5 Balast 

75 187 Aleea V Fragilor 204 M4 u 
3 

Pamant 

105 188 Aleea V Gheorghe Donici 205 M4 u 
4 

Pamant 

170 Pamant 189 Aleea V Parangului 206 M4 u 
3.2 Balast 

120 190 Aleea V Primăverii 207 M4 u 

3.5 

Pamant 

90 Piatra 191 Aleea V Teilor 208 M4 u 
3.5 sparta 

110 192 Aleea VI Alexandru cel Bun 209 M4 u 
5 

Pamant 

257 193 Aleea VI Brestei 210 M4 u 
5.5 

Balast 

100 194 Aleea VI Doicesti 211 M4 u 
3 

Pamant 

1076 Balast 195 Aleea VI Drumul Apelor 212 M4 u 
1 -5,6 Pamant 

120 196 Aleea VI Fragilor 213 M4 u 
3 

Pamant 

110 197 Aleea VI Parangului 214 M4 u 
3 

Balast 

140 198 Aleea VI Primăverii 216 M4 u 
3 

Pamant 

60 199 Aleea VI Teilor 217 M4 u 
3.5 

 

'1 -RO* 



 

210 200 Aleea VII Brestei 218 M4 U 

4 

Pamant 

90 201 Aleea VII Fragilor 219 M4 U 

5 

Pamant 

220 Bolov rau 202 Aleea VII Teilor 221 M4 U 

5 Piatra cubica 

174 203 Aleea VIII Fragilor 222 M4 U 

4.5 

Balast 

150 204 Aleea VIII Teilor 223 M4 u 
5 

Bolov rau 

2900 205 Bvd Oltenia 224 M2 B 

7- 14 

Asfalt 

1395 206 Bvd Tineretului 225 M2 B 

10 

Asfalt 

2414 207 Bvd. Ştirbei Voda + Pta Europei 226 Ml AXIAL 

13 

Asfalt 

1460 208 Bvd. Carol I 227 Ml B 

10 

Asfalt 

7072 209 Bvd Dacia + Pta Gării 228 Ml B 

14 

Asfalt 

5211 210 Bvd Decebal 229 Ml U/B 

14 

Asfalt 

2006 211 Bvd 1 Mai 230 Ml B 

21 

Asfalt 

1468 212 Bvd N Titulescu 231 Ml B 

14 

Asfalt 

1615 213 Bvd Nicolae Romanescu 232 Ml B 

14 

Asfalt 

2920 Pamant 214 Calea Brezei+alei 233 M3 U 

4.7 Asfalt 

200 215 Drum Exploatare 5 234 M4 u 
6 

Beton 

3100 216 Drumul Industriilor 235 M4 u 
6 

Beton 

105 217 Fundătură Popova 236 M4 u 
5 

Pamant 

105 218 Str. Parcul Câmpul Libertatii Anul 1848 237 M3 u 
6 

Beton 

680 219 Prelungirea Teilor 238 M3 u 
7 

Pamant 

900 220 Str. 1 Decembrie 1918-239 M3 u 
7 

Asfalt 

470 221 Str. 13 Septembrie 240 M3 u 
8.5 

Asfalt 

835 222 Str. 22 Decembrie 1989 241 M3 u 
7.7 

Asfalt 

120 223 Str. 24 Ianuarie 242 M3 u 
7 

Asfalt 

1100 Asfalt 224 Str. Abatorului 243 M4 u 
6  76

 ~<y
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410 225 Str. Aeroport 244 M3 U 
6 

Asfalt 

195 226 Str. Afinelor 245 M4 u 
5 

Asfalt 

120 227 Str. Alecu Russo 246 M4 u 
5 

Pamant 

1340 228 Str. Alba lulia 247 M4 u 
14 

Pamant 

275 229 Str. Albastrele 248 M4 u 
6 

Piatra cubica 

270 230 Str. Albinelor 249 M4 u 
7 

Pamant 

235 231 Str. Albisoarei 250 M4 u 
5 

Asfalt 

315 232 Str. Alexandria 251 M4 u 
4 

Balast 

180 233 Str. Alexandru Buia 252 M4 u 
3,5 

Asfalt 

250 Piatra 234 Str Alexandru cel Bun 253 M3 u 
7 cubica 

1615 Asfalt + 235 Str Alexandru loan Cuza Ml u 
7 Pavaj pavele 

1048 236 Str Alexandru Macedonski 255 M2 u 
7 - 8  

Asfalt 

90 Piatra 237 Str. Alexandru Odobescu 256 M3 u 
5 cubica 

292 Piatra 238 Str. Almajului 257 M4 u 
7 cubica 

570 Pamant 239 Str Alunului 258 M4 u 
3 Balast 

1270 240 Str Amaradia 259 M2 u 
8- 15 

Asfalt 

480 241 Str Amilcar Sandulescu 260 M3 u 
6.7 

Beton 

1131 242 Str Ana Ipatescu 261 M3 u 
6 - 7  

Asfalt 

70 243 Str Anina 262 M4 u 
3 

Pamant 

350 244 Str. Antiaeriana 263 M4 u 
5 

Pamant 

1155 

8 - 9  

245 Str. Anul 1848 264 M3 u 

 

Asfalt 

580 246 Str. Arad 265 M4 u 
4 

Balast 

140 247 Str. Argeş 266 M3 u 
7 

Asfalt 

240 248 Str. Arh. Constantin lotzu 267 M4 u 

3.5 -7- 6 

Asfalt 

280 249 Str. Arh Dan Nicolae 268 M4 u 
5.7 

/aF % w-------------m 
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300 250 Str. Arh Ion Mincu 270 M3 U 

7 

Asfalt 

900 251 Str. Aries 271 M2 U/B 

3,3 - 23 

Asfalt 

410 252 Str. Aristizza Romanescu M3 U 

6 

Asfalt 

120 Piatra 253 Str. Arnota 273 M4 u 
5 cubica 

455 254 Str. Arţarului 274 M4 u 
7 

Asfalt 

750 255- Str. Artileriei 275 M4 u 
5 

Pamant 

200 256 Str. Aurel Vlaicu 276 M4 u 
7 

Asfalt 

470 257 Str. Aviatorilor 277 M4 u 
7 

Pamant 

197 258 Str Avram lancu 278 M4 u 
5,7 

Asfalt 

1300 259 Str. B.F. Hasdeu 279 M4 u 
5.4 

Asfalt 

215 260 Str. Babadag 280 M4 u 
5 

Pamant 

M4 u 227 Piatra 261 Str Bahlui 281 

  7 cubica 

M4 u 750 Bolovani 262 Str Balteni 282 

  6 rau 

M4 u 90 Piatra 263 Str Bal zac H 283 

  6.2 cubica 

M4 u 585 Piatra 264 Str Banatului 284 

  7 cubica 

M4 u 190 265 Str Banescu 285 

  5 

Asfalt 

M4 u 45 266 Str Banu Mărăcine 286 

  6.5 

Asfalt 

M3 u 170 267 Str Banu Mihalcea 287 

  6 

Asfalt 

M3 u 1015 268 Str Banul Stepan 288 

  7 

Asfalt 

M4 u 754 Piatra 269 Str Baraganului 289 

  7 cubica 

M4 u 65 Bolovani 270 Str Baraţi 290 

  4 rau 

M4 u 115 Piatra 271 Str Bărbăteşti 291 

  7 cubica 

M4 u 170 272 Str Barbu Lazareanu 292 

  6 

Beton + asfalt 

Ml u 1460 273 Str Bariera Valcii 293 

  9 
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M4 U 500 Piatra 274 Str Barsesti 294 

  7 cubica 

M3 U 680 275 Str Basarabia 295 

  7 

Asfalt 

Str. Batranilor 296 M2 U 700 276 

   7 

Asfalt 

Ml B 1000 277 Str.N Romanescu 297 

  7 

Asfalt 

Str. Bega 298 M4 U 420 Piatra 278 

   7 cubica 

Str Bibescu 299 M2 u 1700 279 

   7 

Asfalt 

M4 u 400 Pamant 280 Str.Bicaz 300 

  7 Balast 

M4 u 430 281 Str Bihorului 301 

  6 

Balast 

M4 u 402 282 Str.Bistritei 302 

  7 

Balast 

M4 u 130 283 Str Bobalna 304 

  4 

Beton 

M4 u 430 284 Str Borsec 305 

  7 

Pamant Piatra cubica 

Str. Botoşani 306 M4 u 300 285 

   7 

Pamant 

M4 u 160 Bolovani 286 Str. Bradului 307 

  5.3 rau 

M4 u 1407 Balast 287 Str Braila 308 

  3 - 5  Pamant 

Str. Brandusa 309 M4 u 340 288 

   7 

Asfalt 

Str. Braşov 310 M4 u 170 Balast 289 

   7 Pamant 

Str. Brates 311 M4 u 500 Piatra 290 

   7 cubica 

1500 291 Str. Brazda lui Novac 312 M2 B/U 

6,7-10 

Asfalt + beton 

1120 292 Str. Brebeneilor 313 M4 u 
5 

Pamant 

6010 293 Str. Brestei 314 Ml B/U 

7-9,5 

Asfalt 

480 Bolovani 294 Str. Bucegi 315 M4 u 
5.2 rau 

510 295 Str. Buciumului 316 M3 u 
7 

Asfalt 

2295 Piatra 296 Str. Bucovat 317 M3 u 
7 cubica 

340 297 Str. Bucovina 318 M3 u 
14.5 

Asfalt 

1145 298 Str. Bucura 319 M3 u 
7 

AsfeK^TE? 
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550 299 Str. Bujorului 320 M4 U 

7 

Asfalt 

225 300 Str. Buşteni 321 M4 U 

8 

Pamant 

690 Piatra 301 Str. Buzăului 322 M4 U 

7 cubica 

440 Piatra 302 Str. Buzias 323 , M4 u 
7 cubica 

365 303 Str. C. D. Fortunescu 324 M2 u 
8.5 

Asfalt 

340 304 Str. C. S. Nicolaescu -Plopsor 325 M2 u 
7 

Asfalt 

180 305 Str. Caciulata 326 M4 u 
5.5 

Pamant 

M4 u 210 306 Str Caisului 327 

  5 

Pamant 

M4 u 285 Piatra 307 Str Calarasi 328 

  7 cubica 

Ml B 5250 308 Str Calea Bucureşti 329 

  14 

Asfalt 

Ml B 3817 309 Str Calea Severinului 33C 

  14 

Asfalt 

M4 U 160 310 Str Calimanului 331 

  4 

Pamant 

M4 u 285 311 Str Calmatui 332 

  10.5 

Pamant + decapaj 

M4 u 760 312 Str Calugareni 333 

  7.3 

Asfalt 

M4 u 272 313 Str Calusari 334 

  7 

Pamant 

M3 u 1785 314 Str Campia Islaz 335 

  7 

Asfalt 

M3 u 200 315 Str Câmpului 336 

  6 

Asfalt 

M4 u 360 316 Str Cantonului 337 

  5 

Balast 

M4 u 280 Pamant 317 Str Căpşunilor 338 

  7.5 Balast 

M4 u 500 Bolovani 318 Str Caprioarei 339 

  6 rau 

Ml B 3605 Beton 319 Str Caracal 340 

  6-21,2 Asfalt 

Ml u 1500 320 Str. Henry Ford (1863 - 1947) 

  13- 14 

Asfalt 

M4 u 85 Pamant 321 Str Carbunesti 341 

  7 Balast 

M4 u 155 322 Str Carpati 342 

  7 

 



 

M3 U 1280 323 Str Carpenului 343 

  5 

Balast 

M3 u 380 324 Str Castanilor 344 

  7,1 

Asfalt 

M4 u 100 Bolovani 325 Str Castorului 345 

  7 rau 

M4 u 810 326 Str Cavaleriei 346 

  5 

Pamant 

M4 u 350 327 Str Ceahlaului 347 

  7 

Piatra cubica + 

M4 u 283 Piatra 328 Str Cerbului 348 

  7 cubica 

M3 u 200 329 Str Cerna 349 

  5 

Asfalt 

M3 u 1000 330 Str Cernele 350 

  6 

Asfalt 

M4 u 140 Piatra 331 Str Cicoarei 351 

  5 cubica 

M3 u 350 332 Str Cindrelu 352 

  5 

Balast 

M4 u 127 Piatra 333 Str Ciocârliei 353 

  7 cubica 

M4 u 117 334 Str Cireşului 354 

  6 

Pamant 

M4 u 200 

  5 

335 Str Ciucas 355 

   

Balast 

335 Piatra 336 Str. Cloşca 356 M3 u 
6 cubica 

570 337 Str. Cluj-Napoca 357 M4 u 
7 

Pamant 

320 338 Str. Cocorului 358 M4 u 
6 

Pamant 

420 339 Str. Codlea 359 M4 u 
6.5 

Balast 

180 340 Str. Col. Scarlat Demetriade 360 M3 u 
3.8 

Beton 

185 Piatra 341 Str. Colţunaş 361 M4 u 
5.6 cubica 

100 342 Str. Constanta 362 M3 u 
3 

Balast 

1780 343 Str Constantin Brancoveanu 363 M2 u 

8 

Asfalt 

600 344 Str Constantin Brancusi 364 M2 u 

7.35 

Asfalt + beton ciment 

550 Asfalt 345 Str. Constantin Gherghina M3 u 
5.5  

849 346 Str Constantin Lecca 366 M3 u 
7 

/Ay ̂ ss» //O Asfalt 
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180 347 Str. C Radulescu Motru 367 M3 U 

6.6 

Asfalt 

480 348 Str. Cosuna 368 M3 u 
7 

Asfalt + beton 

213 Piatra 349 Str. Corabia 369 M4 u 
7 cubica 

345 

6.7 

350 Str. Corcova 370 M4 u 

 

Balast 

738 351 Str Corneliu Coposu 371 M2 u 
7- 16 

Asfalt 

1180 352 Str. Cornului 372 M4 u 
5 

Pamant 

327 353 Str. Costache Nearuzzi 373 M4 u 
5 

Pamant 

110 354 Str. Cpt Nicolae Vulovici 374 M4 u 
04-06 

Beton 

440 355 Str. Craiovesti 375 M3 u 
7.1 

Asfalt 

450 Piatra 356 Str. Craiovita 376 M3 u 
7,2 cubica 

465 Asfalt 357 Str. Crângului 377 M4 u 
7 Balast 

1273 Asfalt 358 Str. Crinului 378 M4 u 
6.5 Balast 

110 359 Str Cristian Tell 379 M4 u 
5 

Pamant 

70 36Q Str. Crisan 380 M3 u 
6 

Asfalt 

320 361 Str Crinului 381 M3 u 
7 

Asfalt 

50 362 Str. Cujmir 382 M4 u 
5 

Balast 

150 363 Str. I. D Stoica 383 M3 u 
7 

Asfalt 

140 364 Str. Dabuleni 384 M4 u 
8 

Pamant 

360 Asfalt 

7.2 Beton 

365 Str. Dambovita 385 M3 u 

  

950 366 Str. Dealul Spirei 386 M3 u 
7 

Asfalt 

51 367 Str. Deltei 387 M4 u 
5 

Pamant 

958 368 Str Depoului 388 M3 u 
6 

Asfalt 

300 369 Str Desnatui 389 M4 u 
7.2 

Asfalt 

600 370 Str. Deva 390 M3 u 
7 

//£r Asfalt 
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1745 371 Str Dezrobirii 391 M2 U 
7 - 10 

Asfalt 

372 Str Dimitrie Bolintineanu 392 M3 U 390 Piatra 

    4.5 cubica 

165 373 Str Dimitrie Cantemir 393 M3 u 
7 

Pamant 

265 Piatra 374 Str Dimitrie Grecescu 394 M3 u 
6 cubica 

375- Str Dionisie Ecleziarhul 395 M3 u 150 Asfalt 

    5.4  

1010 376 Str Dobrogea 396 M3 u 
5.5 

Balast 

395 Piatra 377 Str Doicesti 397 M3 u 
7 cubica 

1100 378 Str. Doljului 398 M2 u 
6,5-14 

Asfalt 

710 Bolovani 379 Str Dorobanţilor 399 M3 u 
7 rau 

    870 Beton 

380 Str. Dr. C-tin Angelescu 400 M3 u 7 Asfalt 

      

555 381 Str. Dr. C-tin Severeanu 401 M3 u 
7.2 

Asfalt 

950 382 Str. Dr. Dimitrie Gerota 402 M3 u 
7 

Asfalt 

240 Beton 383 Str. Dr. Ion Augustin 403 M3 u 
7 Asfalt 

730 384 Str. Dr. Ion Cantacuzino 404 M3 u 
7 

Asfalt 

130 385 Str. Dr. Ion lonescu Argetoaia 405 M3 u 
6 

Asfalt 

450 Piatra 386 Str. Dr. Marcovici 406 M3 u 
5 cubica 

390 387 Str. Dr. Mihail Canciulescu 407 M3 u 
7 

Asfalt 

170 388 Str. Dr. Nicolae C. Paulescu 408 M3 u 
6 

Asfalt 

765 389 Str. Dr. Nicolae lonescu- Sisesti 409 M3 u 
7 

Asfalt 

390 390. Str. Dr. Ştefan Berceanu 410 M3 u 
7 

Asfalt 

645 Asfalt 391 Str. Dr. Victor Gomoiu 411 M3 u 
7.3 Beton 

900 392 Str. Dr. Victor Papilian 412 M3 u 
7 

Asfalt 

215 Piatra 393 Str. Dragasani 413 M3 u 
8 cubica 

183 394 Str. Dragoslave 414 M4 u 
4 - 5  

II o T> 
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101 395 Str. Dreptatii 415 M4 U 

5,1-7.3 

Asfalt 

800 Piatra 396 Str. Drobeta 416 M3 U 

7 cubica 

2310 Balast 397 Str. Drumul Apelor 417 M3 u 
4,5-7 Beton 

580 Piatra 398 Str. Drumul Cornesului 418 M3 u 
6 cubica 

392 Piatra 399 Str. Drumul Fabricii 419 M3 u 
7 cubica 

1185 Piatra 400 Str. Drumul Jiului 421 M3 u 
7 cubica 

1360 Asfalt 401 Str. Drumul Muntenilor 422 M2 u 
6 Balast 

360 402 Str. Drumul Ungurenilor 423 M3 u 
6 

Bolovani de rau 

116 403 Str. Dudului 424 M3 u 
4 

Pamant 

320 404 Str. Dumbravem 425 M3 u 
7 

Asfalt 

860 Piatra 405 Str. Ecaterina Teodoroiu 426 M3 u 
7 cubica 

200 406 Str. Ecoului 427 M4 u 
4.5 

Pamant 

421 Asfalt 407 Str. Electroputere 428 M3 u 

7 Beton 

1240 408 Str. Elena Farago 429 M3 u 
7 

Asfalt 

952 409 Str. Elena Teodorini 430 M3 u 
7 

Asfalt 

205 

6 

410 Str. Elie Georgescu 431 M3 u 

 

Beton + asfalt 

1643 411 Str Eliza Opran 432 M3 u 
7 

Balast 

200 412 Str. Emanoil Chinezu 433 M3 u 
3.5 

Beton 

480 413 Str. Emil Garleanu 434 M3 u 
3,5-6 

Asfalt 

400 414 Str. Emil Racovita 435 M3 u 
7 

Asfalt 

320 415 Str Eroii Sanitari 436 M4 u 
7 

Pamant 

837 416 Str Eroilor 437 M3 u 
6- 10 

Asfalt 

247 Piatra 417 Str Eroul Necunoscut 438 M4 u 
3 - 7  cubica 

140 418 Str Eugeniu Carada 439 M2 u 
6-11,5 

 

620 / 419 Str Eustatiu Stoenescu 440 M3 u 

f H



 

810 420 Str Fagaras 441 M3 U 

7.1 

Asfalt + beton 

405 421 Str. Fagului 442 M4 U 

7 

Asfalt 

45 Piatra 422 Str Fălticeni 443 M4 U 

5 cubica 

400 423 Str Fantana Popova 444 M3 u 

5 

Balast 

313 Bolovani 424 Str Fata Luncii 445 M3 u 

7.5 rau 

245 425 Str. Feldioara 446 M4 u 

5.4 

Asfalt 

200 426 Str. Felix Aderca 447 M3 U 

6 

Asfalt 

650 Pamant 427 Str. Fermei 448 M3 U 

7 Pavaj 

5492 428 Str. Fermierului 449 M3 u 

5 

balast 

250 429 Str. Filantropiei si strap. 450 M3 u 

6 - 7  

Asfalt 

235 430 Str. Filip Lazar 451 M4 u 
6 

Asfalt 

255 431 Str. Florilor 452 M4 u 
6 

Asfalt 

700 432 Str. Fluturi 453 M3 u 
6 - 7  

Asfalt 

45 433 Str. Fochistului 454 M3 u 

4 

Asfalt 

960 434 Str. Focşani 455 M4 u 
7 

Pamant 

458 Pamant 435 Str. Fragilor 456 M3 u 
7 Balast 

150 436 Str. Franarului 457 M4 u 

7 

Asfalt 

280 437 Str Fraţii Bobescu 459 M4 u 
3,5-6 

Asfalt 

510 438 Str. Fraţii Buzesti 460 M3 u 
7 

Asfalt 

1100 439 Str. Fraţii Goleşti 461 M3 u 
6.7 

Asfalt 

1450 

5.25 

440 Str. Fulger 462 M3 u 

 

Bolovani de rau 

500 441 Str Galaţi 463 M4 u 
7 

Pamant 

1640 442 Str. Garlesti 464 M3 u 
6 
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180 443 Str. Garoafei 465 M4 U 
4 

Pamant 

525 444 Str. Gen. Ştefan Falcoianu 466 M4 U 
3,5-6 

Beton 

1750 445 Str Gen. ştefan Ispas 467 M4 u 

7 

pamant 

300 446 Str. Gen. Cernatescu 468 M4 u 

6.2 

Asfalt 

680 447 Str. Gen. C-tin Argetoianu M3 u 

6 

Asfalt 

1059 448 Str Gen. Dragalina 470 M3 u 

8 

Asfalt 

220 449 Str Gen. Eremia Grigorescu 471 M4 u 
6.7 

Asfalt 

845 450 Str Gen. Gh. Magheru 472 M3 u 
7 5 - 1 4  

Asfalt 

245 451 Str Gen. Mihail Cerchez 473 M4 u 

3,7-6 

Asfalt 

670 452 Str Gen. Nicolae Magereanu 474 M4 u 
4 

Beton 

850 Pamant 453 Str Genistilor 475 M4 u 
5 Balast 

190 454 Str. George Breazul 476 M3 u 
7 

Asfalt 

260 

5 

455 Str. George Cosbuc 477 M3 u 

4 

Asfalt 

1947 456 Str. George Enescu 478 M2 B/U 
6,5-14 

Asfalt 

800 457 Str. George Fotino 479 M3 u 
5 

Asfalt 

250 458 Str George Valsan 480 M4 u 
4 

Asfalt + beton 

120 459 Str Gheorghe Baritiu 481 M4 u 
7 

Beton 

1050 460 Str Gheorghe Chitu 482 M2 u 
1 0 - 2 1  

Asfalt 

650 461 Str. Gheorghe Doja 483 M3 u 
7 

Asfalt 

360 Piatra 462 Str. Gheorghe Donici 484 M3 u 
7 cubica 

650 463 Str Gheorghe Titeica 485 M3 u 
7,3 

Asfalt 

305 464 Str Gilortului 486 M4 u 
6 

Asfalt 

250  465. Str. Giuseppe Verdi 487 M4 u 
6 ^ cubica 



 

270 466 Str Gogu Constantinescu M3 U 

7.1 

Asfalt 

465 Piatra 467 Str Gorjului 489 M4 U 

7 cubica 

230 468 Str. Gorunului 490 M3 u 

6.1 

Asfalt 

990 Balast 469 Str. Gradinari 491 M4 u 

7 Pamant 

332 Piatra 

7 cubica 

470 Str. Grădişte 492 M4 u 

  

200 Piatra 471 Str. Grigore Alexandrescu M4 u 
4 - 5  cubica 

180 472 Str. Grigore Gabrielescu 494 M3 u 

7.1 

Asfalt 

744 473 Str. Grigore Plesoianu 495 M3 u 
7 - 1 0  

Asfalt 

1115 Piatra 474 Str. Hanul Roşu 497 M4 u 
5 cubica 

300 475 Str. Harsova 498 M4 u 
5 

Pamant 

215 Bolovani 476 Str. Henri Barbusse 499 M4 u 
7 rau 

1440 477 Str. Henri Coanda 500 M2 u 
6- 15 

Asfalt 

600 478 Str. Homer 501 M3 u 
4.8 

Balast 

150 479 Str. Horezului 502 M3 u 

6 - 7  

Asfalt 

800 480 Str. Hori a 503 M3 u 
6,5-11 

Asfalt 

755 481 Str. I.D. Sirbu 504 M3 u 
5,3-7 

Asfalt 

270 482 Str. I.G. Duca 505 M3 u 
6 

Beton 

450 483 Str. lancu Jianu 506 M2 u 
9- 10 

Asfalt 

525 484 Str. Iasi 507 M3 u 
4 

Balast 

155 485 Str. Iezerului 508 M4 u 
12 

Pamant 

2700 486 Str. Imparatul Traian 509 M2 u 
7.1 

Asfalt 

255 487 Str. Inclinata 510 M4 u 
4 - 6  

Asfalt 

450 488 Str. Independentei 511 M3 u 

5 

Asfalt 

260  489 Str. Ineului 512 M4 u 
7  
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600 490 Str. Infanteriei 513 M4 U 
7 

Pamant 

350 491 Str. înfrăţirii 514 M3 u 
7 

Asfalt 

320 492 Str Ioana Radu 515 M3 u 
7.4 

Asfalt 

180 493 Str Ion Anestin 516 M4 u 
8.1 

Asfalt 

327 Piatra 494 Str Ion Budai-Deleanu 517 M4 u 
6 cubica 

160 Bolovani 495 Str Ion Creanga 518 M4 u 
6 rau 

150 496 Str. Ion Luca Caragiale 519 M3 u 
6 

Asfalt 

250 497 Str. Ion Maiorescu si amenaj, Intersectie 520 M2 u 
7 

Asfalt 

455 498 Str. Ion Tuculescu 521 M3 u 
7 

Asfalt 

410 499 Str. lpotesti 522 M3 u 
5.5 

Balast 

460 Piatra 

7 cubica 

500 Str. Isvarna 523 M3 u 

  

M3 u 290 501 Str lulius Cezar 524 

  7 

Asfalt 

Str. Izvorului 525 M3 u 380 502 

   7.5 

Balast 

Str. Jean Negulescu 526 M3 u 145 Beton 503 

   7 - 2 , 5  Pavaj 

Str. Jieni 527 M4 u 650 504 

   6 
Pamant Piatra cubica 

Str. Jietului 528 M4 u 277 Asfalt 505 

   3 - 5 , 3  Decapaj 

Str. Jiului 529 M3 u 1200 506 

   7 

Pamant 

M4 u 200 507 Str. Lacramioarei 530 

  4 

Balast 

M3 u 525 508 Str.Lalelelor 531 

  7 

Asfalt + beton 

M3 u 410 509 Str.Lamaitei 532 

  6 

Asfalt 

Str. Lastarisului 533 M4 u 130 510 

   9 

Pamant 



 

M4 U 155 5 1 1  Str.Leandrului 534 

  7 

Pamant 

M4 u 495 Bolovani 512 Str.Lebedei 535 

  6 rau 

M3 u 300 513 Str.Libertatii 536 

  7-9,5 

Asfalt 

Str. Licurici 537 M4 u 80 514 

   5.5 

Pamant 

Str. Liliacului 538 M4 u 138 515 

   4 

Pamant 

370 Pavaj 516 Str Lipscani 539 P3 U 

6 uniloc 

120 517 Str. Livezi 540 M4 U 

5 

Balast 

518 Str. Locomotive 541 M4 U 85 Asfalt 

    6  

519 Str Luceafărului 542 M4 u 150 Beton 

    6  

250 520 Str Ludovic Mrazek 543 M3 u 
8.62 

Asfalt 

210 521 Str. Ludwig Van Beethoven 544 M4 u 
4 + 6 

Pamant + asfalt 

110 522 Str. Luminii 545 M4 u 
5.5 

Asfalt 

375 Piatra 523 Str. Luminiţei 546 M3 u 
7 cubica 

270 524 Sir Lyon 547 M3 u 
3.5 

Asfalt 

260 Piatra 525 Str Măceşului 548 M4 u 
7 cubica 

270 Piatra 526 Str Macinului 549 M4 u 
7 cubica 

275 Piatra 527 Str Macului 550 M4 u 
6.2 cubica 

528 Str. Madona Dudu + Pta Ierusalim 551 M3 U/B 560 Asfalt 

    7  

529 Str. Maghiranului 552 M4 u 95 Pamant 

    5  

530 Str. Maior Gheorghe Sontu 554 M4 u 140 Beton 

    4  

    Piatra 

531 Str Mangaliei 555 M4 u 

255 

cubica 

    3 + 5  



 

I 

755 532 Str. Maramureş 556 M2 U 

7 

Asfalt 

493 533 Str. Marasesti 557 M3 u 

6.5 

Asfalt 

190 534 Str Marasti 558 M3 u 

6.5 

Asfalt 

625 535 Str. Mareşal Averescu 559 M3 u 

3,5-6 

Beton 

120 536 Str Margaritarului 560 M4 u 

4 

Pamant 

586 537 Str Maria Tanase 561 M2 U/B 

14 

Asfalt 

800 538 Str Marmei 562 M4 U 

7 

Pamant 

859 539 Str. Matei Basarab 563 M2 u 
6,22- 13,5 

Asfalt 

473 540 Str Matei Millo 564 M3 u 
7.1 

Asfalt 

560 541 Str Merisorului 565 M3 u 

5 

Balast 

510 542 Str Mesteacănului 566 M3 u 

5 

Balast 

434 543 Str Micsunele 567 M3 u 
7.3 

asfalt 

321 544 Str. Mihai Eminescu 568 M3 u 
5.6 

Asfalt 

800 545 Str Mihai Viteazu 569 M2 u 
7 

Asfalt 

310 Asfalt 546 Str. Mihail Barca 570 M3 u 
7,1  

375 547 Str. Mihail Kogalniceanu 571 M2 u 

7 

Asfalt 

296 Asfalt 548 Str. Mihail Moxa 572 M3 u 
4.2 Beton 

320 549 Str. Mihail Strajan 573 M4 u 
4 

Asfalt 

260 550 Str. Milcov 574 M3 u 
6 

Asfalt 

275 Piatra 551 Str. Miraslau 575 M4 u 
7 cubica 

150 552 Str. Mircea Voda 576 M4 u 
6 

Asfalt 

385 553 Str. Mircesti 577 M3 u 
7 

Asfalt 

330 554 Str. Miron Costin 578 M3 u 
6.5 
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325 555 Str. Mitropolit Firmilian 579 M3 U 
7 

Asfalt 

100 556 Str. Mitropolit Nestor Vornicescu 580 M3 U 
5.5 

Asfalt 

600 557 Str. Mitropolit Nifon Criveanu 581 M3 u 

6.6 

Asfalt 

100 Bolovani 558 Str. Mixandrelor 582 M4 u 
7 rau 

156 559 Str. Mohorului 583 M3 u 
7,8-10 

Asfalt 

280 560 Str. Moldova 584 M4 u 

4 

Balast 

120 561 Str Moreni 585 M4 U 
6.5 

Balast 

350 Bolovani 562 Str. Morii 586 M4 u 
6 rau 

335 Balast 563 Str. Motru 587 M3 u 
6 Bolovani rau 

165 564 Str. Muncelului 588 M3 u 

5.5 

Asfalt 

2030 565 Str. Muntenia 590 M3 u 
7 

Balast 

180 566 Str. Murelor 591 M4 u 
5 

Balast 

240 567 Str. N. Julea 592 M3 u 
7 

Asfalt 

780 568 Str. Nanterre 593 M2 u 
8 + 1 2  

Asfalt 

155 Asfalt 569 Str. Narciselor 594 M3 u 
3.5 Piatra cubica 

315 Piatra 570 Str. Nasaud 595 M4 u 
7 cubica 

100 Piatra 571 Str. Navodari 596 M4 u 
7 cubica 

285 Piatra 572 Str. Nectarului 597 M4 u 
4 cubica 

240 Piatra 573 Str. Nedeia 598 M4 u 
5 cubica 

310 Piatra 574 Str. Negoiului 599 M4 u 
7 cubica 

160 575 Str. Nerva 600 M4 u 
7.97 

Asfalt 

510 576 Str. Nicolae Balcescu 601 M3 u 
7 

Asfalt 

200 577 Str. Nicolae Banescu 602 M3 u 
3.5 

Beton 

440 578 Str Nicolae Coculescu 603 M3 u 
3,6-6,2 
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1313 579 Str. Nicolae lorga 604 M2 U/B 

1 4 - 2 0  

Asfalt 

50 Beton 580 Str. Nicovalei 605 M4 U 

10 Asfalt 

400 581 Str. Noua 606 M4 u 
7 

Bolovani rau + 

120 582 Str. Nucilor 607 M4 u 
5 

Pamant 

310 583 Str Nufărului 608 M4 u 
6 

Asfalt 

1100 Balast 584 Str Odesa 609 M4 u 
5 Pamant 

380 Piatra 585 Str Ogorului 610 M3 u 
6 cubica 

245 586 Str Oituz 611 M4 u 
4,9 

Asfalt 

460 587 Str Olanesti 612 M4 u 
7 

Pamant 

220 588 Str. Olteni 613 M4 u 
6 

Asfalt 

240 589 Str. Oltenita 614 M4 u 
9.5 

Balast 

500 590 Str. Oltet 615 M3 u 
6 

Asfalt 

800 591 Str. Oltului 616 M3 u 
6 

Balast 

830 592 Str. Opanez 617 M3 u 
5-7,5 

Asfalt 

120 593 Str. Ovidiu 618 M3 u 
5.5 

Beton 

100 594 Str. Păcii 619 M3 u 
6 

Asfalt 

75 Piatra 595 Str. Padesului 620 M4 u 
5 cubica 

1730 596 Str. Păltiniş 621 M3 u 
6.5 

Asfalt 

210 597 Str. Paltinului 622 M3 u 
7 

Asfalt 

100 598 Str. Panait Mosoiu 623 M3 u 
5 

Asfalt 

670 Asfalt 599 Str. Pandurilor 624 M3 u 
5 + 7 Beton 

460 600 Str. Pa§cani 625 M3 u 
8 

Asfalt 

1080 601 Str. Parangului 626 M3 u 

7.1 

Asfalt 

175 Bolovani 602 Str. Paraului 627 M4 u 
6  



 

 

170 603 Str. Parcului 628 M3 U 
5 

Asfalt 

345 Piatra 604 Str. Paroseni 629 M4 U 
7 cubica 

490 

6 

605 Str. Parului 630 M3 u 

 

Asfalt 

229 606 Str Pastorului 631 M4 u 
6 - 7  

Asfalt 

1641 Asfalt 607 Str. Paunitei 632 M4 u 
5 Balast 

1258 608 Str. Pelendava 633 Ml u 
7 

Asfalt 

165 609 Str Penes Curcanul 634 M3 u 
7 

Beton 

240 610 Str Petrache Poenaru 635 M3 u 
3.8 

Asfalt 

485 611 Str Petre Carp 636 M4 u 
6.5 

Asfalt 

500 612 Str Petre Ispirescu si modernizare 637 M2 u 
6.6 

Asfalt 

150 Pamant 613 Str Petrila 638 M4 u 
5 Balast 

250 Piatra 614 Str Petru Rares 639 M3 u 
5 cubica 

475 615 Str Petuniilor 640 M3 u 
7 

Asfalt 

100 Piatra 616 Str Picior Barbu Iscovescu 641 M4 u 
5 cubica 

150 617 Str Pictor Ion Andreescu 642 M4 u 
6.7 

Asfalt 

120 618 Str. Pictor Ion Negulici 643 M4 u 
5.6 

Asfalt 

350 619 Str. Pictor Oscar Obedeanu 644 M4 u 
6 

Asfalt 

130 620 Str. Pietatii 646 M4 u 
5.3 

Asfalt 

94 Balast 621 Str. Pietii 647 M3 u 
3,5 - 4,9 Beton 

80 Piatra 622 Str. Pietrosu 648 M4 u 
4 cubica 

270 623 Str. Pinului 649 M3 U/B 

7 

Asfalt 

932 Balast 624 Str. Plaiul Vulcane§ti 650 M3 u 
4.2 Asfalt 

390 625 Str. Plevnei 651 M3 u 
5.2 

Asfalt 



 

 

827 626 Str. Plopului 652 M4 U 

5 

Balast 

110 627 Str. Poetului 653 M4 U 

5 

Asfalt 

425 Piatra 628 Str. Poieni 654 M4 u 
5 cubica 

2358 Bolovani 629 Str. Poligonului 655 M4 u 
2,5-6 balast 

320 630 Str. Polovragi 656 M4 u 
3.8 

Balast 

270 631 Str. Popa Şapca si amenaj. Intersectie 657 M2 u 
7-11,5 

Asfalt 

190 632 Str. Popescu Voitesti 658 M3 u 
7.5 

Asfalt 

350 633 Str. Poporului 659 M3 u 
6 

Asfalt 

575 Piatra 634 Str. Popova 660 M4 u 
7 cubica 

600 635 Str. Popoveni 661 M3 u 
7 

Asfalt 

190 Piatra 636 Str Porumbiţei 662 M4 u 
7 cubica 

637 Str Porumbului 663 M4 u 315 Piatra 

    7 cubica 

210 638 Str Postavarul 664 M4 u 
5 

Balast 

2456 Asfalt 639 Str Potelu 665 M2 u 
4,5-11 Beton 

228 640 Str Prahova 666 M4 u 
5 

Pamant 

345 Piatra 641 Str Preajba 667 M4 u 
7 cubica 

2530 Asfalt 642 Str Preciziei 668 M3 u 
3,2 -6,9 Pamant 

580 643 Str Primăverii 669 M3 u 
6 

Asfalt 

644 Str Principatele Unite 67C M3 u 480 Asfalt 

    7  

645 Str. Privighetoarei 671 M4 u 190 

    6 

Pavaj 

646 Str Progresului 672 M4 u 360 Piatra 

    7 cubica 

140 647 Str Prunului 673 M4 u 
5 

Balast 

600 Piatra 648 Str Prutului 674 M4 u 
7  

 



 

 

285 649 Str. Pui de Lei 675 M4 U 
3.5 

Pamant 

290 650 Str Putnei 676 M3 U 
6 

Asfalt 

235 651 Str. Răchitei 677 M4 u 
7.5 

Balast 

980 652 Str. Rampei 678 M3 u 
5 

Balast 

320 653 Str. Ramuri 679 M4 u 
4 

Balast 

478 Piatra 654 Str. Randunelelor 680 M4 u 

8 cubica 

700 Piatra 655 Str. Rasinari 681 M4 u 
7 cubica 

300 Balast 656 Str. Rarau 682 M4 u 
7 Asfalt 

3990 657 Str. Râului 683 M2 U/B 

14 

Asfalt 

147 Piatra 658 Str. Raureni 684 M4 u 
7 cubica 

170 659 Str. Razboieni 685 M3 u 
7 

Beton 

148 660 Str. Razelm 686 M4 u 
3 

Pamant 

320 661 Str. Recunoştinţei 687 M4 u 

7.71 

Asfalt 

210 662 Str. Remus 688 M3 u 
6.5 

Asfalt 

497 663 Str. Renaşterii 689 M3 u 

6.6 

Asfalt 

50 664 Str. Retezat 690 M4 u 
6 

Pamant 

285 Asfalt 665 Str. Revoluţiei 691 M3 u 
6 Beton 

240 Bolovani 666 Str Rodna 692 M4 u 
6 rau 

75 Piatra 667 Str. Roiului 693 M4 u 
5 cubica 

120 668 Str Romain Rolland 694 M4 u 
5 

Asfalt 

500 669 Str. Romania Muncitoare 695 M3 u 

7.2 

Asfalt 

385 670 Str Romanitelor 696 M4 u 

9 

Balast 

250 671 Str. Romul 697 M2 u 
7 - 8  

Asfalt 
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195 672 Str Rosmarinilor 698 M4 u 

7 

Bolovani de rau 

1071 673 Str Rovinari 699 M3 u 

3,4 - 6,6 

Asfalt 

530 674 Str Rovine 700 M3 u 

5.6 

Asfalt 

580 675 Str. Rozelor 701 M4 u 

6 

Asfalt 

730 Piatra 676 Str Roznov 702 M4 u 

7 cubica 

860 677 Str. Rudari 703 M4 u 

5 

Pamant 

350 678 Str. Rugului 704 M4 u 

6 

Pamant 

135 679 Str. Runcu 705 M4 u 

4 

Asfalt 

323 680 Str. Sabba Stefanescu 706 M4 u 

3,5-6.5 

Asfalt 

535 Piatra 681 Str. Sacelu 707 M4 u 
7 cubica 

1395 Balast 682 Str. Sadu 708 M4 U 
5 + 7 Piatra 

110 683 Str. Salcamului 709 M4 U 
5 

Pamant 

125 684 Str. Sălciei 710 M4 u 
9 

Pamant 

750 685 Str. Salcioarei 711 M4 u 
7 

Bolovani rau + Pavele 

1350 686 Str. Sararilor 712 M2 u 
7 

Asfalt 

170 687 Str. Savinesti 713 M3 u 
6 

Asfalt 

160 Piatra 688 Str. Sebeş 714 M4 u 
7 cubica 

152 689 Str. Serg. Dimitrie Radovici 715 M4 u 

6 

Asfalt 

240 690 Str. Serg. C-tm Popescu 716 M4 u 
7 

Asfalt 

300 691 Str. Sfantu Dumitru 717 M3 U/B 

7 

Asfalt 

1305 692 Str. Sfinţii Apostoli 719 M3 u 
3-7,2 

Asfalt 

560 693 Str. Simion Barnutiu 720 M3 u 
7 

Asfalt 

280 694 Str. Simion Stoilov 721 M4 u 
7.3 

Asfalt 

660 ^.Piatra 695 Str. Sinaia 722 M4 u 
7  
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M4 214 696 Str. Sinoe 723 

 

U 
3.5 

Pamant 

M3 1125 697 Str. Şiretului 724 

 

U 
7 

Asfalt 

M4 110 698 Str. Slanic 725 

 

u 
7 

Pamant 

M4 135 699 Str. Snagov 726 

 

u 
5 

Pamant 

M4 100 700 Str. Soarelui 727 

 

u 
5.7 

Asfalt 

M4 335 701 Str. Sovata 728 

 

u 
12 

Pamant 

656 702 Str. Spania 729 M2 u 
7,9-11 

Asfalt 

M3 295 Piatra 703 Str. Spiru Haret 730 

 

u 
6 cubica 

M3 285 704 Str. Stanjeneilor 731 

 

u 
12 

Pamant 

M4 320 705 Str.Stejarului 732 

 

u 
5 

Pamant 

M4 316 706 Str.Strungarilor 733 

 

u 
6 

Pamant 

M4 370 707 Str. Sulina 734 

 

u 
7 

Pamant 

M4 510 Piatra 708 Str.$colii 735 

 

u 
5 cubica 

M3 500 709 Str.Serban Voda 736 

 

u 
6.5 

Asfalt 

Str. Simian 737 M4 135 Piatra 710 

  

u 
7 cubica 

110 711 Str. Simnic 738 M4 u 
6 

Pamant 

300 Piatra 712 Str Şoimului 739 M4 u 
3 - 6  cubica 

1100 713 Str. Ştefan cel Mare 740 M3 u 
9 

Asfalt 

100 714 Str Ştefan Odobleja741 M3 u 
5 

Asfalt 

480 715 Str Ştefan Velovan 742 M3 u 
5,166 

Asfalt 

170 716 Str Susita 743 M4 u 
7 

Pamant 

565 717 Str. Tabaci 744 M2 AXIAL/U 

14 

Asfalt 

340 718 Str Tarcaului 745 M4 u 
7 

Balast 

310 719 Str Targoviste 746 M4 u 
7 

Pamant 

595  720; Str. Târgului 747 M3 u 
14 O \\ 

r/Ş cubica <ţ\ 



 

680 Piatra 721 Str Tarnava 748 M3 U 
7 cubica 

1900 Asfalt 722 Str Toamnei 750 M3 u 
6.5 Balast 

240 723 Str. Techirghiol 751 M4 u 
10 

Pamant 

375 Piatra 724 Str. Tecuciului 752 M4 u 
7 cubica 

370 Asfalt 725 Str. Tehnicii 753 M3 u 
7 - 10,8 Beton 

1360 Bolovani 726 Str. Teilor 754 M3 u 
6.1 Asfalt 

500 Piatra 727 Str. Teleajenului 755 M4 u 
7 cubica 

95 Piatra 728 Str Teslui 756 M4 u 
7 cubica 

422 729 Str. Ţărăncuţei 757 M3 u 
8 

Asfalt 

350 730 Str. Theodor Aman 759 M2 u 
7 

Asfalt 

380 731 Str. Ticleni 760 M4 u 
4,5 

Balast 

2270 732 Str. Timişoara 761 M4 u 
14 

Pamant 

450 733 Str Tisa 762 M4 u 
5 

Pamant 

1050 Bolovani 734 Str Tismana 763 M4 u 
7 Pamant 

203 735 Str. Tomis 764 M4 u 
6.5 

Asfalt 

65 736 Str. Topolnitei 765 M4 u 
3 

Pamant 

937 737 Str. Toporasi 766 M3 u 
8-9,6 

Asfalt + beton 

231 738 Str. Traian Demetrescu 767 M3 u 
3,65-11,2 

Asfalt 

340 739 Str. Traian Gheorghiu 76E M3 u 

3,5-6,4 

Asfalt 

1010 740 Str. Traian Lalescu 769 M3 u 
14,7 

Asfalt + beton 

M3 u 670 74 i Str.Trandafirului 770 

  5 

Pamant 

M3 u 210 742 Str.Transilvaniei 771 

  7.08 

Asfalt 

Str. Triajului 772 M3 u 200 Piatra 743 

   5  

Str Trifoiului 773 M4 u 250  744 

   6 VfY cubica _ TA 
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Str Trotusului 774 M3 U 480 Bolovani 745 

   5.3 rau 

1225 746 Str.Tudor Vladimirescu 775 M2 U 

6,1-7 

Asfalt 

M2 U 390 747 Str. Tufanele 776 

  7- 14 

Asfalt 

M4 U 330 748 Str Tulcea 777 

  7 

Pamant 

M4 U 135 749 Str Turturele 778 

  6 

Asfalt 

M3 u 530 750 Str Ulmului 779 

  5 - 7  

Asfalt 

M2 P3/U/B 2716 Asfalt 751 Str.Unirii 780 

  8 Granit 

M3 U 260 752 Str V.G. Paleolog 781 

  3,5-6 

Asfalt 

M4 u 220 Piatra 753 Str Vâlcelei 782 

  4.5 cubica 

Str Valter Maracineanu 783 M3 u 250 754 

   6 

Beton + asfalt 

Str. Vanatori 784 M3 u 274 Piatra 755 

   3,7-6,2 cubica 

1800 756 Str. Vanatori de Munte 785 M4 u 
7 

Pamant 

920 757 Str. Vântului 786 M3 u 
3,5-7 

Asfalt + beton 

1500 758 Str. Vasile Alecsandri 787 M3 u 
7 

Asfalt 

170 Piatra 759 Str. Vasile Carlova 788 M3 u 
4 cubica 

350 760 Str Vasile Conta 789 M3 u 
7.2 

Asfalt 

235 761 Str. Vasile Lupu 790 M3 u 
6 

Asfalt 

210 762 Str. Vasilescu Carpen 79' M3 u 
7 

Asfalt 

395 763 Str. Vaslui 792 M3 u 
7 

Asfalt 

203 764 Str. Victoriei 793 M3 u 
6,5- 13,6 

Asfalt 

1700 Asfalt 765 Str. Viilor 794 M3 u 
4 Bolovani rau 

620 Pamant 766 Str. Viitorului 795 M3 u 
5 Asfalt 

550 Bolovani 767 Str. Viseului 796 M4 u 
6 rau 

1280 768 Str. Vişinului 797 M3 u 
5 
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410 Bolovani 769 Str. Viorele 798 M4 U 
4.5 rau 

255 Piatra 770 Str. Virgil Madgearu 799 M3 U 
6 Beton 

240 771 Str. Vlad Tepes 800 M3 u 
6 

Asfalt 

255 Piatra 772 Str. Voineasa 801 M3 u 
7 cubica 

395 773 Str Voinicului 802 M3 u 
4 - 6  

Asfalt 

280 Piatra 774 Str. Vrancei 803 M3 u 
7 cubica 

106 775 Str. Vulturi 804 M3 u 
6.5 

Asfalt 

130 776 Str Zalau 805 M4 u 
7 

Pamant 

90 Piatra 777 Str. Zambilei 806 M4 u 
6.5 cubica 

280 Balast 778 Str. Zăvoiului 807 M4 u 
8.5 Pamant 

360 Bolovani 779 Str Zmeurei 808 M4 u 
3.3 rau 

200 Piatra 780 Str Zorele 809 M4 u 
5 cubica 

96.5 781 Strada Preda 810 M4 u 
2,7 

Asfalt 

1100 782 Sos. Balcesti 811 M2 u 
7 

Asfalt + beton 

154 783 Aleea acces - al. II Parangului M4 u 
3 

Pamant 

266 784 Aleea acces - cart. Bariera Valcii tarlaua 2, M4 u 
2 

Pamant 

113 785 Aleea acces D.E. 30 de pe str. Viilor M4 u 
3.8 

Pamant 

100 786 Aleea Codrului M4 u 
3 

Beton 

200 787 Aleea Corneliu Coposu M4 u 
6 

Asfalt 

580 788 Aleea Piersicului M4 u 
6 

Asfalt 

115 789 Aleea Sfinţii Apostoli M4 u 
4 

Asfalt 

205 790 Aleea Valter Maracineanu M4 u 
5 

Asfalt 

93.67 Beton 791 Aleea 1 Tineretului M4 u 
6.2 Pamant 

500 792 Aleea III Girlesti M4 u 
5 

Pamant 

90  793 Str. Adolf Wadmann M4 u 
6  
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650 Pamant 794 Str. Athena M3 U 

6.2 Balast 

795 Str. Deceneu M4 L - Beton + asfalt 

380 796 Str. Diana M3 U 

7 

Pamant 

2750 Balast 797 Str. Dorna M4 U 

5 Pamant 

60 798 Str. Giovanni Peresutti M4 U 

6 

Asfalt 

450 Asfalt 799 Str. Harghita M4 U 

7 Pamant 

2099 Balast 800 Str. Mălinului M4 U 

5 - 6  Pamant 

2600 801 Str. Prelungirea Bechetului M3 U 

7 

Asfalt 

294 802 Str. Stiintei M4 U 

6.23 

Asfalt 

125 Piatra 803 Aleea I Carol M4 u 
3 cubica 

804 Alee acces Alexandru cel Bun M4 u 55 Pamant 

    3  

50 805 Aleea II Râului M4 u 
3 

Pamant 

270 806 Aleea III Odesa M4 u 
4.5 

Pamant 

250 Beton 807 Aleea Retezat M4 u 
3 Bolovani rau 

45 808 Aleea Simion Barnutiu M4 u 
4 

Pamant 

200 809 Aleea Voinicului M4 u 
5.5 

Asfalt 

810 Calea Dunării M2 u - Asfalt 

600 811 Str. Caraiman M4 u 
4 

Balast 

350 812 Str Detaşamentul Paulis M4 u 
5 

Pamant 

620 Bolovani 813 Str Floresti M4 u 
3-7,2 Balast 

814 Str. Gutuiului M4 u - Pamant 

1125 815 Str. Ialomiţa M4 u 
4 

Balast 

150 816 Str. Ing. Emil Marghitu M4 u 
6 

Pamant 

817 Str. Nisipului M4 u - Pamant 

800 Asfalt 818 Str. Pescarus M4 u 
6 Pamant 

819 Str. Piaţa Independentei M4 u  Pamant 

1050 820 Str. Vidra M4 u 
4.143 

Bâlagfc^^ 
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350 821 Str. Zorilor M4 U 
6 

Asfalt 

2670 Asfalt 822 Sos. Popoveni M3 u 
5,7-7 Balast 

250 Bolovani 823 Aleea 1 Potelu M4 u 
6 rau 

710 824 Aleea Alunului M4 u 
3 

Pamant 

285 825 Str. Amza Pelea M4 u 
7 

Asfalt 

1200 826 Str. Hanul Doctorului M3 u 
6 

Asfalt 

260 827 Str. Marin Sorescu M4 u 
14 

Asfalt 

2800 Asfalt 828 Str. Troaca Rovine II M3 u 
6 Balast 

 32 Pamant 829 Alee acces către Lie. Teologic Adventist M4 

u 11 Balast 

167 830 Aleea I cart. Bariera Valcii, tar. 13, pare 11 M4 u 

4 

Balast 

140 831 Aleea II cart. Bariera Valcii, tar. 13 pare 11 M4 u 
4 

Balast 

150 832 Aleea III cart. Bariera Valcii, tar 13, pare 11 M4 u 
4 

Balast 

497 Pamant 833 Alee acces (IML) M4 u 
7 Beton 

801 834 Str. Maria Rosetti M4 u 
6 , 5 - 9  

Pamant 

400 835 Aleea 1 Maria Rosetti M4 u 
7 

Pamant 

726 836 Str Izvorul Rece M4 u 
5 - 9  

Pamant 

130 837 Aleea 1 Izvorul Rece M4 u 
9 

Pamant 

120 838 Aleea 2 Izvorul Rece M4 u 
7 

Pamant 

112 839 Aleea 3 Izvorul Rece M4 u 
9 

Pamant 

195 

7 

840 Aleea 4 Izvorul Rece M4 u 

1365 

Pamant 

2370 

5 - 6,5 

842 Str. Take lonescu M3 u 

11895 

Asfalt 

735 Asfalt 843 Str. Serban Cantacuzino M4 u 
5 - 6 , 5  Pamant 

393  844 Aleea 1 Serban Cantacuzino M4 u 
3 , 5 - 6  ff& % 



 

274 845 Aleea 2 Serban Cantaeuzino M4 U 

5 

Pamant 

265 84S Aleea 3 Serban Cantaeuzino M4 u 

4 

Balast 

95 847 Aleea Doicesti M4 u 

7 

Pamant 

277 848 Aleea 2 Potelu M4 u 

5 

Bolovani de rau 

225 849 Aleea 3 Potelu M4 u 

6 

Bolovani de rau 

2000 850 Aleea 1 Drumul Industriilor M4 u 

4 

Pamant 

400 851 Drum sătesc 818 Simnicul de Jos M4 u 

10 

Pamant 

31.3 852 Alee acces str. Caracal, nr. 23 M4 u 

6 

Asfalt 

105 853 Aleea Mihai Eminescu M4 u 

2 , 5 - 3  

Asfalt 

9,6 854 Alee acces str. General Ion Cernatescu M4 u 

3,4 - 3,5 

Pamant 



 

Nr.crt Loc de consum Locaţia Denumire PT Puterea 
nominal

a 

Anul PIF Ultima modernizare a 
punctul 

Tensiunea nominala 
(Up/Us) 

1 50209711 CALEA BUCUREŞTI PT484 400 9,1,1985 2008 20/04 

2 51577108 TEILOR PT401 630 7,1,1980 2009 6/04 

3 51577116 BARIERA VALCn PT135 250 12,1,1967 2008 20/04 

4 51577118 BRAZDA LUI NOVAC PT126 400 12,1,1969 2008 20/04 

5 51577141 BRAZDA LUI NOVAC PT396 630 10,1,1980 2008 20/04 

6 51577275 ROVINE PT423 400 8,1,1982 2010 20/04 

7 51577277 ROVINE PT317 400 1,1,1963 2009 20/04 

8 51577278 CALEA BUCUREŞTI PT165 400 12,1,1980 2009 6/04 

9 51577100 BARITIU GHEORGHE PT551 400 12/31/2011 2008 20/04 

10 51577111 BARIERA VALCII PT33 400 12,1,1956 2008 20/04 

11 51577300 PARCULUI PT637 400 4/20/2004 2008 20/04 

12 51577301 ROVINE PT421 400 8,1,1982 2008 20/04 

13 51577304 ŞTEFAN CEL MARE PT92  6/30/2009 2008 20/04 

14 51577348 BRAZDA LUI NOVAC PT 124 400 12,1,1969 2008 20/04 

15 51577351 BRAZDA LUI NOVAC PT362 630 10,1,1982 2008 20/04 

16 51577352 BRAZDA LUI NOVAC PT392 400 6,1,1982 2009 20/04 

17 51577113 BRAZDA LUI NOVAC PT353 400 11,1,1978 2008 20/04 

18 51577003 DRUMUL MUNTENILOR PT589 400 8/21/2003 2009 20/04 

19 51577044 CALEA UNIRII PT195 400 1,1,1961 2009 20/04 

20 51577101 ALEXANDRU IOAN CUZA PT539 400 2,1,2000 2009 20/04 

21 51577110 BRAZDA LUI NOVAC PT354 630 11,1,1978 2008 20/04 

22 51576964 DRUMUL APELOR PT 163 400 12,1,1980 2010 20/04 

23 51576973 ALECSANDRIVASILE PT91 400  2008 20/04 

24 51577017 LAPUS PT279 400 6/30/2009 2009 20/04 

25 51577016 LAPUS PT453 400 7,1,1983 2009 20/04 

26 51577119 BRAZDA LUI NOVAC PT121 400 12,1,1969 2008 20/04 

27 51576967 SARARILOR PT393 400 6,1,1982 2009 20/04 

28 51576975 CALEA BUCUREŞTI PT239 400 6,1,1974 2009 20/04 

29 51576977 MINCU ION, ARHITECT PT87 400 3,1,1995 2008 20/04 

30 51577347 BRAZDA LUI NOVAC PT413 400 6,1,1982 2008 20/04 

31 51577359 BRAZDA LUINOVAC. PT29 400 1,1,1956 2008 6/04 

32 51577380 PIAŢA GĂRII PT194 400 8,1,1974 2008 6/04 

33 51576971 CALEA BUCUREŞTI PT527  10,1,1988 2009 20/04 

34 51577000 CALEA BUCUREŞTI PT72 400 9,1,2000 2008 20/04 

35 51577276 ROVINE PT431 400 3,1,1967 2008 20/04 

36 51577279 ROVINE PT313 400 1,1,1963 2009 20/04 

37 51577302 DECEBAL PT495 400 12,1,1984 2008 20/04 

38 51577303 LAPUS PT445 400 3,1,1983 2009 20/04 

39 51577356 BRAZDA LUI NOVAC PT106 400 11,1,1978 2008 20/04 

40 51577012 REVOLUŢIEI PT513 400 11,1,1986 2010 20/04 

41 51576966 LAPUS PT 494 400 12,1,1984 2008 20/04 

42 51576-979 CALEA BUCUREŞTI PT52 630 6/1.11987 2010 20/04 

43 51577385 ROVINE PT408 400 11,1,1980 2008 20/04 

44 51576970 CALEA BUCUREŞTI PT244 400 8/31/2008 2009 20/04 

45 51577004 CALEA BUCUREŞTI PT50 400 3,1,1969 2010 20/04 

46 51576969 SARARILOR PT458 400 3,1,1983 2009 20/04 

47 51577001 CALEA BUCUREŞTI PT318 400 1,1,1963 2008 20/04 

48 51577041 CALEA BUCUREŞTI PT529 800 10,1,1988 2009 20/04 

49 51579372 ROVINE PT 493 400 11,1,1985 2009 20/04 

50 51579377 LAPUS PT 350 400 1,1,1966 2008 20/04 

51 51579370 ROVINE PT 512 400 11,1,1986 2009 20/04 

52 51578963 ROVINE PT 383 400 12,1,1978 2009 20/04 

53 51579004 ŞOIMULUI PT 542 400 2,1,2000 2009  

54 51579373 ROVINE PT 492 400 8,1,1985 2008 //C^T  

55 51579379 CALEA BUCUREŞTI PT 54 630 2,1,2000 201  

 
  



 

 

56 51578965 ROVINE PT 380 400 12,1,1978 2008 20/04 

57 51579378 PIAŢA GĂRII PT 193 630 8,1,1974 2009 6/04 

58 51579382 LAPUS ARGEŞ PT 499 400 9,1,1985 2009 20/04 

59 51579003 CALEA UNIRII PT 390 400 11,1,1980 2008 20/04 

60 51579390 CALEA BUCUREŞTI PT 103 400 12,1,1978 2009 20/04 

61 51579389 CALEA BUCUREŞTI PT 55 400 6/30/2009 2009 20/04 

62 51579002 ROVINE PT422 400 8,1,1982 2008 20/04 

63 51579374 ROVINE PT430 400 3,1,1967 2008 20/04 

64 51579005 ALEXANDRU IO AN CUZA PT 22 630 8,1,1974 2009 20/04 

65 51578962 CALEA BUCUREŞTI PT 166 400 12,1,1980 2009 20/04 

66 51583362 AR IES PT 520 400 6,1,1987 2008 20/04 

67 51583373 IANCU JIANU PT 370 400 7,1,1986 2008 20/04 

68 51587131 CINDRELU PT 571 250 12,1,1997 2009 20/04 

69 51586613 CRAIOVITA NOUA PT 272 400 7,1,1975 2009 6/04 

70 51586615 CRAIOVITA NOUA PT 255 400 5/29/2007 2009 6/04 

71 51586618 CRAIOVITA NOUA PT 457 400 3,1,1983 2009 20/04 

72 51586622 CRAIOVITA NOUA PT 253 400 12,1,1974 2009 6/04 

73 51583579 CAPRIOAREI PT 153 630 1,1,1975 2008 20/04 

74 51583640 TOPORASI PT 536 400 10,1,1988 2009 20/04 

75 51587121 DUDULUI PT 541 250 2,1,2000 2008 20/04 

76 51583443 OBEDEANU OSCAR, PICT PT 40 250 1,1,1963 2009 20/04 

77 51586564 IZVORULRECE PT555 250 11,1,2000 2008 20/04 

78 51586565 AMARADIA PT546 100 6,1,1992 2008 20/04 

79 51586628 CRAIOVITA NOUA PT 221 400 8,1,1974 2009 6/04 

80 51586811 CARPENULUI PT 580 250 11,1,1999 2008 20/04 

81 51586812 CORNESULUI -Alee PT 633 160 1,1,2005 2008 20/04 

82 51586813 ROCADA PT 651 250 5,4,2005 2008 20/04 

83 51586816 BARIERA VALCII III PT 578 100 11/30/2011 2008 20/04 

84 51586631 CRAIOVITA NOUA PT 561  12,1,1976 2009 20/04 

85 51586632 CRAIOVITA NOUA PT 535 400 10,1,1988 2009 20/04 

86 51586817 DEPOULUI I PT 35 630 1,1,1966 2008 20/04 

87 51586818 ENESCU GEORGE PT 521 400 6,1,1987 2009 20/04 

88 51586819 FELDIOARA PT 587 400 8,1,1999 2010 20/04 

89 51586838 SPANIA PT 486 400 10,1,1984 2009 20/04 

90 51587078 STEJARULUI PT 666 63 11/18/2005 2008 20/04 

91 51587080 CALEA BUCUREŞTI PT 428 400 3,1,1967 2008 20/04 

92 51587084 BOMANESCU MGOIAE PT 67 400 12,1,1973 2009 20/04 

93 51587094 PAUNITEI PT 23 250 11,1,1998 2008 20 04 

94 51587095 GEROTA DIMITRIE, DOCT PT 374 400 3,1,1980 2009 20/04 

95 51587096 PAPILLIAN VICTOR, DOC1 PT 375 400 3,1,1980 2009 20/04 

96 51583643 BRESTEI PT 4 400 10,1,1980 2010 20/04 

97 51583648 LIBERTATII PT 46 630 6,1,1971 2010 20/04 

98 51583658 LAPUS PT 349 630 11/30/2011 2009 20/04 

99 51586821 TARNAVA PT 476 250 3,1,1984 2009 20/04 

100 51587090 GARLESTI PT 134 400 12,1,1967 2010 20/04 

101 51587127 RAU LUI PT 644 400 1/28/2005 2009 20/04 

102 51587128 BRAZDA LUI NOVAC PT 398 400 10,1,1980 2010 20/04 

103 51587129 LIPSCANI PT 440 400 1,1,1961 2009 20/04 

104 51587130 GARLESTI PT600 250 8,1,2000 2009 20/04 

105 51587132 CRAIOVITA NOUA PT 218 400 9,1,1978 2009 6/04 

106 51587133 CRAIOVITA NOUA PT 247 400 8,1,1974 2009 6/04 

107 51587134 TITULESCU NICOLAE PT 99 400 6/30/2009 2008 20/04 

108 51587135 TITULESCU NICOLAE PT 45 400 7,1,1983 2009 20/04 

109 51587136 CRAIOVITA NOUA PT 341 400 10,1,1979 2009 20/04 

110 51587137 CRAIOVITA NOUA PT 387 400 11,1,1980 2009 ^ rcowgg&k 

111 51587138 CRAIOVITA NOUA PT 343 400 10,1,1979 2009 20/55?A 

112 51587139 CRAIOVITA NOUA PT 363 400 3,1,1980 2009 ([$  



 

113 51586846 PRIMĂVERII PT 580 250 11,1,1999 2009 20/04 

114 51586616 CRAIOVITA NOUA PT 258 400 12,1,1975 2009 6/04 

115 51586617 CRAIOVITA NOUA PT 405 250 11,1,1980 2009 20/04 

116 51586525 CARACAL PT156 1000 4,1,1975 2009 20/04 

117 51586526 CARACAL PT704 400 8/31/2008 2009 20/04 

118 51586572 PARULUI PT 162 400 6/30/2010 2010 20/04 

119 51586573 ULMULUI PT 21 400 5/31/2010 2010 20/04 

120 51586610 VALEA ROŞIE PT 515 400 3,1,1987 2009 20/04 

121 51586607 SIMNIC I PT628 400 10,7,2003 2009 20/04 

122 51586578 MACEDONSKI ALEXANDRU PT 61 400 12,1,2000 2009 20/04 

123 51586612 CRAIOVITA NOUA PT 335 250 12,1,1978 2009 20/04 

124 51587088 CALEA UNIRII PT 1 630 1,1,1954 2009 20/04 

125 51587091 PAPELLIAN VICTOR, DOCT PT 373 400 3,1,1980 2010 20/04 

126 51587093 CALEA BUCUREŞTI PT 351 100 12,1,1977 2009 20/04 

127 51587120 ALECSANDRI VASILE PT 73  1,1,1958 2009 20/04 

128 51587122 RÂULUI PT 278 250 12,1,1976 2008 20/04 

129 51586571 FERMIERULUI PT611 400 12/15/2005 2008 20/04 

130 51586576 SAR ARILOR PT 438 400 3,1,1983 2009 20/04 

131 51587086 CALEA UNIRII PT5N 1000 2,1,2000 2009 20/04 

132 51587089 TABACI PT 202 250 6/30/2010 2010 20/04 

133 51586608 VÂNTULUI PT 241 400 11,1,1974 2009 20/04 

134 51587118 1 DECEMBRIE 1918 PT 490 400 12,1,1984 2008 20/04 

135 51587123 ROMANESCU NICOLAE PT 184  7,1,1972 2009 20/04 

136 51586568 CERNELE PT 27 250 1,1,1958 2010 20/04 

137 51586579 BRESTEI PT 549 630 9,1,1994 2009 20/04 

138 51586602 FULGER PT538 400 2,1,2000 2009 6/04 

139 51586605 POLIGONULUI PT 227 400 11,1,1998 2009 20/04 

140 51586606 CALEA BREZEI PT 573 250 11,1,1997 2009 20/04 

141 51586589 CALEA 8UCURESTI PI 101 400 6,1,1997 2010 20/04 

142 51587124 1 MAI PT 246 400 1,1,1975 2009 20/04 

143 51587102 BERCEANU ŞTEFAN, DOC PT 368 250 3,1,1980 2009 20/04 

144 51586848 VALEA ROŞIE PT 109   2009 20/04 

145 51587104 ROMANESCU NICOLAE PT 107  11,1,1978 2010 20/04 

146 51586577 CRAIOVITA NOUA PT 2 400 12,1,1983 2010 20/04 

147 51586603 LUNCA JIULUI PT 149 630 9/30/2009 2009 20/04 

148 51586604 SOVATA PT 543 400 4,1,1991 2009 20/04 

149 51586611 IMPARATUL TRAIAN PT 243 400 12,1,1974 2009 20/04 

150 51586849 VALEA ROŞIE PT 178 400 12,1,1971 2009 6/04 

151 51587085 MIHAI VITEAZUL PT 44  1,1,1961 2009 20/04 

152 51587092 ALEXANDRU IOAN CUZA PT 84 400 4,1,1991 2009 20/04 

153 51586619 CRAIOVITA NOUA PT 485 250 9,1,1985 2008 20/04 

154 51586620 CRAIOVITA NOUA PT 404 630 11,1,1980 2008 20/04 

155 51586621 CRAIOVITA NOUA PT 268 400 12,1,1976 2008 6/04 

156 51586845 LACRAMIOAREI PT 646 100 2/28/2005 2009 20/04 

157 51586623 CRAIOVITA NOUA PT 267 400 10,1,1979 2010 20/04 

158 51586624 CRAIOVITA NOUA PT 257 400 12,1,1975 2008 20/04 

159 51586625 CRAIOVITA NOUA PT 270 400 12,1,1976 2009 6/04 

160 51586626 CRAIOVITA NOUA PT 219 400 8,1,1974 2009 6/04 

161 51587101 IONESCU SISESTINICOU PT 367 400 3,1,1980 2009 20/04 

162 51587125 BUCURA PT 601 400 12,1,2000 2009 20/04 

163 51587126 MUNTENIA PT 629 250 10,8,2003 2009 20/04 

164 51586805 BRAZDA LUI NOVAC PT 198 . 400 8,1,1974 2009 20/04 

165 51586828 BRAZDA LUI NOVAC PT 118 400 12,1,1969 2008 20/04 

166 51586837 VALEA ROŞIE PT 205 400 7,1,1972 2009  

167 51586843 ODESA PT 155 400 1,1,1999 2009 YCf 20/04 ^o) 

168 51587075 1 MAI PT459 400 12,1,1983 2009 // = cflftfm 1 



 

169 51587087 BRESTEI PT41 400 6,1,1992 2010 20/04 

170 51586601 ŢĂRĂNCUŢEI PT 69 250 9,1,2000 2008 20/04 

171 51586574 IMPARATUL TRAIAN PT 19 630 1,1,1960 2009 6/04 

172 51587070 GEROTA DIMITRIE, DOCT PT 201 630 11/30/2011 2009 6/04 

173 51586566 ROVINE PT 286 100 6,1,1992 2010 20/04 

174 51587114 AM AR ADIA PT 38 400 1,1,1951 2009 20/04 

175 51587107 ANGELESCU CONSTANTI PT 532 400 10,1,1988 2009 20/04 

176 51587109 IORGA NICOLAE PT 511 400 11,1,1986 2010 20/04 

177 51587111 CALEA BUCUREŞTI PT 164 400 12,1,1980 2009 20/04 

178 51587113 HOMER PT 602 400 12,1,2000 2010 20/04 

179 51587115 BRANCUSI CONSTANTIN PT 277 250 1,1,1958 2010 20/04 

180 51586567 CERNELE PT 574 250 11,1,1997 2009 20/04 

181 51587072 BANATULUI PT 11 630 4,1,1979 2009 20/04 

182 51587079 GARLESTI PT 635 250 3/23/2004 2010 20/04 

183 51587082 POPOVENI PT 144 400 12,1,1956 2009 20/04 

184 51586822 BRAZDA LUI NOVAC PT 352 400 11,1,1978 2009 20/04 

185 51586823 ENESCU GEORGE PT 399 400 10,1,1980 2008 20/04 

186 51586824 ENESCU GEORGE PT 518 400 6,1,1987 2011 20/04 

187 51586847 ENESCU GEORGE PT 519 400 6,1,1987 2009 20/04 

188 51586806 BRAZDA LU! NOVAC PT 414 400 12,1,1981 2008 20/04 

189 51586600 CERNA PT 516 400 3,1,1987 2009 20/04 

190 51583539 IMPARATUL TRAIAN PT 111 250 5/31/2010 2008 20/04 

191 51583865 OPRAN GUZA PT 652 400 5/27/2005 2010 20/04 

192 51583439, VALEA ROŞIE PT 174 400 12/31/2007 2010 6/04 

193 51583666 HANUL ROŞU PT 10 400 6,1,1997 2010 20/04 

194 51583531 VALEA ROŞIE PT 443 400 1,1,1961 2008 20/04 

195 51583533 VALEA ROŞIE PT 181 400 7,1,1972 2008 6/04 

196 51583655 CALEA BUCUREŞTI PT 548 400 12,1,1992 2009 20/04 

197 51583440 CAMPIA ISLAZ PT 65 400 1,1,1954 2009 20/04 

198 51583453 CRAIOVITA NOUA PT 489 400 12,1,1984 2010 20/04 

199 51587071 LALELELOR PT 332  12,1,1956 2010 20/04 

200 51583438 BRESTEI PT 42 400 1,1,1961 2009 20/04 

201 51583457 RÂULUI PT 339 400 12,1,1980 2010 20/04 

202 51586851 VALEA ROŞIE PT 179 400 7,1,1972 2009 6/04 

203 51586852 SILOZULUI PT 20 250 12,1,1969 2009 20/04 

204 51583485 VALEA ROŞIE PT 175 400 7,1,1972 2008 6/04 

205 51587105 MIHAI VITEAZUL PT 424 400 8,1,1982 2010 20/04 

206 51587106 GOMOIU VICTOR, DOCTO PT 528 400 10,1,1988 2009 20/04 

207 51587112 MARINEI PT 653 160 5/27/2005 2010 20/04 

208 51583650 SFANTU DUMITRU PT 57 630 1,1,1953 2009 20/04 

209 51586627 CRAIOVITA NOUA PT 325 400 12,1,1978 2009 20/04 

210 51586814 MERISORULUI PT 597 100 2,1,2000 2010 20/04 

211 51586825 BRAZDA LUI NOVAC PT 415 400 12,1,1981 2009 20/04 

212 51586809 BRAZDA LUI NOVAC PT432 400 6,1,1982 2009 20/04 

213 51586826 BRAZDA LUI NOVAC PT 127 400 12,1,1969 2008 20/04 

214 51586830 BRAZDA LUI NOVAC PT 119 270 12,1,1969 2010 20/04 

215 51583662 CRAIOVITA NOUA PT 446 400 4,1,1984 2009 20/04 

216 51583365 BALTENI PT 384 400 3,1,1980 2009 20/04 

217 51587116 PĂLTINIŞ PT 70 400 1,1,1961 2008 20/04 

218 51586831 BRAZDA LUI NOVAC PT 125 400 12,1,1969 2010 20/04 

219 51586833 BRAZDA LUI NOVAC PT 447 400 12,1,1983 2008 20/04 

220 51586834 BRAZDA LUI NOVAC PT 120 400 12,1,1969 2009 20/04 

221 51586835 BRAZDA LUI NOVAC PT 412 400 12,1,1981 2010  

222 51586836 CRAIOVITA NOUA PT 220 400 8,1,1974 2009  

223 51586839 CALEA BUCUREŞTI PT 498 400 9,1,1985 2009 fa cf 20/04 

224 51586840 1 MAI PT 235 400 2,1,1974 2009 (  

225 51586841 TITULESCU NICOLAE PT 16 630 2/27/2009 2010 'A  



 

 
 

226 51586844 BRAZDA LUI NOVAC PT 123 400 12,1,1969 2009 20/04 

227 51593412 SIMNIC V PT 275 63 4,1,2000 2010 20/04 

228 51593988 IMPARATUL TRAIAN PT 321 400 4,1,1977 2009 20/04 

229 51593990 VALEA ROŞIE PT 177 400 12,1,1971 2008 6/04 

230 51593989 CRAIOVITA NOUA PT 365 630 3,1,1980 2009 20/04 

231 51593413 BRAZDA LUI NOVAC. PT 116 400 12,1,1969 2009 20/04 

232 51593411 ROMUL PT 514 (zor 250 11,1,1986 2010 20/04 

233 51593410 IANCU JIANU PT 15 (Gra( 630 9/30/2009 2010 20/04 

234 51593986 BRESTEI 2 PT 43 630 3,1,1967 2010 20/04 

235 51593987 1 MAI PT 333 400 8,1,1980 2009 20/04 

236 51594389 CALEA UN1RH PT 482 630 3,1,1984 2009 20/04 

237 51594293 BRAZDA LUI NOVAC PT 39 250 1,1,1951 2008 20/04 

238 51600484 PLAIUL VULCANESTI PT 668 160 12/20/2005 2010 20/04 

239 51600508 PIAŢA GĂRII PT 369 400 7,1,1986 2011 6/04 

240 51600514 BARNUTIU SIMION PT79 400 12/31/2009 2010 20/04 

241 51600517 MOFLENI PT 146 250 8,1,1968 2008 20/04 

242 51600503 CRAIOVITA NOUA PT 269 400 12,1,1976 2011 6/04 

243 51600513 CRAIOVITA NOUA PT 254 400 5/29/2007 2009 20/04 

244 51600506 BRAZDA LUI NOVAC PT 448 400 2,1,1984 201) 20/04 

245 51600507 ENESCU GEORGE PT 544 400 4,1,1991 2009 20/04 

246 51600516 BRESTEI PT 112 400 5/31/2010 2009 20/04 

247 51600515 Calea Severinului PT 449 250 7,1,1983 2009 20/04 

248 51600495 ROMANESCU NICOLAE PT 81 400 4,1,1991 2009 20/04 

249 51600481 SEVERINULUI PT 491 630 12,1,1984 2011 20/04 

250 51600486 CALEA BUCUREŞTI PT 142 250 1,1,1957 2011 20/04 

251 51600499 CALEA BUCUREŞTI PT 199 400 8,1,1974 2011 20/04 

252 51600482 SARARILOR PT 436 400 12,1,1983 2011 20/04 

253 51600488 CALEA UNIRII PT 6 400 30,6,2008 2011 20/04 

254 51600489 CALEA UNIRII PT 260 630  2011 20/04 

255 51600491 ŞTIRBEI VODA PT 540 400 1,2,2000 2011 20/04 

256 51600492 SIMNIC I PT 468 400 12//1/1983 2011 20/04 

257 51604556 CORNELIU COPOSU-Alee PT 7 400  2011 20/04 

258 51604585 1 MAI PT475 400 1,12,1976 2009 20/04 

259 51604583 CERNELE PT 229 400 1,11,1980 2009 20/04 

260 51604587 1 MAI PT 416 - Ca 250 12,1,1982 2011 20/04 

261 51605217 CORNESULUI PT 224 400 12/29/1970 2011 20/04 

262 51612286 DRUMUL APELOR PT163 DRU 400 1,12,1980 2011 20/04 
^Tea c 

 
 



 

Nr. crt Zona / Strada nr. PT cu PA Adresa PALLC buc. 

1 Z24 15 langa Gradina Botanica 1 

2 Titulescu 16 Titulescu 1 

3 Z 6 79 Statistica 1 

4 Brazda 124 Brazda  

5 Z31 134 str. Garlesti 1 

6 Cartier Avioane 142 Cămine avioane 1 

7 Z 14 166 Dezdrobirii 1 

8 ZI 1 184 Fantana Popova 1 

9 Z29 199 Piaţa Centrala 1 

10 Z31 224 str. Parangului 1 

11 Z20 227 Poligonului 1 

12 Z 4 246 str. Narciselor 1 

13 Z 23 253 Cv.Noua 1 

14 Z 23 269 Cv.Noua 1 

15 Str. Viitorului 271 Viitorului 1 

16 Z5 339 Râului - Cămine 1 

17 S21 351 C.Bucureşti Cimitir 1 

18 Gara 369 Gara 1 

19 Titulescu 370 Titulescu 1 

20 S21 428 C.Bucuresti - Rele-Meteo 1 

21 29 436 str. Sararilor 1 

22 Z26 448 Consul - bl.UlO 1 

23 Semenic 468 Semenic Statiune 1 

24 Severinului 491 Severinului - Pomicola 1 

25 Z 13 511 Piaţa Garii-Rovinc bl J9 1 

25 Z5 538 Fulger 1 

27 Z 4 540 Dealul Spirii int cu Buzias 1 

28 Sceverinului 546 Pod Amaradia 1 

29 S 41 549 Brestei - petrol 1 

30 Severinului 555 Izv. Rece 1 

31 Stadion I.Oblemenco 567 Stadion I.Oblemenco 1 

32 Z20 573 Calea Brezei 1 

33 Z 30 578 Aleea III Bariera Valcii 1 

34 Z 30 580 str. Primăverii 1 

35 Z31S2 633 Casa Mov - Dr. Cornesului-vilc CFR 1 

36 Carol 587 Carol la Podisor 
ff 

t-OL^X 

37 S21 589 str. Drumul Vluntenilor//£ Qp^ im tji 

38 ZIO PT nou Preciziei Aleea 1 Preciziei \W> ept hi 
srJJ 



 

39 ZIO Plai Plaiul Vulcancsti-la vii 1 

40 Z31S3 597 Merisorului 1 

41 Z 5 598 str. Voineasa 1 

42 Z31S1 600 Carponului 1 

43 S5 601 str. Bucura 1 

44 Homer 602 Homer 1 

45 Z5 C.D. Constanta 1 

46 Z20S3 611 Fermierului 1 

Al c 31  Aicca & semenic 1 

48 Preciziei Pr Preciziei 1 

49 Z 5 629 sir. Muntenia 1 

50 Z31S1 635 Carponului 1 

51 ANL Potclu 637 ANL Potclu 1 

52 Z31S3 646 Lăcrimioarei 1 

53 Z5 646 Râului - Dobrogea 1 

54 Dezdrobirii 651 Dezdrobirii 1 

55 Parc Teatru National 514 Parc Teatru National 1 

56 Z20S3 652 Eliza Opran 1 

57 Cart. Veterani 653 Cart. Veterani 1 

58 Carponului 658 Carponului 1 

59 Pinului 662 Pinului 1 

60 Stejarului 666 Stejarului 1 

   Total: 60 



 

 

Cutie distributie cu DENUMIRE OBIECTIV zona 

patru 
circuite 

sase 
circuite 

zece circuite 

  buc buc buc 

Calea Bucureşti S21  6  

Decebal S22  1  

Zona 16 Z16  5  

Zona 13 Z13  4  

Zona 2 Z2  2  

Ştirbei Voda S9  2  

Zona 17 Z17  7  

Zona 13 Z13  2  

Zona 2 Z2  6  

Zona 20 Z20  1  

Zona 16 Z16  1  

Parcul Romanescu Z3  2  

Zona 13 Z13  6  

Zona 28 Z28  3  

Zona 21 Z21  3  

Zona 22 Z22  6  

Zona 11 Z11 1   

Zona 22 Z22  2  

Zona 26 Z26  3  

Zona 27 Z27   3 

Zona 28 Z28  2  

Decebal S22  1  

N. lorga S26  1  

Dacia S42  7 1 

Zona 27 Z27   1 

Zona 23 Z23   6 

Zona 28 Z28   3 

Zona 11 Z11   1 

Zona 21 Z21   4 

Zona 23 Z23   1 

Zona 4 Z4  3  

Zona 12 Z12 2  1 

Zona 29 Z29  1  

Zona 10 Z10  1  

Zona 12 Z12 2   

Zona 8 Z8 5   

Zona 9 Z9 2   

Zona 14 Z14 1   

Zona 24 Z24 1   

Zona 25 Z25 1   

1 Mai S6 2   

Caracal SI 4  1  

Zona 16 Z16  1  

Amaradia S50 1   

Zona 24 Z24 1   

Caracal S14  1  

Zona 24 Z24  1  



 

 

Râului S5  1  

Parcul Crizantemelor Z36 1   

Zona 31 .S1 Z31   1 

Ext. SIP 1   1 1 

Ext.LES+Lampadare 2   1  

Incinte blocuri Calea Bucureşti Z15  1  

Esplanada G. Enescu   3  

Total: 132 
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1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

Modernizarea şi extinderea iluminatului public în Municipiul Craiova.
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Str. A.I.Cuza, nr. 7 
200585 Craiova, România 
 

1.4. Beneficiarul investiţiei

Consiliul Local al Municipiului 
Str. A.I.Cuza, nr. 7 
200585 Craiova, România 
 

1.5. Elaboratorul studiului
S.C. Drum Concept S.R.L. 
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 14, Bl.Y11, Sc.1, Et.9 Ap.174, Sector 3, Bucuresti
Nr. de inreg.: J40/8739/2009
CUI: RO25872722 
Telefon / Fax: 021.346.22.23
e-mail: drumconcept2009@yahoo.com
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2. Informaţii generale privind proiectul

2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabi
implementarea proiectului

 Contractul actual de concesiune al serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova 
încheiat cu un operator privat expir
proceduri de atribuire a noului contract.
studiu de fezabilitate privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat 
public din Municipiul Craiova de

 Necesitatea si oportunitatea întocmirii SF

 a. Cele mai importante obiective ale iluminatului public, in absenta luminii naturale 
suficiente, sunt: 
• cresterea sigurantei pe drumurile principale, secundare si rezidentiale;
• asigurarea unui iluminat placut, odihnitor in zonele comerciale, dar si cresterea sigurantei 

cetateanului in zonele publice: parcuri, zone de promenada etc.
  
 b. Reabilitarea sistemului de iluminat public in 
 Prin aceasta se intelege aducerea in parametrii tehnici, conform normativelor nationale 
si cele ale Uniunii Europene in vigoare, a sistemului de iluminat public avand in vedere 
urmatoarele aspecte:  
• Realizarea auditului tehnic privind starea SIP 
• Stabilirea planului de iluminat la scara 

Municipiul Craiova). 
• Modernizarea SIP in Municipiul Craiova 

punct de vedere tehnic;
• Extinderea SIP in Municipiu
• Realizarea sau reabilitarea iluminatului arhitectural si peisagistic pentru punerea in valoare 

a patrimoniului arhitectonic si al zonelor de interes turistic in 
• Realizarea iluminatului festiv in functie de solicitarile administratiei locale (aceste solutii 

trebuie gandite la nivel de concept de incadrare in ambient 
designeri); 

• Alte lucrari necesare pentru aducerea SIP 
autoritatilor publice locale.
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implementarea proiectului 
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încheiat cu un operator privat expirăîn scurt timp. Ca urmare este necesar
proceduri de atribuire a noului contract. Astfel municipalitateaa luat decizia de a se executa un 
studiu de fezabilitate privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat 

Craiova de către un operator privat.  

Necesitatea si oportunitatea întocmirii SF-ului: 

rtante obiective ale iluminatului public, in absenta luminii naturale 

cresterea sigurantei pe drumurile principale, secundare si rezidentiale;
asigurarea unui iluminat placut, odihnitor in zonele comerciale, dar si cresterea sigurantei 

tateanului in zonele publice: parcuri, zone de promenada etc. 

Reabilitarea sistemului de iluminat public in Municipiul Craiova
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si cele ale Uniunii Europene in vigoare, a sistemului de iluminat public avand in vedere 

Realizarea auditului tehnic privind starea SIP in Municipiul Craiova
Stabilirea planului de iluminat la scara Municipiul Craiova

in Municipiul Craiova prin inlocuirea elementelor necorespunzatoare din 
punct de vedere tehnic; 

in Municipiul Craiova pentru zonele in care nu exista sau sunt incomplete;
Realizarea sau reabilitarea iluminatului arhitectural si peisagistic pentru punerea in valoare 
a patrimoniului arhitectonic si al zonelor de interes turistic in Municipiul Craiova

iluminatului festiv in functie de solicitarile administratiei locale (aceste solutii 
trebuie gandite la nivel de concept de incadrare in ambient 

Alte lucrari necesare pentru aducerea SIP in Municipiul Craiova 
autoritatilor publice locale. 
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studiu de fezabilitate privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat 

rtante obiective ale iluminatului public, in absenta luminii naturale 

cresterea sigurantei pe drumurile principale, secundare si rezidentiale; 
asigurarea unui iluminat placut, odihnitor in zonele comerciale, dar si cresterea sigurantei 

 

Municipiul Craiova 
Prin aceasta se intelege aducerea in parametrii tehnici, conform normativelor nationale 

si cele ale Uniunii Europene in vigoare, a sistemului de iluminat public avand in vedere 

iul Craiova 
Municipiul Craiova(Master Plan pentru SIP 

prin inlocuirea elementelor necorespunzatoare din 

pentru zonele in care nu exista sau sunt incomplete; 
Realizarea sau reabilitarea iluminatului arhitectural si peisagistic pentru punerea in valoare 

Municipiul Craiova; 
iluminatului festiv in functie de solicitarile administratiei locale (aceste solutii 

trebuie gandite la nivel de concept de incadrare in ambient – la nivel de arhitecti si 

 in concordanta cu cerintele 
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 c. In functie de necesitatile decrise mai sus, se va avea in vedere:
• un mod realist de a privi costurile iluminatului public;
• analiza pertinenta a necesitatilor pentru:

o iluminatul cailor rutiere;
o iluminatul zonelor rezidentiale;
o iluminatul zonelor comerciale;
o iluminatul zonelor pietonale;
o iluminatul parcurilor si gradinilor;
o iluminatul cladirilor si monumentelor
o iluminatul ornamental festiv
o iluminatul cimitirelor

• alegerea celei mai economice solutii pentru
• analiza pertinenta atat a investitiei initiale, cat si a costurilor privind functionarea;
• costurile privind proiectarea, aprovizionarea si instalarea;
• costurile cu energia si cele cu intretinerea (inlocuirea, eliminarea sau reciclare

produsului). 
 

 d. Identificarea principalelor metode de reducere a investitiei;
 e. Identificarea costului total de intretinere a SIP;
 f. În vederea reducerii consumului de energie se identifică soluţii tehnice cât mai 
adecvate; 
 g. Stabilirea criteriil
standardul romanesc SR 13201
 
 Prin prezentul studiu s
iluminat, atât din punct de vedere cantitativ c
gradului de uzurăşi a nivelului de 
observaţie vizuală.  
 O parte a reţelelor şi echipamentelor sunt învechite, cu un grad înaintat de uzură, ceea
ce conduce la cheltuieli de întreţinere mari şi un consum e
 În ultimii 10 ani, in perioada de derulare a 
s-au înlocuit 18.573 aparate de iluminat.
 În ceea ce priveste reţelele d
utilizare comună pentru casnic şi iluminat, doar o parte din reţele fiind destinate exclusiv 
iluminatului, în special cele realizate cu ocazia extinderii sistemului de iluminat. Reţelele de 
joasă tensiune subterană au un grad avansat de uzură (cu excepţia celor realizate în ultimii 
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alegerea celei mai economice solutii pentru nivelul de iluminare;
analiza pertinenta atat a investitiei initiale, cat si a costurilor privind functionarea;
costurile privind proiectarea, aprovizionarea si instalarea; 
costurile cu energia si cele cu intretinerea (inlocuirea, eliminarea sau reciclare

d. Identificarea principalelor metode de reducere a investitiei;
e. Identificarea costului total de intretinere a SIP; 
f. În vederea reducerii consumului de energie se identifică soluţii tehnice cât mai 

g. Stabilirea criteriilor de calitate şi cantitate ale iluminatului în conformitate
standardul romanesc SR 13201 şi normele europene CIE. 

Prin prezentul studiu s-a realizat, în primul rând un audit al actualului sistem de 
t din punct de vedere cantitativ cât şi al calităţii părţilor componente, 

i a nivelului de întreţinere, caracteristici care au fost evaluate la nivel de 

O parte a reţelelor şi echipamentelor sunt învechite, cu un grad înaintat de uzură, ceea
ce conduce la cheltuieli de întreţinere mari şi un consum energetic nejustificat de mare.

În ultimii 10 ani, in perioada de derulare a contractului de concesiune car
rate de iluminat. 

În ceea ce priveste reţelele de alimentare, ele sunt, în majoritate, retele aeriene, cu 
utilizare comună pentru casnic şi iluminat, doar o parte din reţele fiind destinate exclusiv 

n special cele realizate cu ocazia extinderii sistemului de iluminat. Reţelele de 
nsiune subterană au un grad avansat de uzură (cu excepţia celor realizate în ultimii 

   

 Pagina 10 

In functie de necesitatile decrise mai sus, se va avea in vedere: 

nivelul de iluminare; 
analiza pertinenta atat a investitiei initiale, cat si a costurilor privind functionarea; 

costurile cu energia si cele cu intretinerea (inlocuirea, eliminarea sau reciclarea 

d. Identificarea principalelor metode de reducere a investitiei; 

f. În vederea reducerii consumului de energie se identifică soluţii tehnice cât mai 

or de calitate şi cantitate ale iluminatului în conformitate cu 

nd un audit al actualului sistem de 
ilor componente, în special al 

inere, caracteristici care au fost evaluate la nivel de 

O parte a reţelelor şi echipamentelor sunt învechite, cu un grad înaintat de uzură, ceea 
nergetic nejustificat de mare. 

ontractului de concesiune care s-a incheiat, 

e alimentare, ele sunt, în majoritate, retele aeriene, cu 
utilizare comună pentru casnic şi iluminat, doar o parte din reţele fiind destinate exclusiv 

n special cele realizate cu ocazia extinderii sistemului de iluminat. Reţelele de 
nsiune subterană au un grad avansat de uzură (cu excepţia celor realizate în ultimii 
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ani) şi necesită un număr mare de intervenţii pentru menţinerea în funcţiune, ceea ce 
generează costuri exagerat de mari 
 Datele care au rezultat din acest audit se regasesc 
-ANEXA 1 – Auditul sistemului de iluminat public existent
- ANEXA 2 – Împărţirea străzilor pe clase de iluminat
-ANEXA 3 – Caracteristicile geometrice ale străzilor
-ANEXA 4 – Alimentarea cu 
 

Prezentul studiu analizează elementele tehnice, juridice şi financiare specifice 
proiectului în scopul justificării nevoii şi 
concesiune. 

Pentru fundamentarea deciziei de concesiune a proiectului este necesară evaluarea 
urmatoarelor aspecte:  
� fezabilitatea proiectului din puncte de vedere tehnic şi financiar, din perspectiva 

implementării în regim de concesiune
� modul în care proiectul răspunde cerinţelor şi
� alternative pentru realizarea proiectului
� avantajele pe care le reprezintă realizarea proiectului în regim de concesiune
� tipul de suport financiar de care beneficiează proiectul, inclusiv contribuţii potenţiale ale 

Autorităţii Contractante.
 

În situatia în care Studiul demonstrează că realizarea proiectului în regim de 
concesiune va genera un raport cost
proiectul este bancabil, şi accesibilitatea proiectului pentru Autoritatea Contractantă, acesta 
urmează să fie aprobat de către 

Urmatoarele etape constau în elaborarea documentaţiei de atribuire şi derularea 
procedurii de atribuire a contractului de concesiune.
 

2.2. Descrierea investiţiei

Administrarea serviciului de iluminat public se va realiza cu respectarea urmatoarelor 
principii: 
• autonomiei locale 
• descentralizării serviciilor publice
• subsidiarităţii şi proporţionalităţii
• responsabilităţii şi legalităţii
• asocierii intercomunitare
• dezvoltării durabile şi co
• protecţiei şi conservării m
• asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei
• administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 

unităţilor administrativ
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i necesită un număr mare de intervenţii pentru menţinerea în funcţiune, ceea ce 
generează costuri exagerat de mari şi durate mari de nefuncţionare a iluminatului pub

Datele care au rezultat din acest audit se regasesc în: 
Auditul sistemului de iluminat public existent 

mpărţirea străzilor pe clase de iluminat 
aracteristicile geometrice ale străzilor 

Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public

Prezentul studiu analizează elementele tehnice, juridice şi financiare specifice 
proiectului în scopul justificării nevoii şi oportunităţii realizării proiectului în regim de 

area deciziei de concesiune a proiectului este necesară evaluarea 

fezabilitatea proiectului din puncte de vedere tehnic şi financiar, din perspectiva 
în regim de concesiune 

modul în care proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor Autorităţii Contractante
alternative pentru realizarea proiectului 
avantajele pe care le reprezintă realizarea proiectului în regim de concesiune
tipul de suport financiar de care beneficiează proiectul, inclusiv contribuţii potenţiale ale 

orităţii Contractante. 

În situatia în care Studiul demonstrează că realizarea proiectului în regim de 
concesiune va genera un raport cost-beneficiu pozitiv în comparaţie cu alte alternative, că 

bancabil, şi accesibilitatea proiectului pentru Autoritatea Contractantă, acesta 
urmează să fie aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Urmatoarele etape constau în elaborarea documentaţiei de atribuire şi derularea 
contractului de concesiune. 

2. Descrierea investiţiei 

Administrarea serviciului de iluminat public se va realiza cu respectarea urmatoarelor 

ntralizării serviciilor publice 
iarităţii şi proporţionalităţii 

esponsabilităţii şi legalităţii 
asocierii intercomunitare 
dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele 
protecţiei şi conservării mediului natural şi construit 

igienei şi sănătăţii populaţiei 
administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 

administrativ-teritoriale 
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i necesită un număr mare de intervenţii pentru menţinerea în funcţiune, ceea ce 
ionare a iluminatului public.  

energie electrică a sistemului de iluminat public.  

Prezentul studiu analizează elementele tehnice, juridice şi financiare specifice 
oportunităţii realizării proiectului în regim de 

area deciziei de concesiune a proiectului este necesară evaluarea 

fezabilitatea proiectului din puncte de vedere tehnic şi financiar, din perspectiva 

politicilor Autorităţii Contractante 

avantajele pe care le reprezintă realizarea proiectului în regim de concesiune 
tipul de suport financiar de care beneficiează proiectul, inclusiv contribuţii potenţiale ale 

În situatia în care Studiul demonstrează că realizarea proiectului în regim de 
beneficiu pozitiv în comparaţie cu alte alternative, că 

bancabil, şi accesibilitatea proiectului pentru Autoritatea Contractantă, acesta 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Urmatoarele etape constau în elaborarea documentaţiei de atribuire şi derularea 

Administrarea serviciului de iluminat public se va realiza cu respectarea urmatoarelor 

administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 
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• participării şi consultării cetăţenilor
• liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.

 
Funcţionarea serviciului de iluminat public

• satisfacerea interesului general al comuni
• satisfacerea cât mai compl
• protejarea intereselor beneficiarilor
• întărirea coeziunii economico
• asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ
• creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă î
• punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi 

peisagistice ale localităţilor
• ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţ
• mărirea gradului de siguranţă a circulaţi
• crearea unui ambient plăcut
• creşterea oportunităţilor rezul
• asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi 

eficienţăeconomică a infrastructurii aferente serviciului.
 

În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea 
strategiilor locale de dezvoltare a 
privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico
atingerea următoarelor obiective:
• creşterea calităţii prestării serviciului de iluminat public prin mo

punctelor luminoase existente cu aparate de iluminat performante şi 
scăzut 

• asigurarea prestării serviciului unde acesta este deficitar prin extinderea sistemului de 
iluminat public cu un număr de 
de reţea iluminat stradal şi 

• realizarea iluminării arhitecturale pentru un număr important de obiective 
(monumente de arhitectură, clădiri cu valoare istorică, grupuri statuare, lăcaşe de cult 
etc.) 

• asigurarea unei fiabilităţi superioare prin dispecerizarea sistemului 
• asigurarea calităţii şi performanţelor sistemului de iluminat public la nivel 

comparabil cu cerinţele directivelor Uniunii Europene prin uti
moderne (aparatele de

• respectarea riguroasă a parametrilor luminotehnici stipulaţi de normele privind serviciul 
de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;

 
Obiectivul general al proiectului este

• orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri
• asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil 

cu directivele Uniunii Europene
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ării şi consultării cetăţenilor 
liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. 

Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru:
satisfacerea interesului general al comunităţii 
satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor 

area intereselor beneficiarilor 
întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale
asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale
creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale
punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi 

ităţilor 
ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii
mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale
crearea unui ambient plăcut 
creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului 

funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi 
economică a infrastructurii aferente serviciului. 

În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea 
dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiţii 

privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, se vor urmări 
atingerea următoarelor obiective: 

creşterea calităţii prestării serviciului de iluminat public prin mo
luminoase existente cu aparate de iluminat performante şi 

asigurarea prestării serviciului unde acesta este deficitar prin extinderea sistemului de 
public cu un număr de 1929 puncte luminoase noi reprezentând cca 
iluminat stradal şi 21km de iluminat pietonal 

realizarea iluminării arhitecturale pentru un număr important de obiective 
arhitectură, clădiri cu valoare istorică, grupuri statuare, lăcaşe de cult 

asigurarea unei fiabilităţi superioare prin dispecerizarea sistemului 
asigurarea calităţii şi performanţelor sistemului de iluminat public la nivel 

cerinţele directivelor Uniunii Europene prin uti
aparatele deiluminat comandabile, sistemul computerizat de control)

respectarea riguroasă a parametrilor luminotehnici stipulaţi de normele privind serviciul 
iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;

al proiectului este: 
orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri
asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil 

directivele Uniunii Europene 
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trebuie să se desfăşoare pentru: 

la nivelul comunităţilor locale 
teritoriale 
n cadrul comunităţilor locale 

punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi 

ii 
ei rutiere şi pietonale 

 
funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi 

În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea 
serviciului de iluminat public, a programelor de investiţii 

edilitare aferente, se vor urmări 

creşterea calităţii prestării serviciului de iluminat public prin modernizarea tuturor 
luminoase existente cu aparate de iluminat performante şi consum energetic 

asigurarea prestării serviciului unde acesta este deficitar prin extinderea sistemului de 
i reprezentând cca 33km 

realizarea iluminării arhitecturale pentru un număr important de obiective 
arhitectură, clădiri cu valoare istorică, grupuri statuare, lăcaşe de cult 

asigurarea unei fiabilităţi superioare prin dispecerizarea sistemului de iluminat public 
asigurarea calităţii şi performanţelor sistemului de iluminat public la nivel 

cerinţele directivelor Uniunii Europene prin utilizarea tehnologiilor 
stemul computerizat de control) 

respectarea riguroasă a parametrilor luminotehnici stipulaţi de normele privind serviciul 
iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.; 

orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunităţii 
asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil 
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• respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România 
este afiliată, respectiv de C.N.R.I.

• asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale 
craiovene la serviciul de iluminat public

• reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, a 
unor echipamente specializate şi prin asigurare

• promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderi
public 

• asigurarea, la nivelul Municipiului 
adecvatnecesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de 
normele în vigoare 

• asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental
în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme 
de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a săr
religioase 

• promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice
• promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu 

concurenţial de atragere a capitalului privat
• instituirea evaluării comparative a indicatorilor de perform
• asigurarea posibilităţii participării cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale 

acestora la procesul de evaluare a indicatorilor de perform
• promovarea metodelor moderne de management
• promovarea profesionalismului, a et

continue a personalului care lucrează în domeniu
 

 Părţile interesate acoper
� autorităţile interesate: 

• Primarie 
• Poliţia 
• Poliţia locala etc. 
� comunitatea locala: 

• locuitorii Craiovei 
• instituţiile de învăţăm
• societăţile comerciale.

 
Obiectivele investiţionle sunt:

a. modernizare sistemului de iluminat public
b. extinderea sistemului de iluminat public
c. iluminatul arhitectural 
d. implementarea sistemului de telegestiune

 
Pe langa aceste investi

sistemului de iluminat public 
de iarnă, dar şi cu ocazia altor sarb
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respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România 
spectiv de C.N.R.I. 

asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale 
serviciul de iluminat public 

ucerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, a 
echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios

promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderi

asigurarea, la nivelul Municipiului Craiova, a unui iluminat stradal şi pietonal 
necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de 

asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental
a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme 

corespunzătoare a evenimentelor festive şi a săr

promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime
promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu 

atragere a capitalului privat 
instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor
asigurarea posibilităţii participării cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale 

cesul de evaluare a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor
metodelor moderne de management 

promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale 
personalului care lucrează în domeniu. 

ile interesate acoperă un spectru larg:  
 

mânt 
comerciale. 

Obiectivele investiţionle sunt: 
sistemului de iluminat public 

sistemului de iluminat public 
 

mplementarea sistemului de telegestiune a sistemului de iluminat public.

ste investiţii pe toată perioada contractului se va realiza 
public şi a celui de iluminat festiv, cu precadere 

i cu ocazia altor sarbători (Zilele oraşului, Paşte etc.). 
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respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România 

asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale 

ucerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, a 
a unui iluminat public judicios 

promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat 

, a unui iluminat stradal şi pietonal 
necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de 

asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat punerii 
a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme 

corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau 

rmante, cu costuri minime 
promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu 

anţă a activităţii operatorilor 
asigurarea posibilităţii participării cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale 

anţă a activităţii operatorilor 

icii profesionale şi a formării profesionale 

a sistemului de iluminat public. 

perioada contractului se va realiza întreţinerea 
festiv, cu precadere în perioada sarbătorilor 
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 Se urmăreşte realizarea unui sistem de iluminat exterior, atât pentru partea carosabilă 
cât şi pentru trotuar, prin care sa se asigure confortul luminos al tuturor participantilor la 
trafic, atat conducatori auto cat si pietoni, biciclisti, etc. Acest l
rând, prin utilizarea unor aparate de iluminat destinate iluminatului rutier, performante, 
caracterizate de o distribuţie optimă a intensităţii luminoase şi de utilizarea eficienta a energiei 
electrice.   
 Dimensionarea sistemelor de iluminat se face prin realizarea calculului luminotehnic 
care se ţine cont de valorile minime recomandate de publica
Iluminat (CIE).   
 În ceea ce priveşte dimensionarea circuitelor pentru iluminat exterior, se
dimensionarea cablurilor la joasă tensiune prin alegerea optimă a secţiunii conductoarelor 
astfel încât căderile de tensiune pe tronsoane să nu depăşească nivelul maxim admisibil. 
 Deoarece sistemele de iluminat conduc la apariţia de perturbaţ
alimentare, care pot afecta calitatea energiei livrate altor consumatori din zonă, trebuie luate 
măsurile necesare pentru limitarea nivelului acestora. 
 Deasemenea, este necesară reducerea consumurilor de energie electrică în instalaţia d
iluminat prin găsirea unor soluţii eficiente care să realizeze un iluminat economic în condiţii de 
confort acceptabil din punct de vedere cantitativ şi calitativ. 
 
 Lumina fie naturală, fie cea artificială este acea componenta a vieţii fără de care 
existenţa şi evoluţia omului nu ar fi posibilă. În lipsa luminii naturale, continuarea activităţii 
oamenilor este facilitată de existenţa iluminatului artificial atât în interiorul clădirilor, cât şi în 
exteriorul lor.  
 În tehnica iluminatului, un loc aparte 
care le are în viaţa citadină. Acesta este un subiect interesant, din punct de vedere practic, 
având un suport teoretic bine definit, care constituie obiect de studiu şi cercetare pentru 
oamenii de ştiinţă din ţară şi străinătate. Iluminatul urban, corespunzător realizat, are efecte 
benefice atât în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea cetăţenilor oraşului, cât şi sub aspect 
economic. Siguranţa cetăţenilor implică reducerea numărului de accidente de c
timpul nopţii, acest lucru fiind demonstrat prin studii realizate de specialişti din diferite ţări, de
a lungul timpului.   
 Tot din aceste studii rezultă că securitatea cetăţenilor unui oraş este mai mare, în 
locurile în care iluminatul urban
asupra persoanelor).   
 Într-un oraş modern, prin punerea în valoare a ansamblurilor arhitecturale folosind 
tehnica iluminatului, se pot constitui puncte de atracţie pentru numeroşi vizitator
contribuindu-se astfel, la dezvoltarea turismului.  
 Până în anul 1989, în iluminatul urban din România, soluţiile luminotehnice adoptate 
pentru arterele de circulaţie erau tipizate, fără un control calitativ şi cantitativ al acestora, iar 
sistemele de iluminat decorativ, practic, nu existau. 
iluminatul artificial în viaţa sociala, spirituală şi economică a ţării a fost reconsiderată, făcându
se remarcată o mai mare preocupare a autorităţilor locale şi centrale fa
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Se urmăreşte realizarea unui sistem de iluminat exterior, atât pentru partea carosabilă 
cât şi pentru trotuar, prin care sa se asigure confortul luminos al tuturor participantilor la 
trafic, atat conducatori auto cat si pietoni, biciclisti, etc. Acest lucru se poate realiza, în primul 
rând, prin utilizarea unor aparate de iluminat destinate iluminatului rutier, performante, 
caracterizate de o distribuţie optimă a intensităţii luminoase şi de utilizarea eficienta a energiei 

temelor de iluminat se face prin realizarea calculului luminotehnic 
ine cont de valorile minime recomandate de publicaţiile Comisiei Internaţionale de 

În ceea ce priveşte dimensionarea circuitelor pentru iluminat exterior, se
dimensionarea cablurilor la joasă tensiune prin alegerea optimă a secţiunii conductoarelor 
astfel încât căderile de tensiune pe tronsoane să nu depăşească nivelul maxim admisibil. 

Deoarece sistemele de iluminat conduc la apariţia de perturbaţ
alimentare, care pot afecta calitatea energiei livrate altor consumatori din zonă, trebuie luate 
măsurile necesare pentru limitarea nivelului acestora.  

Deasemenea, este necesară reducerea consumurilor de energie electrică în instalaţia d
iluminat prin găsirea unor soluţii eficiente care să realizeze un iluminat economic în condiţii de 
confort acceptabil din punct de vedere cantitativ şi calitativ.  

Lumina fie naturală, fie cea artificială este acea componenta a vieţii fără de care 
tenţa şi evoluţia omului nu ar fi posibilă. În lipsa luminii naturale, continuarea activităţii 

oamenilor este facilitată de existenţa iluminatului artificial atât în interiorul clădirilor, cât şi în 

În tehnica iluminatului, un loc aparte îl ocupa iluminatul urban datorita implicaţiilor pe 
care le are în viaţa citadină. Acesta este un subiect interesant, din punct de vedere practic, 
având un suport teoretic bine definit, care constituie obiect de studiu şi cercetare pentru 

ă din ţară şi străinătate. Iluminatul urban, corespunzător realizat, are efecte 
benefice atât în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea cetăţenilor oraşului, cât şi sub aspect 
economic. Siguranţa cetăţenilor implică reducerea numărului de accidente de c
timpul nopţii, acest lucru fiind demonstrat prin studii realizate de specialişti din diferite ţări, de

Tot din aceste studii rezultă că securitatea cetăţenilor unui oraş este mai mare, în 
locurile în care iluminatul urban este realizat corespunzător (întunericul favorizând agresiunile 

un oraş modern, prin punerea în valoare a ansamblurilor arhitecturale folosind 
tehnica iluminatului, se pot constitui puncte de atracţie pentru numeroşi vizitator

se astfel, la dezvoltarea turismului.   
Până în anul 1989, în iluminatul urban din România, soluţiile luminotehnice adoptate 

pentru arterele de circulaţie erau tipizate, fără un control calitativ şi cantitativ al acestora, iar 
ecorativ, practic, nu existau. După anul 1989, poziţia pe care o ocupa 

iluminatul artificial în viaţa sociala, spirituală şi economică a ţării a fost reconsiderată, făcându
se remarcată o mai mare preocupare a autorităţilor locale şi centrale fa
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Se urmăreşte realizarea unui sistem de iluminat exterior, atât pentru partea carosabilă 
cât şi pentru trotuar, prin care sa se asigure confortul luminos al tuturor participantilor la 

ucru se poate realiza, în primul 
rând, prin utilizarea unor aparate de iluminat destinate iluminatului rutier, performante, 
caracterizate de o distribuţie optimă a intensităţii luminoase şi de utilizarea eficienta a energiei 

temelor de iluminat se face prin realizarea calculului luminotehnic în 
iile Comisiei Internaţionale de 

În ceea ce priveşte dimensionarea circuitelor pentru iluminat exterior, se va efectua 
dimensionarea cablurilor la joasă tensiune prin alegerea optimă a secţiunii conductoarelor 
astfel încât căderile de tensiune pe tronsoane să nu depăşească nivelul maxim admisibil.  

Deoarece sistemele de iluminat conduc la apariţia de perturbaţii în reţeaua de 
alimentare, care pot afecta calitatea energiei livrate altor consumatori din zonă, trebuie luate 

Deasemenea, este necesară reducerea consumurilor de energie electrică în instalaţia de 
iluminat prin găsirea unor soluţii eficiente care să realizeze un iluminat economic în condiţii de 

Lumina fie naturală, fie cea artificială este acea componenta a vieţii fără de care 
tenţa şi evoluţia omului nu ar fi posibilă. În lipsa luminii naturale, continuarea activităţii 

oamenilor este facilitată de existenţa iluminatului artificial atât în interiorul clădirilor, cât şi în 

îl ocupa iluminatul urban datorita implicaţiilor pe 
care le are în viaţa citadină. Acesta este un subiect interesant, din punct de vedere practic, 
având un suport teoretic bine definit, care constituie obiect de studiu şi cercetare pentru 

ă din ţară şi străinătate. Iluminatul urban, corespunzător realizat, are efecte 
benefice atât în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea cetăţenilor oraşului, cât şi sub aspect 
economic. Siguranţa cetăţenilor implică reducerea numărului de accidente de circulaţie pe 
timpul nopţii, acest lucru fiind demonstrat prin studii realizate de specialişti din diferite ţări, de-

Tot din aceste studii rezultă că securitatea cetăţenilor unui oraş este mai mare, în 
este realizat corespunzător (întunericul favorizând agresiunile 

un oraş modern, prin punerea în valoare a ansamblurilor arhitecturale folosind 
tehnica iluminatului, se pot constitui puncte de atracţie pentru numeroşi vizitatori, 

Până în anul 1989, în iluminatul urban din România, soluţiile luminotehnice adoptate 
pentru arterele de circulaţie erau tipizate, fără un control calitativ şi cantitativ al acestora, iar 

După anul 1989, poziţia pe care o ocupa 
iluminatul artificial în viaţa sociala, spirituală şi economică a ţării a fost reconsiderată, făcându-
se remarcată o mai mare preocupare a autorităţilor locale şi centrale faţă de acest domeniu.  
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 Cu toate acestea, realizarea iluminatului urban în oraşele ţării noastre nu se ridică încă 
la nivelul standardelor internaţionale. 
 

2.2.1. Confortul luminos în mediul urban

 Ambientul luminos, creat în mod artificial, poate asigura un confort vizual foarte bun 
sau, dimpotrivă, poate genera disconfort, cu efecte negative asupra stării generale a omului. 
 Starea de disconfort poate fi cauzată de existenţa necontrolată a fenomen
şi de nerespectarea criteriilor de calitate prin care poate fi evaluat ambientul luminos.  
 
 Orbirea este senzaţia produsă de prezenţa unei luminanţe în câmpul vizual, diferită ca 
valoare de luminanţa la care sunt adaptaţi ochii observatorului, astfel încât cauzează o stare 
de disconfort şi/sau reducere a capacităţilor vizuale ale acestuia. 
 În funcţie de diferenţa dintre valorile luminanţelor prezentate în câmpul vizual al 
observatorului, orbirea este de doua feluri
• orbire de incapacitate 
• orbire de inconfort.  
 
 Orbirea de incapacitate
observatorului apare o sursă de lumină a cărei luminanţă este foarte mare şi are ca rezultat 
pierderea temporară (aproximativ 15 secunde) a capacităţilor vizuale. 
 Este dificil de precizat o valoare limită a acestei luminanţe, deoarece orbirea de 
incapacitate este influenţată şi de o serie de factori cum ar fi: 
• luminanţa mediului înconjurător
• timpul de privire a sursei genera
 Se poate aprecia însă că prezenţa unei luminanţe mai mari de 105 cd/m
vizual al observatorului, produce orbire de incapacitate. 
 In iluminatul urban, fenomenul de orbire de incapacitate se manifestă cu mai multă 
intensitate decât în cazul iluminatului interior. Pot genera orbire de incapacitate, aparatele de 
iluminat rutier echipate cu surse de lumi
opus, proiectoarele utilizate în iluminatul decorativ, arhitectural. 
 Controlul şi evaluarea orbirii de incapacitate trebuie să se facă cu mare atenţie, pentru 
că efectele pe care le generează pot ave
creşterea numărului de accidente rutiere. 
 Măsurile de protecţie care se recomandă în cazul iluminatului urban sunt: 
• mascarea surselor de luminanţă
• utilizarea unor unghiuri de pro
• montarea corespunzătoare a proiectoarelor
• utilizarea unor elemente de protecţie vizuală. 
 În iluminatul rutier, orbirea de incapacitate se evaluează cu ajutorul a indicelui de 
creştere a pragului de percepţie vizuală, TI. 
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Cu toate acestea, realizarea iluminatului urban în oraşele ţării noastre nu se ridică încă 
la nivelul standardelor internaţionale.  

Confortul luminos în mediul urban 

Ambientul luminos, creat în mod artificial, poate asigura un confort vizual foarte bun 
sau, dimpotrivă, poate genera disconfort, cu efecte negative asupra stării generale a omului. 

Starea de disconfort poate fi cauzată de existenţa necontrolată a fenomen
şi de nerespectarea criteriilor de calitate prin care poate fi evaluat ambientul luminos.  

este senzaţia produsă de prezenţa unei luminanţe în câmpul vizual, diferită ca 
valoare de luminanţa la care sunt adaptaţi ochii observatorului, astfel încât cauzează o stare 
de disconfort şi/sau reducere a capacităţilor vizuale ale acestuia.  

de diferenţa dintre valorile luminanţelor prezentate în câmpul vizual al 
ui, orbirea este de doua feluri:  

Orbirea de incapacitate se manifestă în cazul în care în câmpul vizual al 
pare o sursă de lumină a cărei luminanţă este foarte mare şi are ca rezultat 

pierderea temporară (aproximativ 15 secunde) a capacităţilor vizuale. 
Este dificil de precizat o valoare limită a acestei luminanţe, deoarece orbirea de 

nţată şi de o serie de factori cum ar fi:  
uminanţa mediului înconjurător 
timpul de privire a sursei generatoare de orbire de incapacitate etc.  

Se poate aprecia însă că prezenţa unei luminanţe mai mari de 105 cd/m
produce orbire de incapacitate.  

In iluminatul urban, fenomenul de orbire de incapacitate se manifestă cu mai multă 
intensitate decât în cazul iluminatului interior. Pot genera orbire de incapacitate, aparatele de 
iluminat rutier echipate cu surse de luminanţă mare, farurile autovehiculelor care vin din sens 
opus, proiectoarele utilizate în iluminatul decorativ, arhitectural.  

Controlul şi evaluarea orbirii de incapacitate trebuie să se facă cu mare atenţie, pentru 
că efectele pe care le generează pot avea influenţe negative asupra traficului rutier, ducând la 
creşterea numărului de accidente rutiere.  

Măsurile de protecţie care se recomandă în cazul iluminatului urban sunt: 
mascarea surselor de luminanţă mare folosind materiale opale 

hiuri de protecţie vizuală corespunzătoare 
respunzătoare a proiectoarelor 

utilizarea unor elemente de protecţie vizuală.  
În iluminatul rutier, orbirea de incapacitate se evaluează cu ajutorul a indicelui de 

creştere a pragului de percepţie vizuală, TI.  
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Cu toate acestea, realizarea iluminatului urban în oraşele ţării noastre nu se ridică încă 

Ambientul luminos, creat în mod artificial, poate asigura un confort vizual foarte bun 
sau, dimpotrivă, poate genera disconfort, cu efecte negative asupra stării generale a omului.  

Starea de disconfort poate fi cauzată de existenţa necontrolată a fenomenului de orbire 
şi de nerespectarea criteriilor de calitate prin care poate fi evaluat ambientul luminos.   

este senzaţia produsă de prezenţa unei luminanţe în câmpul vizual, diferită ca 
valoare de luminanţa la care sunt adaptaţi ochii observatorului, astfel încât cauzează o stare 

de diferenţa dintre valorile luminanţelor prezentate în câmpul vizual al 

se manifestă în cazul în care în câmpul vizual al 
pare o sursă de lumină a cărei luminanţă este foarte mare şi are ca rezultat 

pierderea temporară (aproximativ 15 secunde) a capacităţilor vizuale.  
Este dificil de precizat o valoare limită a acestei luminanţe, deoarece orbirea de 

etc.   
Se poate aprecia însă că prezenţa unei luminanţe mai mari de 105 cd/m2, în câmpul 

In iluminatul urban, fenomenul de orbire de incapacitate se manifestă cu mai multă 
intensitate decât în cazul iluminatului interior. Pot genera orbire de incapacitate, aparatele de 

nanţă mare, farurile autovehiculelor care vin din sens 

Controlul şi evaluarea orbirii de incapacitate trebuie să se facă cu mare atenţie, pentru 
a influenţe negative asupra traficului rutier, ducând la 

Măsurile de protecţie care se recomandă în cazul iluminatului urban sunt:  

În iluminatul rutier, orbirea de incapacitate se evaluează cu ajutorul a indicelui de 
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 Orbirea de inconfort
semnificativ de luminanţe în câmpul vizual
observatorului. Spre deosebire de orbirea de incapacitate, orbirea de inconfort se manifestă în 
timp şi spaţiu.  
 Pentru o mai buna înţelegere a fenomenului de orbire care apare în circulaţia rutieră,
acesta a fost explicitat in figura urmatoare. 
 

 Controlul şi evaluarea ambientului luminos se face prin intermediul unor criterii 
calitative, prin menţinerea acestora în limitele impuse de norme şi standarde, sau respectând 
recomandările făcute de specialiştii în domeniu. Aceste criterii pot fi obiectiv
 
 Criteriile de calitate obiective
sistemului de iluminat şi verificarea din punct de vedere cantitativ a ambientului luminos 
confortabil obţinut.  
 Criteriile de calitate obiective sun
• nivelul de luminanţă 
• nivelul de iluminare 
• distribuţia luminanţelor 
• distribuţia iluminărilor 
• reliefarea tridimensională (modelarea).
 
 Criteriile de calitate subiective
în mod artificial, rămânând de
 

  

Modernizarea şi extinderea iluminatului public în Municipiul CRAIOVA 

Orbirea de inconfort o resimte un observator în cazul existenţei unui contrast 
semnificativ de luminanţe în câmpul vizual şi are ca efect apariţia oboselii vizuale şi mentale a 
observatorului. Spre deosebire de orbirea de incapacitate, orbirea de inconfort se manifestă în 

Pentru o mai buna înţelegere a fenomenului de orbire care apare în circulaţia rutieră,
acesta a fost explicitat in figura urmatoare.  

 
Controlul şi evaluarea ambientului luminos se face prin intermediul unor criterii 

calitative, prin menţinerea acestora în limitele impuse de norme şi standarde, sau respectând 
recomandările făcute de specialiştii în domeniu. Aceste criterii pot fi obiectiv

Criteriile de calitate obiective, având valori prestabilite, permit predimensionarea 
sistemului de iluminat şi verificarea din punct de vedere cantitativ a ambientului luminos 

Criteriile de calitate obiective sunt: 

 

reliefarea tridimensională (modelarea). 

Criteriile de calitate subiective permit verificarea calităţii ambientului luminos creat 
în mod artificial, rămânând de cele mai multe ori la latitudinea proiectantului. 
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o resimte un observator în cazul existenţei unui contrast 
şi are ca efect apariţia oboselii vizuale şi mentale a 

observatorului. Spre deosebire de orbirea de incapacitate, orbirea de inconfort se manifestă în 

Pentru o mai buna înţelegere a fenomenului de orbire care apare în circulaţia rutieră, 

 

Controlul şi evaluarea ambientului luminos se face prin intermediul unor criterii 
calitative, prin menţinerea acestora în limitele impuse de norme şi standarde, sau respectând 
recomandările făcute de specialiştii în domeniu. Aceste criterii pot fi obiective sau subiective.  

, având valori prestabilite, permit predimensionarea 
sistemului de iluminat şi verificarea din punct de vedere cantitativ a ambientului luminos 

permit verificarea calităţii ambientului luminos creat 
cele mai multe ori la latitudinea proiectantului.  
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 Criteriile de calitate subiective sunt :
• culoarea aparentă a surselor
• redarea culorilor 
• ghidajul vizual 
• poluarea luminoasă.  
 
 Principala mărime luminotehnică, în funcţie de care se realiza în trecut calculul 
sistemelor de iluminat rutier, era iluminarea. S
în domeniu ca vizibilitatea conducătorului auto este direct influenţată de l
activă aflată în conexiune directă cu ochiul observatorului şi nu de iluminare, mărime pasivă 
faţă de ochi. Modul în care se face reflexia luminii pe suprafaţa drumului depinde în mare 
parte de îmbrăcămintea rutieră, care poate fi de mai m
rutieră, având caracteristici diferite, influenţează în mod diferit performanţa vizuală a 
conducătorilor auto. Pe anumite porţiuni ale arterelor de circulaţie, atunci când nu se poate 
realiza calculul sistemelor de 
funcţie de iluminare. În iluminatul decorativ, se foloseşte ca mărime de bază în calculul 
sistemelor de iluminat, iluminarea. 
 
 Nivelul de luminanţă
(RCS), a ochiului conducătorului auto şi permite perceperea relativ uşoară a contrastului de 
luminanţă dintre obiectul obstacol aflat pe carosabil, care apare întunecat şi fondul luminos al 
căii rutiere.  
 Se constată că la o luminanţă m
(RP) a obiectelor obstacol este de 80%, 100% reprezentând 
de vedere (RP) a obiectului obstacol. 
 Un alt factor important in stabilirea nivelului de luminanţă corespunzăt
suprafaţa drumului, este nivelul de iluminare a vecinătăţii. Modul în care sunt iluminate zonele 
aflate în imediata vecinătate a carosabilului (trotuare, alei pietonale, spaţii verzi, etc.) 
influenţează în mare măsură siguranţa traficului rutier. 
“vecinătate” notat SR, ca fiind raportul dintre iluminarea medie în plan orizontal a unei 
suprafeţe cu lăţimea de 5 m, de pe carosabil şi iluminarea medie a unei suprafeţe adiacente 
carosabilului, pe o lăţime de 5 m. Co
normat. Daca nu se va tine cont de acest coeficient, ochii conducătorului auto, fiind adaptaţi la 
un nivel relativ mare de luminanţă, nu pot percepe prezenţa în imediata vecinătate a unor 
eventuale obstacole.  
 În cazul drumurilor aflate în vecinătatea altor sisteme de iluminat, unde nivelul de 
iluminare a împrejurimilor este ridicat, efectul rezultat va fi reducerea sensibilităţii relative de 
contrast (RCS) şi în acest caz luminanţa medie a suprafeţei
cazul acestora, nu este necesar calculul coeficientului SR. 
 Comisia Internaţională de Iluminat (CIE) recomandă, prin intermediul celor mai recente 
din publicaţiile sale, anumite limite privind criteriile de calitate obiec
continuare.  
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Criteriile de calitate subiective sunt : 
culoarea aparentă a surselor 

Principala mărime luminotehnică, în funcţie de care se realiza în trecut calculul 
sistemelor de iluminat rutier, era iluminarea. S-a constatat însă, în urma cercetărilor realizate 
în domeniu ca vizibilitatea conducătorului auto este direct influenţată de l
activă aflată în conexiune directă cu ochiul observatorului şi nu de iluminare, mărime pasivă 
faţă de ochi. Modul în care se face reflexia luminii pe suprafaţa drumului depinde în mare 
parte de îmbrăcămintea rutieră, care poate fi de mai multe tipuri. Fiecare tip de îmbrăcăminte 
rutieră, având caracteristici diferite, influenţează în mod diferit performanţa vizuală a 
conducătorilor auto. Pe anumite porţiuni ale arterelor de circulaţie, atunci când nu se poate 
realiza calculul sistemelor de iluminat în funcţie de luminanţă, este recomandat calculul în 
funcţie de iluminare. În iluminatul decorativ, se foloseşte ca mărime de bază în calculul 
sistemelor de iluminat, iluminarea.  

Nivelul de luminanţă influenţează în mod direct sensibilitatea re
, a ochiului conducătorului auto şi permite perceperea relativ uşoară a contrastului de 

luminanţă dintre obiectul obstacol aflat pe carosabil, care apare întunecat şi fondul luminos al 

Se constată că la o luminanţă medie de 2 cd/m2 a drumului, 
a obiectelor obstacol este de 80%, 100% reprezentând valoarea maxima a probabilităţii 

a obiectului obstacol.  
Un alt factor important in stabilirea nivelului de luminanţă corespunzăt

suprafaţa drumului, este nivelul de iluminare a vecinătăţii. Modul în care sunt iluminate zonele 
aflate în imediata vecinătate a carosabilului (trotuare, alei pietonale, spaţii verzi, etc.) 
influenţează în mare măsură siguranţa traficului rutier. Se defineşte astfel, 

, ca fiind raportul dintre iluminarea medie în plan orizontal a unei 
suprafeţe cu lăţimea de 5 m, de pe carosabil şi iluminarea medie a unei suprafeţe adiacente 
carosabilului, pe o lăţime de 5 m. Coeficientul de “vecinătate” SR este adimensional si este 
normat. Daca nu se va tine cont de acest coeficient, ochii conducătorului auto, fiind adaptaţi la 
un nivel relativ mare de luminanţă, nu pot percepe prezenţa în imediata vecinătate a unor 

n cazul drumurilor aflate în vecinătatea altor sisteme de iluminat, unde nivelul de 
iluminare a împrejurimilor este ridicat, efectul rezultat va fi reducerea sensibilităţii relative de 
contrast (RCS) şi în acest caz luminanţa medie a suprafeţei drumului trebuie să crească. În 
cazul acestora, nu este necesar calculul coeficientului SR.  

Comisia Internaţională de Iluminat (CIE) recomandă, prin intermediul celor mai recente 
din publicaţiile sale, anumite limite privind criteriile de calitate obiec
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Principala mărime luminotehnică, în funcţie de care se realiza în trecut calculul 
a constatat însă, în urma cercetărilor realizate 

în domeniu ca vizibilitatea conducătorului auto este direct influenţată de luminanţă, mărime 
activă aflată în conexiune directă cu ochiul observatorului şi nu de iluminare, mărime pasivă 
faţă de ochi. Modul în care se face reflexia luminii pe suprafaţa drumului depinde în mare 

ulte tipuri. Fiecare tip de îmbrăcăminte 
rutieră, având caracteristici diferite, influenţează în mod diferit performanţa vizuală a 
conducătorilor auto. Pe anumite porţiuni ale arterelor de circulaţie, atunci când nu se poate 

iluminat în funcţie de luminanţă, este recomandat calculul în 
funcţie de iluminare. În iluminatul decorativ, se foloseşte ca mărime de bază în calculul 

sensibilitatea relativă de contrast 
, a ochiului conducătorului auto şi permite perceperea relativ uşoară a contrastului de 

luminanţă dintre obiectul obstacol aflat pe carosabil, care apare întunecat şi fondul luminos al 

a drumului, probabilitatea de vedere 
valoarea maxima a probabilităţii 

Un alt factor important in stabilirea nivelului de luminanţă corespunzător de pe 
suprafaţa drumului, este nivelul de iluminare a vecinătăţii. Modul în care sunt iluminate zonele 
aflate în imediata vecinătate a carosabilului (trotuare, alei pietonale, spaţii verzi, etc.) 

Se defineşte astfel, coeficientul de 
, ca fiind raportul dintre iluminarea medie în plan orizontal a unei 

suprafeţe cu lăţimea de 5 m, de pe carosabil şi iluminarea medie a unei suprafeţe adiacente 
eficientul de “vecinătate” SR este adimensional si este 

normat. Daca nu se va tine cont de acest coeficient, ochii conducătorului auto, fiind adaptaţi la 
un nivel relativ mare de luminanţă, nu pot percepe prezenţa în imediata vecinătate a unor 

n cazul drumurilor aflate în vecinătatea altor sisteme de iluminat, unde nivelul de 
iluminare a împrejurimilor este ridicat, efectul rezultat va fi reducerea sensibilităţii relative de 

drumului trebuie să crească. În 

Comisia Internaţională de Iluminat (CIE) recomandă, prin intermediul celor mai recente 
din publicaţiile sale, anumite limite privind criteriile de calitate obiective, prezentate în 
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 Astfel, fiecărei artere de circulaţie i se poate asocia o anumită clasă de iluminat, în 
funcţie de tipul arterei, densitatea traficului, complexitatea traficului, separarea benzilor de 
circulaţie şi controlul traficului ru
 Densitatea de trafic se referă la numărul vehiculelor/oră, bandă şi sens de pe artera de 
circulaţie respectivă.  
 Complexitatea traficului se referă la infrastructură, condiţii de trafic, vizibilitate, 
vecinătăţi. Factorii care trebuie să fie luaţi
curbe, frecvenţa şi dificultatea pantelor, prezenţa semnalizărilor rutiere şi a semnelor de 
circulaţie.  
 Controlul traficului se referă la modul în care este asigurată siguranţa traficului rutier, 
prin prezenţa semnalizărilor rutiere şi a semnelor de circulaţie, reguli de prioritate, marcaje 
rutiere. Separarea traficului se referă la marcarea diferitelor benzi de circulaţie pentru: 
autovehicule, vehicule de transport, vehicule de viteză redusă, autobu
 
 Nivelul de iluminare
recomandă anumite valori ale acestuia. In publicaţia CIE 115
13201/2001, Comisia Internaţională de Iluminat recomandă stabilirea soluţiilor luminotehnice 
pentru anumite zone ale arterelor de circulaţie, considerate cu risc mare de producere a 
accidentelor, în funcţie de luminanţă, atunci când condiţiile din teren permit acest lucru, sau în 
funcţie de iluminare, când luminanţa nu poate fi utilizată ca mărime de bază,
motive.  
 Zonele cu risc mare de producere a accidentelor trebuie evidenţiate, astfel încât să fie 
atenţionat conducătorul auto din timp, prin intermediul sistemului de iluminat, de prezenţa 
unui eventual pericol. În aceste zone, probabilitate
mare de participanţi la trafic. 
 În condiţiile în care diverşi factori împiedică folosirea luminanţei ca mărime de bază în 
stabilirea soluţiei luminotehnice, Comisia Internaţională de Iluminat recomandă clase de 
iluminat caracterizate prin nivelul de iluminare. 
 Dacă se consideră o arteră de circulaţie căreia îi corespunde o anumită clasă de 
iluminat, atunci, anumitor zone periculoase aflate de
iluminat superioară.  
 Din punctul de vedere al traficului pietonal sunt definite şapte clase de iluminat pentru 
care sunt indicati parametrii luminotehnici recomandaţi. 
 Dimensionarea necorespunzătoare a sistemelor de iluminat determină orbirea 
fiziologică. Aceasta rezultă din cauza u
accentuată a conducatorului auto şi deci scade posibilitatea observării obstacolelor.  
 
 Orbirea fiziologică
repartiţia neuniformă a luminanţelor (iluminare discontinuă). Pentru evitarea efectului de 
orbire, la dimensionarea instalaţiilor de iluminat este necesar a lua următoarele măsuri 
principale:  
• limitarea intensităţii luminoase a aparatelor de ilumi
• unghiul de protecţie (unghiul dintre axa orizontală la nivelul ochiului şi direcţia de 

observare a sursei luminoase) să fie de cel puţin 
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Astfel, fiecărei artere de circulaţie i se poate asocia o anumită clasă de iluminat, în 
funcţie de tipul arterei, densitatea traficului, complexitatea traficului, separarea benzilor de 
circulaţie şi controlul traficului rutier.  

Densitatea de trafic se referă la numărul vehiculelor/oră, bandă şi sens de pe artera de 

Complexitatea traficului se referă la infrastructură, condiţii de trafic, vizibilitate, 
vecinătăţi. Factorii care trebuie să fie luaţi in consideraţie, sunt: numărul benzilor de circulaţie, 
curbe, frecvenţa şi dificultatea pantelor, prezenţa semnalizărilor rutiere şi a semnelor de 

Controlul traficului se referă la modul în care este asigurată siguranţa traficului rutier, 
in prezenţa semnalizărilor rutiere şi a semnelor de circulaţie, reguli de prioritate, marcaje 

rutiere. Separarea traficului se referă la marcarea diferitelor benzi de circulaţie pentru: 
autovehicule, vehicule de transport, vehicule de viteză redusă, autobu

Nivelul de iluminare este un criteriu de calitate obiectiv al ambientului luminos şi se 
recomandă anumite valori ale acestuia. In publicaţia CIE 115-1995, SR 13433/99, SR EN 
13201/2001, Comisia Internaţională de Iluminat recomandă stabilirea soluţiilor luminotehnice 

umite zone ale arterelor de circulaţie, considerate cu risc mare de producere a 
accidentelor, în funcţie de luminanţă, atunci când condiţiile din teren permit acest lucru, sau în 
funcţie de iluminare, când luminanţa nu poate fi utilizată ca mărime de bază,

Zonele cu risc mare de producere a accidentelor trebuie evidenţiate, astfel încât să fie 
atenţionat conducătorul auto din timp, prin intermediul sistemului de iluminat, de prezenţa 

n aceste zone, probabilitatea coliziunilor creşte din cauza numărului 
mare de participanţi la trafic.  

În condiţiile în care diverşi factori împiedică folosirea luminanţei ca mărime de bază în 
stabilirea soluţiei luminotehnice, Comisia Internaţională de Iluminat recomandă clase de 
luminat caracterizate prin nivelul de iluminare.  

Dacă se consideră o arteră de circulaţie căreia îi corespunde o anumită clasă de 
iluminat, atunci, anumitor zone periculoase aflate de-a lungul ei, li se atribuie o clasă de 

tul de vedere al traficului pietonal sunt definite şapte clase de iluminat pentru 
care sunt indicati parametrii luminotehnici recomandaţi.  

Dimensionarea necorespunzătoare a sistemelor de iluminat determină orbirea 
fiziologică. Aceasta rezultă din cauza unui confort vizual scăzut şi conduce la o oboseală 
accentuată a conducatorului auto şi deci scade posibilitatea observării obstacolelor.  

Orbirea fiziologică poate fi determinată de un contrast nesatisfăcător sau de 
repartiţia neuniformă a luminanţelor (iluminare discontinuă). Pentru evitarea efectului de 
orbire, la dimensionarea instalaţiilor de iluminat este necesar a lua următoarele măsuri 

tarea intensităţii luminoase a aparatelor de iluminat în direcţia observatorului
unghiul de protecţie (unghiul dintre axa orizontală la nivelul ochiului şi direcţia de 

noase) să fie de cel puţin π/6 
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Astfel, fiecărei artere de circulaţie i se poate asocia o anumită clasă de iluminat, în 
funcţie de tipul arterei, densitatea traficului, complexitatea traficului, separarea benzilor de 

Densitatea de trafic se referă la numărul vehiculelor/oră, bandă şi sens de pe artera de 

Complexitatea traficului se referă la infrastructură, condiţii de trafic, vizibilitate, 
in consideraţie, sunt: numărul benzilor de circulaţie, 

curbe, frecvenţa şi dificultatea pantelor, prezenţa semnalizărilor rutiere şi a semnelor de 

Controlul traficului se referă la modul în care este asigurată siguranţa traficului rutier, 
in prezenţa semnalizărilor rutiere şi a semnelor de circulaţie, reguli de prioritate, marcaje 

rutiere. Separarea traficului se referă la marcarea diferitelor benzi de circulaţie pentru: 
autovehicule, vehicule de transport, vehicule de viteză redusă, autobuze, ciclişti, pietoni.  

este un criteriu de calitate obiectiv al ambientului luminos şi se 
1995, SR 13433/99, SR EN 

13201/2001, Comisia Internaţională de Iluminat recomandă stabilirea soluţiilor luminotehnice 
umite zone ale arterelor de circulaţie, considerate cu risc mare de producere a 

accidentelor, în funcţie de luminanţă, atunci când condiţiile din teren permit acest lucru, sau în 
funcţie de iluminare, când luminanţa nu poate fi utilizată ca mărime de bază, din diverse 

Zonele cu risc mare de producere a accidentelor trebuie evidenţiate, astfel încât să fie 
atenţionat conducătorul auto din timp, prin intermediul sistemului de iluminat, de prezenţa 

a coliziunilor creşte din cauza numărului 

În condiţiile în care diverşi factori împiedică folosirea luminanţei ca mărime de bază în 
stabilirea soluţiei luminotehnice, Comisia Internaţională de Iluminat recomandă clase de 

Dacă se consideră o arteră de circulaţie căreia îi corespunde o anumită clasă de 
a lungul ei, li se atribuie o clasă de 

tul de vedere al traficului pietonal sunt definite şapte clase de iluminat pentru 

Dimensionarea necorespunzătoare a sistemelor de iluminat determină orbirea 
nui confort vizual scăzut şi conduce la o oboseală 

accentuată a conducatorului auto şi deci scade posibilitatea observării obstacolelor.   

poate fi determinată de un contrast nesatisfăcător sau de 
repartiţia neuniformă a luminanţelor (iluminare discontinuă). Pentru evitarea efectului de 
orbire, la dimensionarea instalaţiilor de iluminat este necesar a lua următoarele măsuri 

nat în direcţia observatorului 
unghiul de protecţie (unghiul dintre axa orizontală la nivelul ochiului şi direcţia de 
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• asigurarea unei repartiţii uniform
• amplasarea aparatelor de iluminat la o înălţime corespunzătoare tipului sursei de iluminat 

şi a  
• fluxului luminos emis. 
 
 Redarea culorilor, în general, în iluminatul rutier nu ridică probleme deosebite. Este 
suficientă o redare satisfăcăt
relative a culorilor obiectelor aflate în mediul înconjurător. 
lumină prezintă importanţă deosebită în iluminatul urban, de aceea, se recomandă utilizarea 
cu preponderenţă a unor surse de lumină cu eficacitate luminoasă mare, cum ar fi: sursele cu 
descărcări în vapori de sodiu de înaltă presiune, sursele cu descărcări in vapori de mercur de 
înaltă presiune, surse LED. Sursele de lumină cu descărcări în vapori 
presiune au fost preferate, datorită luminii calde emise, ambientului plăcut realizat şi 
caracteristicilor luminotehnice superioare.  
 Sursele cu descărcări în vapori de sodiu de joasa presiune nu sunt recomandate pentru 
sistemele de iluminat din mediul urban din cauza unei redări foarte slabe a culorilor (Ra=0). 
Totuşi, datorită eficacităţii foarte mari a acestor surse, pot fi folosite în cadrul sistemelor de 
iluminat destinate străzilor din afara oraşelor. 
 Sursele LED caştigă 
culorilor şi duratei lor mari de via
 
 Reliefarea tridimensională sau modelarea
percepţia tridimensională a sarcinilor vizuale. 
 În iluminatul rutier nu se pun probleme legate de modelarea sarcinilor vizuale. Acest 
factor este mult mai important pentru alte sisteme de iluminat exterior cum ar fi: 
• iluminatul exterior decorativ
• iluminatul pietonal 
• iluminatul trecerilor de pietoni
• iluminatul exterior destinat terenurilor sportive
• iluminatul exterior destinat ariilor utilitare. 
 În iluminatul exterior decorativ, modelarea este un factor esenţial în percepţia reală a 
formei obiectivului luminat. În general, în iluminatul exterior decorativ, se evită re
imaginilor plate, neatrăgătoare pentru observator. 
 Modelarea se realizează prin amplasarea laterală a aparatelor de iluminat ceea ce duce 
la obţinerea unor efecte de lumini şi umbră, mai mult sau mai puţin accentuate, în funcţie de 
efectul ce se doreşte a fi obţinut. 
 În cazul unei statui, amplasarea în lateral a unui aparat de iluminat sau a unei baterii de 
aparate de iluminat, poate genera efecte dramatice, cu umbre puternice (folosind aparate de 
iluminat cu distribuţie concentrată a fluxului lum
“îndulcirea” umbrelor folosind aparate de iluminat amplasate în opoziţie, cu o distribuţie mai 
largă a fluxului luminos.  
 În iluminatul pietonal, realizarea unei modelări corespunzătoare a feţelor oamenilor este 
necesară pentru perceperea corectă a trăsăturilor feţei umane şi crearea unei ambianţe 
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rtiţii uniforme a luminanţelor 
amplasarea aparatelor de iluminat la o înălţime corespunzătoare tipului sursei de iluminat 

, în general, în iluminatul rutier nu ridică probleme deosebite. Este 
suficientă o redare satisfăcătoare a culorilor, luând în considerare necesitatea perceperii 
relative a culorilor obiectelor aflate în mediul înconjurător. Eficacitatea luminoasă
lumină prezintă importanţă deosebită în iluminatul urban, de aceea, se recomandă utilizarea 

preponderenţă a unor surse de lumină cu eficacitate luminoasă mare, cum ar fi: sursele cu 
descărcări în vapori de sodiu de înaltă presiune, sursele cu descărcări in vapori de mercur de 
înaltă presiune, surse LED. Sursele de lumină cu descărcări în vapori 
presiune au fost preferate, datorită luminii calde emise, ambientului plăcut realizat şi 
caracteristicilor luminotehnice superioare.   

Sursele cu descărcări în vapori de sodiu de joasa presiune nu sunt recomandate pentru 
uminat din mediul urban din cauza unei redări foarte slabe a culorilor (Ra=0). 

Totuşi, datorită eficacităţii foarte mari a acestor surse, pot fi folosite în cadrul sistemelor de 
iluminat destinate străzilor din afara oraşelor.  

 rapid teren, în faţa surselor tradiţionale, datorit
i duratei lor mari de viaţă.  

Reliefarea tridimensională sau modelarea este un criteriu de calitate privind 
percepţia tridimensională a sarcinilor vizuale.  

tier nu se pun probleme legate de modelarea sarcinilor vizuale. Acest 
factor este mult mai important pentru alte sisteme de iluminat exterior cum ar fi: 

atul exterior decorativ 

uminatul trecerilor de pietoni 
destinat terenurilor sportive 

iluminatul exterior destinat ariilor utilitare.  
În iluminatul exterior decorativ, modelarea este un factor esenţial în percepţia reală a 

formei obiectivului luminat. În general, în iluminatul exterior decorativ, se evită re
imaginilor plate, neatrăgătoare pentru observator.  

Modelarea se realizează prin amplasarea laterală a aparatelor de iluminat ceea ce duce 
la obţinerea unor efecte de lumini şi umbră, mai mult sau mai puţin accentuate, în funcţie de 

reşte a fi obţinut.  
În cazul unei statui, amplasarea în lateral a unui aparat de iluminat sau a unei baterii de 

aparate de iluminat, poate genera efecte dramatice, cu umbre puternice (folosind aparate de 
iluminat cu distribuţie concentrată a fluxului luminos), sau mai puţin dramatice, prin 
“îndulcirea” umbrelor folosind aparate de iluminat amplasate în opoziţie, cu o distribuţie mai 

În iluminatul pietonal, realizarea unei modelări corespunzătoare a feţelor oamenilor este 
ră pentru perceperea corectă a trăsăturilor feţei umane şi crearea unei ambianţe 
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amplasarea aparatelor de iluminat la o înălţime corespunzătoare tipului sursei de iluminat 

, în general, în iluminatul rutier nu ridică probleme deosebite. Este 
oare a culorilor, luând în considerare necesitatea perceperii 

Eficacitatea luminoasă a surselor de 
lumină prezintă importanţă deosebită în iluminatul urban, de aceea, se recomandă utilizarea 

preponderenţă a unor surse de lumină cu eficacitate luminoasă mare, cum ar fi: sursele cu 
descărcări în vapori de sodiu de înaltă presiune, sursele cu descărcări in vapori de mercur de 
înaltă presiune, surse LED. Sursele de lumină cu descărcări în vapori de sodiu de înaltă 
presiune au fost preferate, datorită luminii calde emise, ambientului plăcut realizat şi 

Sursele cu descărcări în vapori de sodiu de joasa presiune nu sunt recomandate pentru 
uminat din mediul urban din cauza unei redări foarte slabe a culorilor (Ra=0). 

Totuşi, datorită eficacităţii foarte mari a acestor surse, pot fi folosite în cadrul sistemelor de 

ionale, datorită redării bune a 

este un criteriu de calitate privind 

tier nu se pun probleme legate de modelarea sarcinilor vizuale. Acest 
factor este mult mai important pentru alte sisteme de iluminat exterior cum ar fi:  

În iluminatul exterior decorativ, modelarea este un factor esenţial în percepţia reală a 
formei obiectivului luminat. În general, în iluminatul exterior decorativ, se evită redarea 

Modelarea se realizează prin amplasarea laterală a aparatelor de iluminat ceea ce duce 
la obţinerea unor efecte de lumini şi umbră, mai mult sau mai puţin accentuate, în funcţie de 

În cazul unei statui, amplasarea în lateral a unui aparat de iluminat sau a unei baterii de 
aparate de iluminat, poate genera efecte dramatice, cu umbre puternice (folosind aparate de 

inos), sau mai puţin dramatice, prin 
“îndulcirea” umbrelor folosind aparate de iluminat amplasate în opoziţie, cu o distribuţie mai 

În iluminatul pietonal, realizarea unei modelări corespunzătoare a feţelor oamenilor este 
ră pentru perceperea corectă a trăsăturilor feţei umane şi crearea unei ambianţe 



 
 

STUDIU DE FEZABILITATE 
Modernizarea şi extinderea iluminatului public în Municipiul CRAIOVA

 

plăcute. O reliefare corespunzătoare se face în cazul în care raportul dintre iluminarea în plan 
vertical, Ev şi iluminarea semi
 
 Poluarea luminoasă
sistemelor de iluminat, în special în cazul celor din zonele rezidenţiale. O amplasare 
necorespunzătoare a aparatelor de iluminat în apropierea unei case, poate genera orbirea 
locatarilor care privesc prin fereastră către exterior, sau perturbarea iluminatului interior. În 
acest caz, când nu există alta variantă de amplasare a aparatelor de iluminat, se prevăd 
ecrane de protecţie.  
 Există tendinţa realizării unor sisteme de iluminat urbane, car
foarte mare de iluminare/luminanţă, dând naştere astfel aşa numitelor “băi de lumină”. 
Luminanţa mare, reflexiile puternice ale luminii, deranjează în mod accentuat observatorii. 
Este necesară deci, limitarea acestui fenomen care pe zi
supărător într-un oraş modern. 
 

2.2.2. Sisteme de iluminat urban

 Sistemul de iluminat urban
surse de lumină, stâlpi de susţinere
realizarea unui ambient luminos plăcut şi atrăgător necesar omului şi activităţii sale, luând în 
considerare relaţia mediu luminos
 Sistemele de iluminat urban prezintă o serie de 
conferă, în general, o tratare aparte si anume: 
• lipsa suprafeţelor reflectante laterale şi de sus (excepţie făcând tunelurile şi p

pietonale) 
• deserveşte un număr mare de persoane
• este necesară modelarea sarcinii vizuale
• pericolul apariţiei fenomenului orbirii de incapacitate 
• deplasarea permanentă a omului cu viteză mică (circulaţie pietonală),

rutieră) 
• nivelul de iluminare/luminanţă redus. 
 Sistemele de iluminat urban au ro
securitateapersoanelor şi a traficului rutier. În urma unor studii de specialitate, s
că numărul accidentelor rutiere şi al agresiunilor contra persoanelor este mult mai mare pe 
timpul nopţii decât pe timpul zilei. 
 Concepţia sistemelor de iluminat nu se face aleator, ci pe baza unui algoritm de calcul 
riguros definit în literatura de specialitate şi trebuie avut în vedere impactul pe care aceste 
sisteme îl vor avea asupra mediului înconjurător du
 Un alt rol important al iluminatului public dintr
confort şi o ambianţă plăcută. Acest aspect este deosebit de important în oraşele cu caracter 
turistic. Aspectul estetic al iluminatul
• punerea în evidenţă a pr
• reliefarea tridimensională a monumentelor
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plăcute. O reliefare corespunzătoare se face în cazul în care raportul dintre iluminarea în plan 
vertical, Ev şi iluminarea semi-cilindrică, Esc, se încadrează în anumite limi

Poluarea luminoasă este un factor de care trebuie să se ţină seama în realizarea 
sistemelor de iluminat, în special în cazul celor din zonele rezidenţiale. O amplasare 
necorespunzătoare a aparatelor de iluminat în apropierea unei case, poate genera orbirea 

privesc prin fereastră către exterior, sau perturbarea iluminatului interior. În 
acest caz, când nu există alta variantă de amplasare a aparatelor de iluminat, se prevăd 

Există tendinţa realizării unor sisteme de iluminat urbane, car
foarte mare de iluminare/luminanţă, dând naştere astfel aşa numitelor “băi de lumină”. 
Luminanţa mare, reflexiile puternice ale luminii, deranjează în mod accentuat observatorii. 
Este necesară deci, limitarea acestui fenomen care pe zi ce trece devine tot mai evident şi mai 

un oraş modern.  

Sisteme de iluminat urban 

Sistemul de iluminat urban este definit ca ansamblu de elemente (aparate de iluminat, 
de lumină, stâlpi de susţinere etc.) judicios alese şi amplasate, astfel încât să asigure 

realizarea unui ambient luminos plăcut şi atrăgător necesar omului şi activităţii sale, luând în 
considerare relaţia mediu luminosconsum energetic-investiţie.  

Sistemele de iluminat urban prezintă o serie de caracteristic
conferă, în general, o tratare aparte si anume:  

lipsa suprafeţelor reflectante laterale şi de sus (excepţie făcând tunelurile şi p

eşte un număr mare de persoane 
ară modelarea sarcinii vizuale 

colul apariţiei fenomenului orbirii de incapacitate şi de inconfort, mai pronunţat
deplasarea permanentă a omului cu viteză mică (circulaţie pietonală),

nivelul de iluminare/luminanţă redus.  
Sistemele de iluminat urban au rolul de a asigura atât confortul vizual, cât şi 

persoanelor şi a traficului rutier. În urma unor studii de specialitate, s
că numărul accidentelor rutiere şi al agresiunilor contra persoanelor este mult mai mare pe 

t pe timpul zilei.  
ia sistemelor de iluminat nu se face aleator, ci pe baza unui algoritm de calcul 

riguros definit în literatura de specialitate şi trebuie avut în vedere impactul pe care aceste 
sisteme îl vor avea asupra mediului înconjurător după punerea lor în practica. 

Un alt rol important al iluminatului public dintr-o localitate, este crearea unui climat de 
confort şi o ambianţă plăcută. Acest aspect este deosebit de important în oraşele cu caracter 
turistic. Aspectul estetic al iluminatului într-un oraş impune analiza următoarelor aspecte:  

punerea în evidenţă a principalelor obiective din zonă 
ională a monumentelor 
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plăcute. O reliefare corespunzătoare se face în cazul în care raportul dintre iluminarea în plan 
cilindrică, Esc, se încadrează în anumite limite.  

este un factor de care trebuie să se ţină seama în realizarea 
sistemelor de iluminat, în special în cazul celor din zonele rezidenţiale. O amplasare 
necorespunzătoare a aparatelor de iluminat în apropierea unei case, poate genera orbirea 

privesc prin fereastră către exterior, sau perturbarea iluminatului interior. În 
acest caz, când nu există alta variantă de amplasare a aparatelor de iluminat, se prevăd 

Există tendinţa realizării unor sisteme de iluminat urbane, care generează un nivel 
foarte mare de iluminare/luminanţă, dând naştere astfel aşa numitelor “băi de lumină”. 
Luminanţa mare, reflexiile puternice ale luminii, deranjează în mod accentuat observatorii. 

ce trece devine tot mai evident şi mai 

este definit ca ansamblu de elemente (aparate de iluminat, 
plasate, astfel încât să asigure 

realizarea unui ambient luminos plăcut şi atrăgător necesar omului şi activităţii sale, luând în 

caracteristici specifice, ceea ce le 

lipsa suprafeţelor reflectante laterale şi de sus (excepţie făcând tunelurile şi pasajele 

şi de inconfort, mai pronunţat 
deplasarea permanentă a omului cu viteză mică (circulaţie pietonală), sau mare (circulaţie 

lul de a asigura atât confortul vizual, cât şi 
persoanelor şi a traficului rutier. În urma unor studii de specialitate, s-a constatat 

că numărul accidentelor rutiere şi al agresiunilor contra persoanelor este mult mai mare pe 

ia sistemelor de iluminat nu se face aleator, ci pe baza unui algoritm de calcul 
riguros definit în literatura de specialitate şi trebuie avut în vedere impactul pe care aceste 

pă punerea lor în practica.  
o localitate, este crearea unui climat de 

confort şi o ambianţă plăcută. Acest aspect este deosebit de important în oraşele cu caracter 
un oraş impune analiza următoarelor aspecte:   
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• calitatea culorilor pentru a pune în evidenţă aspecte specif
• aspectul instalaţiei de iluminat în cursul zilei nu trebuie să 
• încadrarea în mediul ambiant a obiectivului iluminat pentru a nu deranja persoanele din 

interiorul obiectivului sau în alte clădiri învecinate. 
 Iluminatul artificial face posibilă continuarea activităţii umane în toate domeniile vieţii 
sociale, după lăsarea întunericului. Asemenea iluminatului artificial interior, iluminatul exterior, 
deci si cel urban este de mare importanţă in viaţa de zi cu zi a omului, deveni
activităţii umane.  
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calitatea culorilor pentru a pune în evidenţă aspecte specifice ale obiectivelor iluminate
aspectul instalaţiei de iluminat în cursul zilei nu trebuie să afecteze imaginea obiectivului
încadrarea în mediul ambiant a obiectivului iluminat pentru a nu deranja persoanele din 
interiorul obiectivului sau în alte clădiri învecinate.  

icial face posibilă continuarea activităţii umane în toate domeniile vieţii 
sociale, după lăsarea întunericului. Asemenea iluminatului artificial interior, iluminatul exterior, 
deci si cel urban este de mare importanţă in viaţa de zi cu zi a omului, deveni
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ice ale obiectivelor iluminate 
afecteze imaginea obiectivului 

încadrarea în mediul ambiant a obiectivului iluminat pentru a nu deranja persoanele din 

icial face posibilă continuarea activităţii umane în toate domeniile vieţii 
sociale, după lăsarea întunericului. Asemenea iluminatului artificial interior, iluminatul exterior, 
deci si cel urban este de mare importanţă in viaţa de zi cu zi a omului, devenind indispensabil 
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2.2.3. Cerinţe impuse de respectarea standardelor naţionale şi internaţionale

Standardul SR 13201
următoarele clasificări ale sistemelor de iluminat public pentru trafic rutier, zone pietonale şi 
piste pentru ciclişti, respectiv zone de risc

 
Incadrarea arterelor de circulatie in clasele sist
13201/2004 se realizeaza pe baza unor criterii ce tin cont de

- viteza si complexitatea 
- volumului de trafic zilnic
- participantii la trafic ( motorizat, ciclisti, pietonal)
- controlul traficului si 
- prezenta zonelor de conflict si a intersectiilor
- dificultati de navigatie
- luminanta ambientala
 

Complexitatea traficului se referă la infrastructură, condiţiile de deplasare şi vizibilitate.
Factorii care se consideră sunt următorii:

- numărul de benzi, curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora
- semne de circulaţie, indicatoare

Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor respectiv 
existenţa mijloacelor de control a circulaţiei.

 Metode de control sunt:
- semnale luminoase
- reguli de prioritate
- indicatoare rutiere
- semne direcţionale
- marcaje rutiere

 Acolo unde acestea lipsesc, sau sunt reduse ca densitate, controlul traficului se 
consideră a fi privit drept slab.

Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers, dedicate diferitelor 
tipuri de trafic, sau acolo unde există restricţii de circulaţie.

 Separarea este bună, acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate.
Diferitele tipuri de călători sunt,

vehicolele cu viteză redusă, autobuzele, cicliştii şi pietonii.
 

2.2.4. Nivelul de performanţă şi de calitate

 Nivelul de performan
contract nivelul de performanţă şi de calitate
urmează sa le efectueze, precum 
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2.2.3. Cerinţe impuse de respectarea standardelor naţionale şi internaţionale

Standardul SR 13201/2004 stabileşte pe baza normelor şi standardelor internaţionale 
următoarele clasificări ale sistemelor de iluminat public pentru trafic rutier, zone pietonale şi 

, respectiv zone de risc. 

Incadrarea arterelor de circulatie in clasele sistemului de iluminat conform standardului 
13201/2004 se realizeaza pe baza unor criterii ce tin cont de : 

si complexitatea traficului rutier 
volumului de trafic zilnic 
participantii la trafic ( motorizat, ciclisti, pietonal) 
controlul traficului si separarea benzilor 
prezenta zonelor de conflict si a intersectiilor 
dificultati de navigatie 
luminanta ambientala 

Complexitatea traficului se referă la infrastructură, condiţiile de deplasare şi vizibilitate.
Factorii care se consideră sunt următorii: 

numărul de benzi, curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora
semne de circulaţie, indicatoare 

Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor respectiv 
existenţa mijloacelor de control a circulaţiei. 

etode de control sunt: 
semnale luminoase 
reguli de prioritate 
indicatoare rutiere 
semne direcţionale 
marcaje rutiere 

Acolo unde acestea lipsesc, sau sunt reduse ca densitate, controlul traficului se 
consideră a fi privit drept slab. 

se referă la existenţa unor benzi separate de mers, dedicate diferitelor 
tipuri de trafic, sau acolo unde există restricţii de circulaţie. 
Separarea este bună, acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate.

Diferitele tipuri de călători sunt, spre exemplu, conducătorii auto, vehicolele de transport, 
vehicolele cu viteză redusă, autobuzele, cicliştii şi pietonii. 

Nivelul de performanţă şi de calitate 

Nivelul de performanţăşi de calitate: Concedentul, trebuie s
nivelul de performanţă şi de calitate al activităţiilor pe care Concesionarul 
sa le efectueze, precum şi modul în care acesta trebuie s
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2.2.3. Cerinţe impuse de respectarea standardelor naţionale şi internaţionale 

stabileşte pe baza normelor şi standardelor internaţionale 
următoarele clasificări ale sistemelor de iluminat public pentru trafic rutier, zone pietonale şi 

emului de iluminat conform standardului 

Complexitatea traficului se referă la infrastructură, condiţiile de deplasare şi vizibilitate. 

numărul de benzi, curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora 

Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor respectiv 

Acolo unde acestea lipsesc, sau sunt reduse ca densitate, controlul traficului se 

se referă la existenţa unor benzi separate de mers, dedicate diferitelor 

Separarea este bună, acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate. 
spre exemplu, conducătorii auto, vehicolele de transport, 

: Concedentul, trebuie să definească prin 
al activităţiilor pe care Concesionarul 

n care acesta trebuie să raspundăîn eventualele 
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situaţii de urgenţă, stabilind 
va realiza verificarea modului de respectare a obliga
 Verificarea îndeplinirii cerin
dreptul de a verifica îndeplinirea cerin
realizate de Concesionar, asigurandu
relevante cu privire la aceste aspecte, modul 
Concedentului rapoarte periodice sau la simpl
modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derularii Contractului de concesiune sau 
misiunile de verificare şi condi
 Proceduri de solu
calitate: Nerespectarea cerin
Concesionar ar putea avea consecin
contractului. Consecinţele se pot materializa 
executarea Garanţiei de bun
ultimă instanţă. 
 

2.2.5. Prezentarea obiectelor de investiţie

 Pe durata concesiunii se vor realiza urmatoare tipuri de lucari: 
2.2.4.1 modernizarea sistemului de iluminat public
2.2.4.2 extinderea sistemului de iluminat public
2.2.4.3 realizarea iluminatului arhitectural
2.2.4.4 implementarea sistemului inteligent de monitorizare si control al

iluminat public 
2.2.4.5 întreţinerea sistemului de iluminat public.
 

2.2.5.1. Modernizare sistemului de iluminat public

 Majoritatea punctelor luminoase existente au fost montate în sistemul de iluminat public 
al municipiului Craiova la inceputul pe
ani. Astfel întreţinere şi men
nejustificat de mari.  
 Dupa cum rezultă din analiza scenar
toate aparatele de iluminat existente cu aparate de iluminat 
sodiu la înaltă presiune. Acest scenariu presupune pe l
iluminat public, implementarea sistemului de telegestiune. 
 Documentaţia tehnic
maxim 6 luni de la primirea ordinului de 
pe proiecte se va realiza împreun
finalizarea ultimei documenta
 Termenul maxim de finalizare a lucr
ordinului de începere a lucr
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, stabilind în acest sens indicatori relevanţi şi mă
va realiza verificarea modului de respectare a obligaţiilor contractuale. 

ndeplinirii cerinţelor de performanţăşi de calitate
ndeplinirea cerinţelor de performanţăş

realizate de Concesionar, asigurandu-se în acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente 
relevante cu privire la aceste aspecte, modul în care Concesionarul se oblig
Concedentului rapoarte periodice sau la simpla solicitare a acestuia din urm
modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derularii Contractului de concesiune sau 

i condiţiile în care se realizează acestea.   
Proceduri de soluţionare a nerespectării criteriilor de performan

: Nerespectarea cerinţelor de performanţăşi calitate a activita
Concesionar ar putea avea consecinţe asupra modului de 

ele se pot materializa în penalizări financiare sau reduceri ale pl
iei de bună execuţie, sau chiar rezilierea Contractului de concesiune 

Prezentarea obiectelor de investiţie 

Pe durata concesiunii se vor realiza urmatoare tipuri de lucari: 
sistemului de iluminat public 

sistemului de iluminat public 
area iluminatului arhitectural 

implementarea sistemului inteligent de monitorizare si control al

întreţinerea sistemului de iluminat public. 

Modernizare sistemului de iluminat public 

Majoritatea punctelor luminoase existente au fost montate în sistemul de iluminat public 
al municipiului Craiova la inceputul perioadei de concesiune care s

i menţinerea la parametri de funcţionare nominali necesit

din analiza scenariilor, varianta optimă este cea 
toate aparatele de iluminat existente cu aparate de iluminat moderne cu lămpi cu vapori de 

. Acest scenariu presupune pe lângă modernizarea 
, implementarea sistemului de telegestiune.  

ia tehnică pentru executarea lucrărilor de modernizare se va efectua 
maxim 6 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. Împar

mpreună cu beneficiarul. Lucrările de execu
finalizarea ultimei documentaţii, adicăînainte de expirarea duratei de proiectare. 

Termenul maxim de finalizare a lucrărilor de modernizare este de 
ncepere a lucrărilor. Termenul de executie se consider
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ăsurabili pe baza cărora se 
iilor contractuale.  

i de calitate: Concedentul are 
ţăşi calitate a activităţilor 

n acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente 
n care Concesionarul se obligă să prezinte 

a solicitare a acestuia din urmă, cu privire la 
modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derularii Contractului de concesiune sau 

criteriilor de performanţăşi de 
i calitate a activitaţilor realizate de 

e asupra modului de îndeplinire a obiectivelor 
ri financiare sau reduceri ale plăţii, 

ie, sau chiar rezilierea Contractului de concesiune în 

Pe durata concesiunii se vor realiza urmatoare tipuri de lucari:  

implementarea sistemului inteligent de monitorizare si control al sistemului de 

Majoritatea punctelor luminoase existente au fost montate în sistemul de iluminat public 
-a incheiat, adica acum 10 

ionare nominali necesită cheltuieli 

este cea în care se schimbă 
moderne cu lămpi cu vapori de 

modernizarea sistemului de 

rilor de modernizare se va efectua în 
mparţirea sistemului de iluminat 

rile de execuţie pot începe înainte de 
nainte de expirarea duratei de proiectare.  

rilor de modernizare este de 4 ani de la primirea 
rilor. Termenul de executie se consideră de la primirea ordinului 
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de începere a lucrării şi obţ
a celor 18.573 puncte luminoase
 

2.2.5.2.Extinderea sistemului de 

 În perioada ultimei concesiuni, s
străzile din Municipiul Craiova
public va apare, în primul r
posibile sunt: reabilitarea unor str
iluminat existent), apariţia de str
zone unde apare o necesitate de supli
 O prima estimare facut
realiza cca 33 km căi de circula
implica realizarea de, cel pu
 Pentru realizarea acestei investi
• se vor utiliza doar puncte luminoase echipate cu aparate de iluminat 
• toată reţeaua electrică extins
• toti stâlpii utilizaţi la lucr
• în plus, recomandăm, ca extinderile de tip rutier, acolo unde este posibil, s

într-un canal tehnic, prin care se va asigura spa
publice.   

 
 La extinderea unui punct luminos sunt incluse toate opera
punerii în funcţiune a punctului luminos, 
iluminat complet echipat cu consola aferent
realizarea coloanei de alime
 Pentru realizarea graficelor de execu
iluminat public propunem: 
• pentru determinarea timpului de realizare a proiectelor de extindere propunem un timp 

proiectare de maxim 2 ore
• pentru realizarea lucrarilor de extindere propunem un timp maxim de 28 zile/punct 

luminos de extindere 
• în fiecare proiect va fi prezentat graficul de realizare al lucrarii, respectand ace

propusi. 
 Termenul de executie se considera de la primirea ordinului de 
obţinerea tuturor avizelor şi
 

2.2.5.3. Realizarea iluminatului arhitectural

 Pentru iluminatul arhitectural se pot utiliza toate sursele de lumină cunoscute, fiecare 
obţinând însă un anumit efect determinat de caracteristicile de culoare. În următorul tabel se 
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ţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare
puncte luminoase este prezentată în analiza scenariilor, precum 

Extinderea sistemului de iluminat public 

n perioada ultimei concesiuni, s-a urmarit asigurarea iluminatului public pe toate 
Craiova. Ca urmare, în viitor necesitatea extinderii sistemului de iluminat 

n primul rând, ca urmare a extinderii municipiului. Alte exemple de extinderi 
posibile sunt: reabilitarea unor străzi (care poate implica şi redimensionarea sistemului de 

ia de străzi şi zone rezidenţiale noi, extinderi punctuale
sitate de suplimentare a nivelului de iluminat

O prima estimare facută, arată căîn Municipiul Craiova, în perioada analizat
i de circulaţie rutiereşi cca 21 km căi de circula

, cel puţin, 1.929 puncte luminoase.  
Pentru realizarea acestei investiţii se impun urmatoarele:  

se vor utiliza doar puncte luminoase echipate cu aparate de iluminat 
extinsă va fi de tip LES 

i la lucrările de extinderea a sistemului de iluminat
m, ca extinderile de tip rutier, acolo unde este posibil, s

un canal tehnic, prin care se va asigura spaţiul necesar şi pentru pozarea altor utilit

La extinderea unui punct luminos sunt incluse toate operaţ
iune a punctului luminos, şi anume: montarea stâlpului, montarea aparatului de 

iluminat complet echipat cu consola aferentă, realizarea reţelei elect
realizarea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat etc. 

Pentru realizarea graficelor de execuţie a lucrărilor de modernizare a 
 

entru determinarea timpului de realizare a proiectelor de extindere propunem un timp 
proiectare de maxim 2 ore/punct luminos de extindere 
entru realizarea lucrarilor de extindere propunem un timp maxim de 28 zile/punct 

roiect va fi prezentat graficul de realizare al lucrarii, respectand ace

Termenul de executie se considera de la primirea ordinului de 
ţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare. 

minatului arhitectural 

Pentru iluminatul arhitectural se pot utiliza toate sursele de lumină cunoscute, fiecare 
obţinând însă un anumit efect determinat de caracteristicile de culoare. În următorul tabel se 
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iilor necesare. Structura detaliata 
n analiza scenariilor, precum şi în ANEXA 1. 

a urmarit asigurarea iluminatului public pe toate 
n viitor necesitatea extinderii sistemului de iluminat 

municipiului. Alte exemple de extinderi 
i redimensionarea sistemului de 

iale noi, extinderi punctuale, sauîn anumite 
mentare a nivelului de iluminat etc.. 

n perioada analizată se vor 
i de circulaţie pietonală, ceea ce ar 

se vor utiliza doar puncte luminoase echipate cu aparate de iluminat moderne 

a sistemului de iluminat vor fi metalici 
m, ca extinderile de tip rutier, acolo unde este posibil, să se realizeze 

i pentru pozarea altor utilităţi 

ţile şi materialele necesare 
lpului, montarea aparatului de 

elei electrice (în medie 35m cablu), 

rilor de modernizare a sistemului de 

entru determinarea timpului de realizare a proiectelor de extindere propunem un timp de 

entru realizarea lucrarilor de extindere propunem un timp maxim de 28 zile/punct 

roiect va fi prezentat graficul de realizare al lucrarii, respectand aceşti timpi 

Termenul de executie se considera de la primirea ordinului de începere a lucrării şi 

Pentru iluminatul arhitectural se pot utiliza toate sursele de lumină cunoscute, fiecare 
obţinând însă un anumit efect determinat de caracteristicile de culoare. În următorul tabel se 
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prezintă caracteristicile surselor de lumină din
construcţiilor şi momumentelor. 
 

 
 Este deosebit de importantă alegerea culorii sursei de lumină funcţie de armonizarea cu 
ambientul luminos din zonă. Uneori, pentru anumite obiective, în funcţie de efectul urmărit, se 
pot alege şi contraste de culoare. 
 Dacă se urmăreşte o redare corectă 
necesară utilizarea surselor incandescente clasice (LIC) sau cu halogen (LIH) 
au un cost redus de investiţie iniţială, dar un consum energetic mare şi o durată de 
funcţionare redusă. Altă posibilitate de redare reală a culorilor, se obţine prin utilizarea lămpii 
cu halogenuri metalice (MH), sau cu LED, care are un cost iniţial de investiţie ridicat, dar 
consum energetic redus şi o durată de funcţionare mare.  
 Dacă nu se urmăreşte redare
sau clădirii, lămpile cu mercur sau sodiu vor fi cele corespunzătoare, când nu este necesară 
reglarea fină a fluxului luminos. 
 În principal, urmărindu
trebuie să se studieze toate posibilităţile de amplasare a proiectoarelor din exteriorul clădirii. 
 Amplasarea proiectoarelor pe orizontală
• în apropierea obiectivului 

obţin umbre pronunţate, excesive
• în apropierea obiectivului, cu iluminat suplimentar integrat cu elemente de arhitectură 

proprii (balcoane, copertine, bal
• la o depărtare mai mare de obiectiv.
 Amplasarea proiectoarelor pe verticală
• la înălţimea solului – când nu sunt mascate de vegetaţ
• la înălţimi diferite - în funcţie

alte construcţii, etc.)  
 Proiectoarele cu distribuţie largă corespund unei înălţimi de 1
construcţiile cu înălţime mai mare de 25m se utilizează sistemele combinate: pentr
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prezintă caracteristicile surselor de lumină din punct de vedere al utilizării şi iluminatului 
construcţiilor şi momumentelor.  

Este deosebit de importantă alegerea culorii sursei de lumină funcţie de armonizarea cu 
ambientul luminos din zonă. Uneori, pentru anumite obiective, în funcţie de efectul urmărit, se 
pot alege şi contraste de culoare.  

Dacă se urmăreşte o redare corectă a culorilor şi o variaţie a fluxului luminos, este 
necesară utilizarea surselor incandescente clasice (LIC) sau cu halogen (LIH) 
au un cost redus de investiţie iniţială, dar un consum energetic mare şi o durată de 

ă posibilitate de redare reală a culorilor, se obţine prin utilizarea lămpii 
cu halogenuri metalice (MH), sau cu LED, care are un cost iniţial de investiţie ridicat, dar 
consum energetic redus şi o durată de funcţionare mare.   

Dacă nu se urmăreşte redarea culorilor ci efectul dramatic de reliefare a monumentului 
sau clădirii, lămpile cu mercur sau sodiu vor fi cele corespunzătoare, când nu este necesară 
reglarea fină a fluxului luminos.  

În principal, urmărindu-se efectul decorativ-artistic, la concepţia sistemului de iluminat 
trebuie să se studieze toate posibilităţile de amplasare a proiectoarelor din exteriorul clădirii. 

Amplasarea proiectoarelor pe orizontală se realizează astfel: 
n apropierea obiectivului - se utilizează eficient fluxul luminos, deci costuri reduse, se 

ţin umbre pronunţate, excesive 
n apropierea obiectivului, cu iluminat suplimentar integrat cu elemente de arhitectură 
proprii (balcoane, copertine, balustrade) - elimină contrastele 

depărtare mai mare de obiectiv. 
Amplasarea proiectoarelor pe verticală se poate realiza la înălţimi diferite.  

când nu sunt mascate de vegetaţie sau de construcţii speciale
în funcţie de particularităţile existente în zonă (stâlpi de iluminat public, 

Proiectoarele cu distribuţie largă corespund unei înălţimi de 1
construcţiile cu înălţime mai mare de 25m se utilizează sistemele combinate: pentr
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punct de vedere al utilizării şi iluminatului 

 

Este deosebit de importantă alegerea culorii sursei de lumină funcţie de armonizarea cu 
ambientul luminos din zonă. Uneori, pentru anumite obiective, în funcţie de efectul urmărit, se 

a culorilor şi o variaţie a fluxului luminos, este 
necesară utilizarea surselor incandescente clasice (LIC) sau cu halogen (LIH) – preferabil, care 
au un cost redus de investiţie iniţială, dar un consum energetic mare şi o durată de 

ă posibilitate de redare reală a culorilor, se obţine prin utilizarea lămpii 
cu halogenuri metalice (MH), sau cu LED, care are un cost iniţial de investiţie ridicat, dar 

a culorilor ci efectul dramatic de reliefare a monumentului 
sau clădirii, lămpile cu mercur sau sodiu vor fi cele corespunzătoare, când nu este necesară 

artistic, la concepţia sistemului de iluminat 
trebuie să se studieze toate posibilităţile de amplasare a proiectoarelor din exteriorul clădirii.  

se realizează astfel:  
se utilizează eficient fluxul luminos, deci costuri reduse, se 

n apropierea obiectivului, cu iluminat suplimentar integrat cu elemente de arhitectură 

se poate realiza la înălţimi diferite.   
ie sau de construcţii speciale 

de particularităţile existente în zonă (stâlpi de iluminat public, 

Proiectoarele cu distribuţie largă corespund unei înălţimi de 1-2 etaje. Pentru 
construcţiile cu înălţime mai mare de 25m se utilizează sistemele combinate: pentru etajele 



 
 

STUDIU DE FEZABILITATE 
Modernizarea şi extinderea iluminatului public în Municipiul CRAIOVA

 

inferioare, proiectoare cu distribuţie largă sau medie, iar pentru cele superioare proiectoare cu 
distribuţie concentrată.  
 
 In ultimii ani in domeniul iluminatului arhitectural s
importante:  
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inferioare, proiectoare cu distribuţie largă sau medie, iar pentru cele superioare proiectoare cu 

In ultimii ani in domeniul iluminatului arhitectural s-au realizat urmatoarele obiective 

Muzeul de artă 

 
Biserica Sfânta Treime 
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inferioare, proiectoare cu distribuţie largă sau medie, iar pentru cele superioare proiectoare cu 

au realizat urmatoarele obiective 
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2.2.5.4. Implementarea sistemului inteligent de monitorizare 
sistemului de iluminat public

 În categoriile de consumatori de energie electrică, o pondere importantă o deţine 
iluminatul public ce cuprinde iluminatul stradal 
arhitectural şi iluminatul festiv. 
 În această etapa a sistemului de ilum
problemele sunt în mare parte rezolvate, este momentul 
multă importanţă detaliilor. 
sistem de monitorizare ş
supraveghere centralizată a sistemului, cu posibilitatea de interven
 În aceste condiţii se poate realiza o economie 
reducerea cantitaţii de lum
asemenea se pot obţine reduceri semnificative ale chetuielilor de 
iluminat public şi un timp redus de intervenţie prin faptul c
cu privire la starea sistemului.
 
 Din punct de vedere tehnic, un de sistem de iluminat este ansamblul format din:
• puncte de aprindere 
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Statuia Mihai Viteazul 

Implementarea sistemului inteligent de monitorizare 
sistemului de iluminat public 

n categoriile de consumatori de energie electrică, o pondere importantă o deţine 
iluminatul public ce cuprinde iluminatul stradal - rutier, iluminatul stradal 
arhitectural şi iluminatul festiv.  

sistemului de iluminat public, cand din punct de vedere cantitativ 
n mare parte rezolvate, este momentul în care trebuie s
detaliilor. În această categorie se poate încadra 

şi control al sistemului de iluminat public
a sistemului, cu posibilitatea de intervenţie punctual

ii se poate realiza o economie însemnată
reducerea cantitaţii de lumină, în anumite intervale orare când traficul rutier este redus. De 
asemenea se pot obţine reduceri semnificative ale chetuielilor de 
iluminat public şi un timp redus de intervenţie prin faptul că acesta permite adunarea de date
cu privire la starea sistemului. 

Din punct de vedere tehnic, un de sistem de iluminat este ansamblul format din:
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Implementarea sistemului inteligent de monitorizare şi control al 

n categoriile de consumatori de energie electrică, o pondere importantă o deţine 
rutier, iluminatul stradal – pietonal, iluminatul 

, cand din punct de vedere cantitativ 
n care trebuie să se acorde mai 

ncadra şi implementarea unui 
sistemului de iluminat public care să permită o 

ie punctuală.  
 de energie electrică prin 

n anumite intervale orare când traficul rutier este redus. De 
asemenea se pot obţine reduceri semnificative ale chetuielilor de întreţinere a sistemului de 

acesta permite adunarea de date 

Din punct de vedere tehnic, un de sistem de iluminat este ansamblul format din: 
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• cutii de distribuţie 
• cutii de trecere 
• linii electrice de joasă tensiune
• aparate de iluminat 
• conductoare 
• echipamente de comandă
• automatizarea sistemului de
 
 Un echipament esenţial al sistemului de iluminat stradal îl reprezintă 
sistemului de iluminat public, element ce 
orar impus de beneficiar, asigurând economia de energie, esenţială la nivelul unităţilor 
teritorial administrative.  
 În general, sistemele actuale
minimala, ele intrând în funcţiune şi deconectând, cel mai des, la acţiunea unui senzor 
crepuscular. Un sistem de iluminat inteligent trebuie sa indeplineasca cel puţin următoarele 
funcţii:  
• aprindere/stingere dependentă de starea de iluminare locală, la

aprindere/punct luminos
• posibilitatea de aprindere/stingere 

punct luminos în funcţie de orarul prestabilit de funcţionare
• cunoaşterea de la distanţă a stării funcţionării reţelei el

luminos, semnalizarea apariţiei unor posibile defecte
• posibilitatea de transmitere instantanee de la distanţă a comenzilor de 

aprindere/stingere/variere a fluxului luminos 
iluminat 

• posibilitatea cunoaşterii de la un punct central a consumurilor energetice din fiecare punct 
de aprindere, a fiecarui 
măsurate sunt cel mai des nesinusoidale

• posibilitatea stabilirii un
luminos individual al aparatelor de iluminat ce nu se afla in zonele de risc. 

• dotarea cu un dispozitiv de transmisie la distanţă a informaţiilor
măsurare etc. 

• acest sistem va permite pe langa functiile de management al SIP si 
tensiune a retelei de alimentare a sistemului de iluminat public si 
consumatori, cum ar fi: antene locale pentru retele de comunicatii, camere video, sisteme 
de semnalizare, alimentarea cu energie electrica a sistemelor de semaforizare, etc. 
reducand astfel cheltuielile beneficiarului pentru alte avize si racorduri electrice Aceste noi 
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linii electrice de joasă tensiune 

comandă 
sistemului de iluminatul public. 

Un echipament esenţial al sistemului de iluminat stradal îl reprezintă 
sistemului de iluminat public, element ce asigură corecta alimentare a lămpilor pe un interval 
orar impus de beneficiar, asigurând economia de energie, esenţială la nivelul unităţilor 

sistemele actuale nu au nici un fel de automatizare sau cea existenta est
minimala, ele intrând în funcţiune şi deconectând, cel mai des, la acţiunea unui senzor 
crepuscular. Un sistem de iluminat inteligent trebuie sa indeplineasca cel puţin următoarele 

aprindere/stingere dependentă de starea de iluminare locală, la
/punct luminos 

posibilitatea de aprindere/stingere si variere a fluxului luminos individual pentru fiecare 
în funcţie de orarul prestabilit de funcţionare 

cunoaşterea de la distanţă a stării funcţionării reţelei electrice respective, punctului 
luminos, semnalizarea apariţiei unor posibile defecte 
posibilitatea de transmitere instantanee de la distanţă a comenzilor de 

/variere a fluxului luminos si feedback-ul pornirii/nepornirii sistemului de 

posibilitatea cunoaşterii de la un punct central a consumurilor energetice din fiecare punct 
, a fiecarui punct luminos şi a stării reţelei respective, mai ales că mărimile 

sunt cel mai des nesinusoidale 
posibilitatea stabilirii unor regimuri de funcţionare economice, 
luminos individual al aparatelor de iluminat ce nu se afla in zonele de risc. 
dotarea cu un dispozitiv de transmisie la distanţă a informaţiilor

ermite pe langa functiile de management al SIP si 
tensiune a retelei de alimentare a sistemului de iluminat public si 
consumatori, cum ar fi: antene locale pentru retele de comunicatii, camere video, sisteme 

nalizare, alimentarea cu energie electrica a sistemelor de semaforizare, etc. 
reducand astfel cheltuielile beneficiarului pentru alte avize si racorduri electrice Aceste noi 
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Un echipament esenţial al sistemului de iluminat stradal îl reprezintă automatizarea 
asigură corecta alimentare a lămpilor pe un interval 

orar impus de beneficiar, asigurând economia de energie, esenţială la nivelul unităţilor 

nu au nici un fel de automatizare sau cea existenta este 
minimala, ele intrând în funcţiune şi deconectând, cel mai des, la acţiunea unui senzor 
crepuscular. Un sistem de iluminat inteligent trebuie sa indeplineasca cel puţin următoarele 

aprindere/stingere dependentă de starea de iluminare locală, la nivel de punct de 

si variere a fluxului luminos individual pentru fiecare 

ectrice respective, punctului 

posibilitatea de transmitere instantanee de la distanţă a comenzilor de 
ul pornirii/nepornirii sistemului de 

posibilitatea cunoaşterii de la un punct central a consumurilor energetice din fiecare punct 
punct luminos şi a stării reţelei respective, mai ales că mărimile 

or regimuri de funcţionare economice, prin reducerea fluxului 
luminos individual al aparatelor de iluminat ce nu se afla in zonele de risc.  
dotarea cu un dispozitiv de transmisie la distanţă a informaţiilor de comandă şi de 

ermite pe langa functiile de management al SIP si mentinerea sub 
tensiune a retelei de alimentare a sistemului de iluminat public si implicit alimentarea altor 
consumatori, cum ar fi: antene locale pentru retele de comunicatii, camere video, sisteme 

nalizare, alimentarea cu energie electrica a sistemelor de semaforizare, etc. 
reducand astfel cheltuielile beneficiarului pentru alte avize si racorduri electrice Aceste noi 
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funcţii pot fi implementate prin introducerea unor elemente hardware şi software 
specializate.  

 Introducerea unor echipamente noi de telegestiune astfel incat 
pierderile de energie, să se asigure calitatea montajului şi corectitudinea transmisiei la 
distanţă.  
 Obiectivul definit îl constituie realizarea 
telemanagement pentru reţelele de iluminat public. Pentru implementarea unui astfel de 
sistem trebuie parcurse urmatoarele etape: 
� inventarierea riguroas

Acest obiect presupune inventarierea riguroasa a sistemului de iluminat public cu toate 
componentele sale (iluminat rutier, iluminat pitonal, iluminat arhitectural, re
etc.). 

� realizarea bazei de date a sistemului de iluminat public 

Odată realizat inventarul de la punctul precedent, se poate realiza baza de date a 
sistemului de iluminat public
acestei baze de date este necesar
Municipiul Craiova. Aceasta va permite vizualizarea rapid
componentelor sistemului de iluminat, a garan
întreţinerii şi a reviziilor.  

 Propunem urmatoarea structura pentru aceasta baza de d
  A.Reţeaua de alimentare 

a. Cabluri 
• Tip  
• Dimensiune 
• Proprietate 

 
b. Tablourile de distribuţie

• Amplasare 
• Contorizarea existentă
• Posibilităţile de extindere 
• Gradul de protecţie 
• Vechimea şi starea lor
• Proprietate 

 
c. Cutiile de conexiune 

• Tipul cablului de conexiune 
• Corectitudinea conexiunilor 
• Tipul siguranţei 
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funcţii pot fi implementate prin introducerea unor elemente hardware şi software 

unor echipamente noi de telegestiune astfel incat 
pierderile de energie, să se asigure calitatea montajului şi corectitudinea transmisiei la 

Obiectivul definit îl constituie realizarea unui nou sistem de comanda si control de tip 
reţelele de iluminat public. Pentru implementarea unui astfel de 

sistem trebuie parcurse urmatoarele etape:  
inventarierea riguroasă a sistemului de iluminat public ş

Acest obiect presupune inventarierea riguroasa a sistemului de iluminat public cu toate 
componentele sale (iluminat rutier, iluminat pitonal, iluminat arhitectural, re

realizarea bazei de date a sistemului de iluminat public  
realizat inventarul de la punctul precedent, se poate realiza baza de date a 

sistemului de iluminat public cu toate componentele acesteia. Realizarea riguroas
acestei baze de date este necesară pentru urmarirea eficientă a sistemului de iluminat din

. Aceasta va permite vizualizarea rapidăşi centralizat
componentelor sistemului de iluminat, a garanţiilor componentelor, programarea 

reviziilor.   
Propunem urmatoarea structura pentru aceasta baza de date: 

Reţeaua de alimentare  
Cabluri  

 
Dimensiune  
Proprietate  

Tablourile de distribuţie 
Amplasare  
Contorizarea existentă 
Posibilităţile de extindere  
Gradul de protecţie  
Vechimea şi starea lor 
Proprietate  

Cutiile de conexiune  
Tipul cablului de conexiune  
Corectitudinea conexiunilor  
Tipul siguranţei  
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funcţii pot fi implementate prin introducerea unor elemente hardware şi software 

unor echipamente noi de telegestiune astfel incat să se minimizeze 
pierderile de energie, să se asigure calitatea montajului şi corectitudinea transmisiei la 

unui nou sistem de comanda si control de tip 
reţelele de iluminat public. Pentru implementarea unui astfel de 

şi numerotarea stâlpilor  
Acest obiect presupune inventarierea riguroasa a sistemului de iluminat public cu toate 
componentele sale (iluminat rutier, iluminat pitonal, iluminat arhitectural, reţea electrică 

 
realizat inventarul de la punctul precedent, se poate realiza baza de date a 

cu toate componentele acesteia. Realizarea riguroasă a 
a sistemului de iluminat din 
i centralizată a intreţinerii 

iilor componentelor, programarea 

ate:  
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• Gradul de protecţie 
• Starea lor 
• Proprietate 

 
d. Starea îm

• Existenţa pământării 
• Continuitatea 
• Gradul de ruginire 
• Conformitatea cu normele de pământare 
• Proprietate 

 
e. Buclele de aprindere a iluminatului 

• Geometria buclelor 
• Starea cablului de comandă 
• Tipul contactoarelor şi releelor 
• Starea lor 
• Proprietate 

 
  B.  Puncte luminoase 

a. Stâlpii  
• Starea fundaţiilor
• Tipul stalpilor 
• Vopsitul suprafeţei 
• Proprietate 

 
b. Date axiometrice 

• Înălţimea de montaj 
• Caracterisitici consola 
• Numărul de aparate de iluminat pe un stâlp 
• Distanţa între stâlpi 
• Lăţimea carosabilului 
• Numărul de benzi 
• Lăţimea trotuarului 
• Existenţa parcărilor şi a vegetaţiei 

 
c. Aparatele de iluminat 

• Tipul 
• Puterea 
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Gradul de protecţie  
Starea lor  
Proprietate  

împământării  
Existenţa pământării  
Continuitatea  
Gradul de ruginire  
Conformitatea cu normele de pământare  
Proprietate  

Buclele de aprindere a iluminatului  
Geometria buclelor  
Starea cablului de comandă  
Tipul contactoarelor şi releelor  
Starea lor  
Proprietate  

Puncte luminoase  
 

Starea fundaţiilor 
Tipul stalpilor  
Vopsitul suprafeţei  
Proprietate  

Date axiometrice  
Înălţimea de montaj  
Caracterisitici consola  
Numărul de aparate de iluminat pe un stâlp  
Distanţa între stâlpi  
Lăţimea carosabilului  
Numărul de benzi  
Lăţimea trotuarului  
Existenţa parcărilor şi a vegetaţiei  

Aparatele de iluminat  
Tipul  
Puterea  
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• Tipul reflectorului 
• Clasa de izolaţie electrică 
• Gradul de protecţie 
• Starea actuala 
• Proprietate 

 
  C.Spaţii publice 

a. Tipul spaţiilor 
• Străzi rutiere 
• Pietonale 
• Parcuri 
• Parcări
• Pieţe 
• Intersecţii 
• Treceri pietonale 
• Faleza 
• Pista biciclete 

 
b. Tipul carosabilului 
 
c. Date geometrice 
 
d. Date trafic 

• Traficul în 24 de ore 
• Viteza medie a traficului 

 
e. Clasa sistemului de iluminat 
 
f. Ambientul lor 
g. Alte surse de lumină

• Reclame 
• verdeaţă

 
h. Spaţii critice 

• Zone specifice definite unde este nevoie de o tratare specială din punct 
de vedere luminotehnic. 

 Această structură poate suporta modific
această necesitate.  
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Tipul reflectorului  
Clasa de izolaţie electrică  
Gradul de protecţie  
Starea actuala  
Proprietate  

Spaţii publice  
Tipul spaţiilor  

Străzi rutiere  
Pietonale  
Parcuri  
Parcări 
Pieţe  
Intersecţii  
Treceri pietonale  
Faleza  
Pista biciclete  

Tipul carosabilului  

Date geometrice  

Date trafic  
Traficul în 24 de ore  
Viteza medie a traficului  

Clasa sistemului de iluminat  

Ambientul lor  
Alte surse de lumină 

Reclame  
verdeaţă 

Spaţii critice  
Zone specifice definite unde este nevoie de o tratare specială din punct 
de vedere luminotehnic.  

poate suporta modificări dacă pe durata implement
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Zone specifice definite unde este nevoie de o tratare specială din punct 

pe durata implementării se constată 
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 Suplimentar faţă de această bază de date se 
municipiului a sistemului de iluminat public
municipiului Craiova, în format CAD, se va transpune situa
public. Practic se va transpune pe hart
Obiectivul final, al acestei h
reţea iluminat, spaţii verzi, re
etc).  
 Soluţia propusă pentru 
iluminat publicva realiza:  
• monitorizarea şi gestionarea 
• monitorizarea şi gestionarea 
• varierea fluxului luminos al aparatelor de iluminat cu incadrarea in standardele de iluminat 

actuale in functie de traficul existent
• monitorizarea si gestionarea iluminatului festiv (

independentă pentru aceasta)
• monitorizarea şi gestionarea iluminatului arhitectural.
 
 Principalele beneficii ale implementării unui astfel de sistem sunt: 
• reducerea consumului de energie electrică
• reducerea costurilor de întreţinere: identificarea automată a defecte

exacta a locului defectului
• reducerea emisiei de CO2
• îmbunatăţirea calităţii iluminatului
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Suplimentar faţă de această bază de date se poate realiza t
municipiului a sistemului de iluminat public.Acest obiect presupune ca pe o hart

n format CAD, se va transpune situaţia din teren a sistemului de iluminat 
public. Practic se va transpune pe hartă baza de date a sistemului de iluminat public. 

final, al acestei hărţi este să fie integratăîn sistemul GIS al Municipiului 
ii verzi, reţea apă-canal, reţea electrică, reţea gaz, reţea telecomunicaţii

pentru sistemul inteligent de monitorizare şi control al sistemului de 

onitorizarea şi gestionarea individuala a punctelor luminoase de la distanţă
onitorizarea şi gestionarea individuala a punctelor de aprindere de la

varierea fluxului luminos al aparatelor de iluminat cu incadrarea in standardele de iluminat 
actuale in functie de traficul existent 

onitorizarea si gestionarea iluminatului festiv (în cazul în care se realizeaz
pentru aceasta) 
i gestionarea iluminatului arhitectural. 

Principalele beneficii ale implementării unui astfel de sistem sunt: 
educerea consumului de energie electrică 
educerea costurilor de întreţinere: identificarea automată a defecte

exacta a locului defectului 
educerea emisiei de CO2 
mbunatăţirea calităţii iluminatului 
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realiza transpunerea pe harta 
obiect presupune ca pe o hartă a 

ia din teren a sistemului de iluminat 
de date a sistemului de iluminat public. 
n sistemul GIS al Municipiului Craiova (ex: 

ţea gaz, reţea telecomunicaţii 

sistemul inteligent de monitorizare şi control al sistemului de 

punctelor luminoase de la distanţă 
punctelor de aprindere de la distanţă 

varierea fluxului luminos al aparatelor de iluminat cu incadrarea in standardele de iluminat 

n care se realizează o reţea 

Principalele beneficii ale implementării unui astfel de sistem sunt:  

educerea costurilor de întreţinere: identificarea automată a defectelor, identificarea 
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 Controlul inteligent al iluminatului public implică ţă ăţ

luminii şi conferă acces automat la un panou de control operaţ ş
Soluţia iluminatului public permite economisirea, cu peste 30% a costurilor cu e

nivelul oraşului.    
REGULAMENTUL (CE) NR. 245/2009 AL COMISIEI din 18 martie 2009 de 

implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European 
privește cerințele de proiectare ecologic
încorporat, lămpilor cu descă ă
iluminat compatibile cu aceste lă
furnizat de lampile de iluminat publ
nu centralizat din punctul de aprindere.

 
Soluţia controlului inteligent al iluminatului public propusa permite dezvoltarea unei aplicaţ

modulare şi progresive: 
� Controlul clasic al luminii
� Control de la distanţă ţă

intensităţii luminii pe baza unui senzor de lumină ă
 
Sistemul este constituit din două

control. 
 

Elementele de hardware:
• Emiţătorul principal (transmiţă ţ

unde este furnizată energia in reţ ă
permanenţă conectate la reţ ţ ş ă
cu un software central. 

• Modulele receptor (PLR) sunt instalate în locurile unde controlul energiei electrice este 
necesar, cum este cazul 

 
Software-ul de control central:

• Prin intermediul acestui program se va realiza controlul reţ
totodată şi atenţionarea în cazul unor defecţ
intensităţii luminii, întrerupere
interfeţe grafice legate la o hartă ş

• Orele exacte de conectare ş ş
acesta va permite conectarea senzorilor de iluminare (luxm
complet automat pentru controlul iluminatului public. 

• Intervalul orar în care funcţ ă ţ
fiecare stradă sau zonă în parte.

• Informaţiile primite de acest program de la
procesate în timp real, iar dacă ţ
prevenit la timp. 
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Controlul inteligent al iluminatului public implică controlul de la distanţă ăţ
ş ă acces automat la un panou de control operaţional ş
ţia iluminatului public permite economisirea, cu peste 30% a costurilor cu e

REGULAMENTUL (CE) NR. 245/2009 AL COMISIEI din 18 martie 2009 de 
implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European ș

ș țele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor 
ămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor ș

iluminat compatibile cu aceste lămpi, stipuleaza ca modalitatea de reducere a fluxului luminos 
furnizat de lampile de iluminat public se realizeaza local, la nivelul fiecarui stalp de iluminat, si 
nu centralizat din punctul de aprindere. 

ţia controlului inteligent al iluminatului public propusa permite dezvoltarea unei aplicaţ

Controlul clasic al luminii: deschis/închis,  
Control de la distanţă: sistem de control de la distanţă al aparatelor de iluminat

ăţii luminii pe baza unui senzor de lumină sau prin programare automată

Sistemul este constituit din două elemente principale de hardware ş

Elementele de hardware: 
ţătorul principal (transmiţătorul public), instalat pe staţiile de transformare, acolo de 

ă energia in reţeaua electrică a iluminatului public. Aceste module sunt în 
ţă conectate la reţeaua de telecomunicaţii de tip WiMAX/GPRS/WiFi ş ă

 
Modulele receptor (PLR) sunt instalate în locurile unde controlul energiei electrice este 
necesar, cum este cazul surselor de lumina sau aparatelor de iluminat

ul de control central: 
Prin intermediul acestui program se va realiza controlul reţelei de iluminat public asigurând 

ă ş ţionarea în cazul unor defecţiuni (arderea sursei de lumina
ăţii luminii, întreruperea curentului, consum prea mare -
ţe grafice legate la o hartă a oraşului. 

Orele exacte de conectare şi întrerupere vor fi fixate prin acest program ş
acesta va permite conectarea senzorilor de iluminare (luxmetru), asigurând astfel un sistem 
complet automat pentru controlul iluminatului public.  
Intervalul orar în care funcţionează reţeaua se poate realiza la nivel general sau pentru 

ă ă în parte. 
ţiile primite de acest program de la emiţătorul principal ş

procesate în timp real, iar dacă apar orice fel de defecţiuni personalul responsabil va fi 
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ă controlul de la distanţă al intensităţii 
ş ă ţional şi financiar.  
ţia iluminatului public permite economisirea, cu peste 30% a costurilor cu energia, la 

REGULAMENTUL (CE) NR. 245/2009 AL COMISIEI din 18 martie 2009 de 
și a Consiliului în ceea ce  

ă ămpilor fluorescente fără balast 
și balasturilor și corpurilor de 

ămpi, stipuleaza ca modalitatea de reducere a fluxului luminos 
ic se realizeaza local, la nivelul fiecarui stalp de iluminat, si 

ţia controlului inteligent al iluminatului public propusa permite dezvoltarea unei aplicaţii 

aparatelor de iluminat, reglajul 
ăţ ă sau prin programare automată. 

are şi un software central de 

ţă ţă ţiile de transformare, acolo de 
ă ţ ă a iluminatului public. Aceste module sunt în 

ţă ţ ţii de tip WiMAX/GPRS/WiFi şi comunică 

Modulele receptor (PLR) sunt instalate în locurile unde controlul energiei electrice este 
iluminat. 

ţelei de iluminat public asigurând 
sursei de lumina, scăderea 

- furt) prin intermediul unei 

şi întrerupere vor fi fixate prin acest program şi de asemenea 
etru), asigurând astfel un sistem 

ţ ă ţeaua se poate realiza la nivel general sau pentru 

ţătorul principal şi modulele receptor vor fi 
ă ţiuni personalul responsabil va fi 
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Componente: 
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Studiu comparativ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
În întregul sector al iluminatului stradal există ţ

UE a putut economisi în fiecare an 4,3 bilioane de euro din costurile curente prin iluminat 
electric eficient.  

În acest sens, în marea majoritate a ţă
la îmbunătăţirea consumului eficient de energie în sectorul public. Reţ
este principalul consumator de electricitate al oraş
de energie electrică.  
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În întregul sector al iluminatului stradal există un important potenţ
UE a putut economisi în fiecare an 4,3 bilioane de euro din costurile curente prin iluminat 

În acest sens, în marea majoritate a ţărilor membre UE există ţ
ă ăţirea consumului eficient de energie în sectorul public. Reţ

este principalul consumator de electricitate al oraşului, reprezentând 40% din consumul public 
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ă un important potenţial de economisire, iar 
UE a putut economisi în fiecare an 4,3 bilioane de euro din costurile curente prin iluminat 

mbre UE există obligaţii legale cu privire 
ă ăţirea consumului eficient de energie în sectorul public. Reţeaua iluminatului stradal 

şului, reprezentând 40% din consumul public 
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Costul anual al energiei electrice pentru iluminarea unui oraş
depăşeşte 900.000$ în majoritatea ţă ă
intervalul orar în care luminile funcţ ă
total. 
 
 

Locaţia şi 
numărul 

de locuitori de 
locuitori 

Numărul 
estimativ

al becurilor

SUA >68 milioane

UE >90 milioane

U.K 7,5 milioane
Franţa 8,6 milioane
Los Angeles 
(SUA) 

220.000 

Paris (Franţa) 170.000 

Exemplu pentru 
un oraş cu 60.000 
locuitori 

10.000 becuri

 
 

Costul şi factorii de mediu descriş ţ ă ş ă ă ă ţ ă
reducă costurile reţelelor de iluminat stradal îmbună ăţ ă ţ ş ţ ţ
în creştere al electricităţii este în sine responsabil de creş
operaţionale pentru iluminatul stradal. Astfel, pentru municipalităţ
strategică pentru implementarea unor soluţ ă ş
de electricitate în scopul reducerii con
provocării furnizorilor de electricitate de care depind precum ş ţ
emisiilor de CO2, aşa cum este cerut de Protocolul Kyoto ş ţ

 
Implementarea sistemului de gestionare a iluminatului public propus deschide oportunităţ

şi în ceea ce priveşte implementarea altor soluţ
semnificativ costurile ce pot apă
respectiv: 
 
 

� Posibilitatea avertizării în caz de fraudă
� Posibilitatea alimentă

etc.) de necesitate publică ş ţă
� Monitorizarea şi controlul traficului rutier în localitate prin montarea unor camere de 

supraveghere în locaţ
� Monitorizarea spaţiilor publice (parcuri, stră ă
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Costul anual al energiei electrice pentru iluminarea unui oraş
în majoritatea ţărilor din lume. Numărul surselor de lumina

intervalul orar în care luminile funcţionează (în medie 4000h/an), toate

ărul 
estimativ 

al becurilor 

Numărul 
estimativ 

de KWh/an 

Costul anual 
estimativ pentru 
iluminatul stradal

68 milioane >300 
bilioane 

>18 bilioane $ 

90 milioane >450 
bilioane 

>45,5 bilioane $ 

7,5 milioane >4 bilioane >650 milioane $ 
8,6 milioane 5,3 bilioane 520 milioane $ 

 >100 
milioane 

>17 milioane $ 

 >80 
milioane 

>10,2 milioane $ 

10.000 becuri 4,9 milioane 
KWh/ an 

440.000$ 

şi factorii de mediu descrişi mai sus forţează oraşele să ă ă ţ ă
ă ţelelor de iluminat stradal îmbunătăţind totodată eficienţ ş ţ ţ
ş ăţii este în sine responsabil de creştere
ţionale pentru iluminatul stradal. Astfel, pentru municipalităţi devine obligatorie abordarea 

ă pentru implementarea unor soluţii de măsurare, analizare ş
de electricitate în scopul reducerii consumului de energie, micşorării costurilor de întreţ

ării furnizorilor de electricitate de care depind precum şi contribuţ
şa cum este cerut de Protocolul Kyoto şi de alte iniţ

istemului de gestionare a iluminatului public propus deschide oportunităţ
ş şte implementarea altor soluţii inteligente, de interes comunitar, reducând 
semnificativ costurile ce pot apărea prin alocarea unor bugete separate pentru realiza

Posibilitatea avertizării în caz de fraudă sau avarii 
Posibilitatea alimentării echipamentelor (camere, radare, monitorizare mediu, reclame, 
etc.) de necesitate publică 24/24 şi gestionarea lor de la distanţă

controlul traficului rutier în localitate prin montarea unor camere de 
supraveghere în locaţii cheie 

ţiilor publice (parcuri, străzi, parcări) 
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Costul anual al energiei electrice pentru iluminarea unui oraş cu 100.000 de locuitori 
surselor de lumina, pierderile şi 

ţ ă (în medie 4000h/an), toate contribuie la costul 

estimativ pentru 
iluminatul stradal 

Emisiile de dioxid de 
carbon anuale estimate 
pentru iluminatul stradal 

(în tone) 
>150 milioane 

>180 milioane 

>1,9 milioane 
583.000 
>60.000 

 >9.000 

2.200 tone de CO2 

ş ş ţ ă şele să găsească soluţii care să 
ă ţ ă ăţ ă eficienţa şi siguranţa. Preţul 
ş ăţ şterea majorităţii bugetelor 
ţ ăţi devine obligatorie abordarea 

ă ţ ăsurare, analizare şi reducere a consumului 
şorării costurilor de întreţinere, 

ă şi contribuţia la reducerea 
ş şi de alte iniţiative europene.   

istemului de gestionare a iluminatului public propus deschide oportunităţi 
ş ş ţii inteligente, de interes comunitar, reducând 

ărea prin alocarea unor bugete separate pentru realizarea lor, 

ării echipamentelor (camere, radare, monitorizare mediu, reclame, 
ă şi gestionarea lor de la distanţă 

controlul traficului rutier în localitate prin montarea unor camere de 
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� Servicii de date şi monitorizare a instituţ ăţă ş ţ
interes comunitar 

� Puncte de informare publică ţă
� Posibilitatea citirii contoarelor digitale prin sistem centralizat
 

Principale avantaje
� Identificări de reţele electrice
� Protejarea reţelei electrice, prin menţ
� Reducerea consumului de energie electrică ă ă
� Reducerea intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat pe intervale orare ce pot fi 

setate în prealabil  
� Identificarea problemelor ce pot apă ţ ă
� Management de clădiri sau facilităţ ţ

cu energie electrică 
� Citirea centralizată a contoarelor de energie electrică
 

Beneficii: 
� Reducerea poluării 
� Protejarea mediului înconjură
� Înfrumuseţarea oraşului
� Reducerea infracţionalităţ
� Reducerea costurilor de întreţ ţ ă
� Eficientizarea serviciilor publice

 
Sistemul va realiza, cel putin, următoarele funcţii: 
• reducerea consumului de energie electrică corelata cu reducerea fluxului luminos al 

aparatului de iluminat 
• adresabilitatea si varierea fluxului luminos fiecarui aparat de iluminat solicitat 
• programarea pornirii şi opririi iluminatului pe intreg SIP, pe puncte de aprindere, pe 

circuite 
• programarea pornirii ş

independentă pentru aceasta)
• programarea pornirii, opririi si a scenariului de 
• indicarea funcţionalităţii 
• indicarea defectelor şi locaţiei acestora
• starea circuitelor 
• generarea de rapoarte. 
 
 Pentru implementarea unui astfel de sistem trebuie realizate urmă
• realizarea bazei de date a 
• transpunerea bazei de date a 
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şi monitorizare a instituţiilor de învăţământ precum ş ţ

Puncte de informare publică administrate de la distanţă 
Posibilitatea citirii contoarelor digitale prin sistem centralizat 

Principale avantaje oferite de soluţia propusa de management a reţ
ă ţele electrice 

ţelei electrice, prin menţinerea sub tensiune a cablurilor
Reducerea consumului de energie electrică cu până la 30% prin gestiune permanentă
Reducerea intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat pe intervale orare ce pot fi 

dentificarea problemelor ce pot apărea în reţeaua electrică 
ădiri sau facilităţi industriale folosind reţelele existente de alimentare 
 

ă a contoarelor de energie electrică sau gaz

Protejarea mediului înconjurător 
ţ şului 

ţionalităţii 
Reducerea costurilor de întreţinere a reţelei electrice cu până la 30%
Eficientizarea serviciilor publice 

Sistemul va realiza, cel putin, următoarele funcţii:  
educerea consumului de energie electrică corelata cu reducerea fluxului luminos al 

adresabilitatea si varierea fluxului luminos fiecarui aparat de iluminat solicitat 
pornirii şi opririi iluminatului pe intreg SIP, pe puncte de aprindere, pe 

şi opririi iluminatului festiv(în cazul în care se realizeaz
pentru aceasta) 

rogramarea pornirii, opririi si a scenariului de functionare a iluminatului arhitectural
ndicarea funcţionalităţii componentelor sistemului de iluminat 
ndicarea defectelor şi locaţiei acestora 

enerarea de rapoarte.  

Pentru implementarea unui astfel de sistem trebuie realizate urmă
ealizarea bazei de date a sistemului de iluminat public 
ranspunerea bazei de date a sistemului de iluminat pe harta municipiului
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ş ţ ăţământ precum şi a altor instituţii de 

ţia propusa de management a reţelelor:  

ţ ţinerea sub tensiune a cablurilor 
ă ă la 30% prin gestiune permanentă 

ăţii luminoase a corpurilor de iluminat pe intervale orare ce pot fi 

ă ăţ ţelele existente de alimentare 

ă ă sau gaz 

ţ ţelei electrice cu până la 30% 

educerea consumului de energie electrică corelata cu reducerea fluxului luminos al 

adresabilitatea si varierea fluxului luminos fiecarui aparat de iluminat solicitat  
pornirii şi opririi iluminatului pe intreg SIP, pe puncte de aprindere, pe 

n care se realizează o reţea 

functionare a iluminatului arhitectural 

Pentru implementarea unui astfel de sistem trebuie realizate următoarele lucrări: 

pe harta municipiului 
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• modernizarea punctelor de aprindere existente
transformare şi echiparea
unui astfel de sistem 

• realizarea dispeceratului.
 

2.2.5.5. Întreţinerea sistemului de iluminat public

 Investiţiile propuse în prezentul studiu conduc la sc
întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public. Dar, cum aceste investi
lângă un efort financiar considerabil, 
întreţinerii sistemului de iluminat public nu tr
investiţie.  
 Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi 
nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume: 
• ridicarea gradului de civilizaţie, a con
• creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, 

precum şi a gradului de siguranţă a ci
• punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitecto

localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbători
religioase 

• susţinerea şi stimularea dezvoltării eco
• funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului. 
 
 Întreţinerea reprezintă ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau 
neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică 
corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor. 
 Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va 
face cu respectarea procedurilor specifice de:
• admitere la lucru 
• supravegherea lucrărilor
• scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei
• control al lucrărilor.  
 
 Operaţiile de intretinere vor cuprinde: 
� lucrări operative constând dintr

supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau 
accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea compo
instalaţiilor 
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odernizarea punctelor de aprindere existente, scoaterea acestora din posturile de 
i echiparea punctelor de aprindere cu echipamentele necesare implementării 

ealizarea dispeceratului. 

Întreţinerea sistemului de iluminat public 

în prezentul studiu conduc la scăderea semnificativ
inerea sistemului de iluminat public. Dar, cum aceste investi

un efort financiar considerabil, şi o durată de execuţie semnificativ
inerii sistemului de iluminat public nu trebuie neglijat, cu prec

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

ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii 
creşterea 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 arhitecto
localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbători

susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-socială a localităţii
funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului. 

Întreţinerea reprezintă ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau 
neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică 
corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor.  

or de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va 
face cu respectarea procedurilor specifice de: 

supravegherea lucrărilor 
ere sub tensiune a instalaţiei 

etinere vor cuprinde:  
constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru 

supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau 
accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea compo
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scoaterea acestora din posturile de 
punctelor de aprindere cu echipamentele necesare implementării 

derea semnificativă a costurilor cu 
inerea sistemului de iluminat public. Dar, cum aceste investiţii necesită, pe 

ie semnificativă, bugetul alocat 
ebuie neglijat, cu precădere în primii ani de 

şurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi 

creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, 
rculaţiei rutiere şi pietonale 

punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale 
localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau 

socială a localităţii 
funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului.  

Întreţinerea reprezintă ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau 
neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică 

or de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va 

un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru 
supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau 
accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a 
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� revizii tehnice constând dintr
executate periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi 
înlocuirea unor piese, având drept scop  asigurarea funcţionării 
următoarea lucrare planificată

� reparaţii curente constând dintr
unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii 
proiectaţi, prin remediere
mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător. 

 
 În cadrul lucrarilor operative

• intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la apar
accesorii 

• manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei 
de iluminat în vederea executării unor luc

• manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în caz
• recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformita
• analiza stării tehnice a instalaţiilor
• identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat
• supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlă
• controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: 

vânt puternic, ploi torenţiale
• acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia even

deosebite 
• demontări sau demolãri de elemente ale
• intervenţii ca urmare a unor sesizări.
 
 În cadrul reviziilor tehnice

• revizia aparatelor de iluminat şi a 
• revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de 
• revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.
 
 La lucrarile de revizie tehnica la aparatele de ilum

funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându
protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune. La revizia aparatelor de iluminat se vor 
executa următoarele operaţii: 

• ştergerea aparatului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală)
• înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune
• verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. 

  

Modernizarea şi extinderea iluminatului public în Municipiul CRAIOVA 

constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activit
executate periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi 
înlocuirea unor piese, având drept scop  asigurarea funcţionării 
următoarea lucrare planificată 

constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza 
unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii 
proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu 
mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.  

lucrarilor operative se vor executa:  
intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la apar

manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei 
de iluminat în vederea executării unor lucrări 
manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente

instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare
stării tehnice a instalaţiilor 

identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat
supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie
controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: 
vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură 
acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia even

ãri de elemente ale sistemului de iluminat public
rmare a unor sesizări. 

reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: 
revizia aparatelor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.)
revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare
revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public. 

revizie tehnica la aparatele de iluminat

funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându
protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune. La revizia aparatelor de iluminat se vor 
executa următoarele operaţii:  

paratului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală)
înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune
verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. 
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un ansamblu de operaţii şi activitãţi de mică amploare 
executate periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi 
înlocuirea unor piese, având drept scop  asigurarea funcţionării instalaţiilor până la 

un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza 
unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii 

a tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu 

intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat şi 

manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei 

ul apariţiei unor deranjamente 
te cu regulamentele în vigoare 

identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat 
rea obiectelor căzute pe linie 

controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: 

acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau 

sistemului de iluminat public 

se vor executa cel puţin următoarele operaţii:  
r, condensator, siguranţă etc.) 

conectare/deconectare 

inat pentru verificarea bunei 
funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de 
protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune. La revizia aparatelor de iluminat se vor 

paratului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală) 
înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune 
verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.  
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 La revizia tablourilor electrice

vor realiza următoarele operaţii: 
• înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare
• înlocuirea contactoarelor şi a dispozit
• înlocuirea, după caz, a uşi
• refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul. 
 
 La revizia reţelei 

realizează  
următoarele operaţii:  
• verificarea traseelor şi î
• îndreptarea stâlpilor înclinaţi
• verificarea ancorelor şi întinderea lor
• verificarea stării conductoarelor electrice
• refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fascicule
• îndreptarea, după caz, a consolelor
• verificarea stării izolatoarel
• strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică
• verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de 

protecţie la armătura stâlpului, leg
• măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. 
 
 Reparaţiile curente

• aparate de iluminat şi accesorii
• tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare
• reţele electrice de joasă tensiune aparţi
 
 În cadrul reparaţiilor curente la aparatele de iluminat

următoarele:  
• înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce 

priveşte puterea şi culoarea a
• ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor 

de protecţie vizuală şi a inter
• înlăturarea cuiburilor de păsări
• verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică 

porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare
• verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatură a coloanei la reţeaua electrică
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revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se 
vor realiza următoarele operaţii:  

anţelor necorespunzătoare 
înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte
înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie 
refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.  

 electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se 

verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine 
ndreptarea stâlpilor înclinaţi 

ea ancorelor şi întinderea lor 
tării conductoarelor electrice 

refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul
ptarea, după caz, a consolelor 

verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte 
strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul
verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de 
protecţie la armătura stâlpului, legatura la priza de pământ etc.)

surarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. 

Reparaţiile curente se execută la: 
aparate de iluminat şi accesorii 
tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare
reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.

reparaţiilor curente la aparatele de iluminat 

înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce 
e puterea şi culoarea aparentă 

ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor 
de protecţie vizuală şi a interiorului aparatului de iluminat 

lăturarea cuiburilor de păsări 
verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă 
porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare 
verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatură a coloanei la reţeaua electrică
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de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se 

ivelor de automatizare defecte 

de joasă tensiune destinată iluminatului public se 

lor torsadate, dacă este cazul 

, dacă este cazul 
verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de 

atura la priza de pământ etc.) 
surarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.  

tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare 
nând sistemului de iluminat public. 

 şi accesorii se vor executa 

înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce 

ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor 

şi înlocuirea celor care prezintă 

verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatură a coloanei la reţeaua electrică 
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• înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare.
 
 În cadrul reparaţiilor 

conectare/deconectare se execută următoarele: 
• verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu re
• vopsirea uşilor şi a celorlalt
• verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu 

cele iniţiale (prevăzute în proiect)
• verificarea şi strângerea contactelor
• verificarea coloanelor şi înlocuirea celor
• verificarea contactorului sau înlocuirea ace
• verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare 

sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea 
instalaţiei.  

 
 În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice

iluminatului public se execută următoarele lucrări: 
• verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de 

înaltă tensiune şi alte obiective
• evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou

măsurilor necesare de coexistenţa
• solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează 

distribuţia fluxului luminos al aparatelor de i
• determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea 

măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor
• verificarea verticalităţii stâlpilor şi î
• verificarea şi refacerea inscripţionărilor
• repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilo

strângerea şuruburilor la 
• verificarea stării conduc
• verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% 

din secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă 
crăpaturi, rosături ori lipsa izolaţiei

• se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă es
legătura 

• la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura 
nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzăto
toate izolatoarele deteriorate; 
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înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare. 

reparaţiilor curente la tablourile electrice 
conectare/deconectare se execută următoarele:  

verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor
vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei 
verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu 

niţiale (prevăzute în proiect) 
area şi strângerea contactelor 

verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare
ontactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul

verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare 
sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea 

reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate 
iluminatului public se execută următoarele lucrări:  

verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de 
ltă tensiune şi alte obiective 
idenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea 

urilor necesare de coexistenţa 
solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează 
distribuţia fluxului luminos al aparatelor de iluminat către administraţia domeniului public
determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea 
măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor

stâlpilor şi îndreptarea celor inclinaţi 
şi refacerea inscripţionărilor 

repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, 
strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie 

onductoarelor electrice 
verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% 
din secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă 

rosături ori lipsa izolaţiei 
că starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă es

la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura 
nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzăto
toate izolatoarele deteriorate;  
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 de alimentare, distribuţie, 

medierea tuturor defecţiunilor 

verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu 

cu izolaţie necorespunzătoare 
stuia, dacă este cazul 

verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare 
sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea 

de joasă tensiune destinate 

verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de 

apărute de la ultima verificare şi realizarea 

solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează 
luminat către administraţia domeniului public 

determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea 
măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor 

r deteriorate sau care lipsesc, 

verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% 
din secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă 

că starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface 

la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura 
nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se 
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• la console, brăţări 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 revopse

• la ancorele stâlpilor, se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt 
deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea 
corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar
tensiunea în ancoră 

• la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie, se va verifica starea legăturilor şi 
îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la 
aparatul de iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la 
pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, avân
12604:1988 

• în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă 
de cele din tabelul de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să 
fie cea corespunzătoare. 

 
 Periodicitatea reviziilor tehnice

normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. 
 Periodicitatea reparaţiilor curente

distribuţie, conectare/deconectare şi reţelele electrice de
public este de 3 ani, iar pentru aparatele de iluminat este de 2 ani. 
 
 Din experienţa celor 
necesară alimentarea diver
(scene, căsuţe montate provizoriu pentru diver
energie electrică provizorie 
 

2.2.6. Scenariile tehnico

Analizând obiectele de 
• pentru iluminatul arhitectural este imposibil de conceput mai multe scenarii, av

vedere că fiecare obiectiv se trateaz
fiecărui obiectiv 

• iluminatul festiv se va realiza exclusiv cu produse cu LED
prezenta soluţia de propus
scenarii, soluţiile diferind de la an la an

 
Ca urmare, propunem urmatoarele scenarii:
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la console, brăţări 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 şi se fixează bine pe stâlp 
la ancorele stâlpilor, se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt 
deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea 
corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul, se reglează 

la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie, se va verifica starea legăturilor şi 
îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la 

se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la 
pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, avân

în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă 
de cele din tabelul de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să 
fie cea corespunzătoare.  

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform 
normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. 

Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, 
distribuţie, conectare/deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului 
public este de 3 ani, iar pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.  

a celor 10 ani trebuie luate în considerare şi ocaziile speciale, 
alimentarea diverşilor consumatori cu ocazia manifestă

e montate provizoriu pentru diverşi comercianţi, asisten
provizorie – electrogenerator etc.). 

Scenariile tehnico-economice 

nd obiectele de investiţii se poate observa că:  
entru iluminatul arhitectural este imposibil de conceput mai multe scenarii, av

fiecare obiectiv se tratează separat, rezultând o solu

luminatul festiv se va realiza exclusiv cu produse cu LED–uri 
ia de propusă pentru anul respectiv, deci nu se pot concepe mai multe 

scenarii, soluţiile diferind de la an la an. 

Ca urmare, propunem urmatoarele scenarii: 
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la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt 
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele 

la ancorele stâlpilor, se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt 
deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea 

dacă este cazul, se reglează 

la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie, se va verifica starea legăturilor şi 
îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la 

se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la 
pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, având ca referinţă STAS 

în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă 
de cele din tabelul de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să 

aparatele de iluminat este conform 
normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.  

pentru tablourile electrice de alimentare, 
joasă tensiune destinate iluminatului 

 

i ocaziile speciale, în care este 
ărilor culturale sau festive 

i, asistenţă tehnică, alimentarea cu 

entru iluminatul arhitectural este imposibil de conceput mai multe scenarii, având în 
nd o soluţie luminotehnică specifică 

uri şi în fiecare an se va 
, deci nu se pot concepe mai multe 



 
 

STUDIU DE FEZABILITATE 
Modernizarea şi extinderea iluminatului public în Municipiul CRAIOVA

 

� Scenariul 1:  
• toate aparatele de iluminat existente (18.
- aparate de iluminat echipate cu LED

importante descrise mai jos
- aparate de iluminat moderne echipate cu surse cu descărca

presiune pentru restul zonelor din ora
încadrată strada respectivă

• se extinde sistemul de iluminat cu 
moderne echipate cu surse cu d

• realizarea separaţiei reţelei de iluminat şi trecerea acesteia în subteran pentru 
bulevardele principale si zonele importante descrise mai jos

• se implementează un sistem inteligent de managment al sistemului 
 
� Scenariul 2: 

• toate aparatele de iluminat existente (18.
iluminat echipate cu LED
strada respectivă 

• se extinde sistemul de iluminat cu 
echipate cu LED-uri 

• realizarea separaţiei reţelei de iluminat şi trecerea acesteia în subteran pentru intreaga 
retea de iluminat public din oras

• se implementează un sistem inteligent de managment al sistemului de iluminat public. 
 

� Scenariul 3: 
• toate aparatele de iluminat existente (18.

iluminat echipate cu LED
strada respectivă 

• se extinde sistemul de iluminat cu 
echipate cu LED-uri 

• realizarea separaţiei reţelei de iluminat şi trecerea acesteia în subteran pentru 
bulevardele principale si zonele importante 

• se implementează un sistem inteligent de managment al sistemului de iluminat public. 
 
 În continuare se analizeaz
manifestă identic în cele 3 scenarii pentru perioada analizata (urm
 

2.2.6.1. Situaţia existentă

• Număr aparate de iluminat: 
• Puterea instalată:   
• Consumul de energie electrică:
• Costul energiei electrice consumate:
• Cost întreţinere:   
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toate aparatele de iluminat existente (18.573 bucaţi) se vor schimba cu : 
aparate de iluminat echipate cu LED-uri pentru bulevardele principale 
importante descrise mai jos 
aparate de iluminat moderne echipate cu surse cu descărcari în vapori de sodiu la înalta 
presiune pentru restul zonelor din oraş, ţinând cont de clasa de iluminat în care este 
încadrată strada respectivă 
se extinde sistemul de iluminat cu 870 puncte luminoase cu aparate de iluminat 
moderne echipate cu surse cu descărcari în vapori de sodiu la înalta presiune
realizarea separaţiei reţelei de iluminat şi trecerea acesteia în subteran pentru 
bulevardele principale si zonele importante descrise mai jos 
se implementează un sistem inteligent de managment al sistemului 

toate aparatele de iluminat existente (18.573 bucaţi) se vor schimba cu aparate de 
iluminat echipate cu LED-uri, ţinând cont de clasa de iluminat în care este încadrată 

se extinde sistemul de iluminat cu 870 puncte luminoase cu aparate de iluminat 
 

realizarea separaţiei reţelei de iluminat şi trecerea acesteia în subteran pentru intreaga 
retea de iluminat public din oras 
se implementează un sistem inteligent de managment al sistemului de iluminat public. 

toate aparatele de iluminat existente (18.573 bucaţi) se vor schimba cu aparate de 
iluminat echipate cu LED-uri, ţinând cont de clasa de iluminat în care es

se extinde sistemul de iluminat cu 870 puncte luminoase cu aparate de iluminat 
 

realizarea separaţiei reţelei de iluminat şi trecerea acesteia în subteran pentru 
bulevardele principale si zonele importante descrise mai jos 
se implementează un sistem inteligent de managment al sistemului de iluminat public. 

În continuare se analizează cele trei scenarii propuse, considerând că inflaţia se 
manifestă identic în cele 3 scenarii pentru perioada analizata (următorii 10 ani de concesiune)

.1. Situaţia existentă 

Număr aparate de iluminat:    18.573 bucati 
   2.402,43 kW 

Consumul de energie electrică:  10.090,22 MWh/an 
Costul energiei electrice consumate: 4.977.000,32 lei/an 

   1.986.314,33 lei/an  
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) se vor schimba cu :  
uri pentru bulevardele principale şi zonele 

ri în vapori de sodiu la înalta 
, ţinând cont de clasa de iluminat în care este 

luminoase cu aparate de iluminat 
escărcari în vapori de sodiu la înalta presiune 

realizarea separaţiei reţelei de iluminat şi trecerea acesteia în subteran pentru 

se implementează un sistem inteligent de managment al sistemului de iluminat public.  

) se vor schimba cu aparate de 
uri, ţinând cont de clasa de iluminat în care este încadrată 

luminoase cu aparate de iluminat 

realizarea separaţiei reţelei de iluminat şi trecerea acesteia în subteran pentru intreaga 

se implementează un sistem inteligent de managment al sistemului de iluminat public.  

) se vor schimba cu aparate de 
uri, ţinând cont de clasa de iluminat în care este încadrată 

luminoase cu aparate de iluminat 

realizarea separaţiei reţelei de iluminat şi trecerea acesteia în subteran pentru 

se implementează un sistem inteligent de managment al sistemului de iluminat public.  

considerând că inflaţia se 
torii 10 ani de concesiune).  
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2.2.6.2. Scenariul 1  

 Pentru acest scenariu se vor realiza urmatoarele tipuri de lucrari de reabilitare a 
sistemului de iluminat public :

a) Pentru caile rutiere importante din oras si anume : Calea Bucuresti, bvd 
Titulescu, Calea Severinului, bvd Decebal, bvd N. Romanescu, bvd Tineretului si bvd 
Stirbei Voda se propune inlocuirea retelei de iluminat public prin
numar de 1023 stalpi si 
stalpi metalici si a unui numar de 

b) Pentru restul arterelor si spatiilor pietonale din oras se vor inlocui 
aparatele de iluminat existente 
reproiectare justa .  

c) Sistemul de ilumina
echipate cu surse cu descărcari în vapori de sodiu la înalta presiune

d) Reteaua electrica de iluminat public se trece in subteran pentru bul
mai sus pe o distanta de 

e) Se implementeaza un sistem de telegestiune a iluminatului public la nivel de punct 
luminos ce va permite controlul, comanda si varierea fluxului luminos al aparatelor de 
iluminat. 
 

In urma acestor masuri
• Număr aparate de iluminat: 
• Putere instalată:   
• Consumul de energie electrică:
• Costul energiei electrice consumate: 
• Cost întreţinere:  
• Cost investitie :   
 
*

Pentru calculul costului energiei electrice consumate într
tinând cont de creşterea acestuia în urmatorii 10 de ani. 
 

2.2.6.3. Scenariul 2  

• Număr aparate de iluminat: 
• Putere instalată:   
• Consumul de energie electrică:
• Costul energiei electrice consumate: 
• Cost întreţinere:   
• Cost investiţie:    
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Pentru acest scenariu se vor realiza urmatoarele tipuri de lucrari de reabilitare a 
sistemului de iluminat public : 

Pentru caile rutiere importante din oras si anume : Calea Bucuresti, bvd 
Titulescu, Calea Severinului, bvd Decebal, bvd N. Romanescu, bvd Tineretului si bvd 
Stirbei Voda se propune inlocuirea retelei de iluminat public prin

stalpi si 1912 aparate de iluminat si montarea unui numar de 1023
metalici si a unui numar de 1429 aparate de iluminat cu LED. 

Pentru restul arterelor si spatiilor pietonale din oras se vor inlocui 
aparatele de iluminat existente cu aparate de iluminat noi performante

 
Sistemul de iluminat se va extinde cu un numar de 870 aparate de iluminat moderne 

surse cu descărcari în vapori de sodiu la înalta presiune
Reteaua electrica de iluminat public se trece in subteran pentru bul
mai sus pe o distanta de 30,2 km 
Se implementeaza un sistem de telegestiune a iluminatului public la nivel de punct 
luminos ce va permite controlul, comanda si varierea fluxului luminos al aparatelor de 

In urma acestor masuri sistemul de iluminat va avea urmatoarele caracteristici :
Număr aparate de iluminat:    18.960 bucati 

   1.965,00 kW 
nsumul de energie electrică:  6.909,21 MWh/an 

ce consumate:  3.537.509,00 lei/an 
   2.590.360,00 lei/an 
   9.093.988,50 EUR 

costului energiei electrice consumate într-un an s-a considerat un tarif mediu, 
tinând cont de creşterea acestuia în urmatorii 10 de ani.  

Număr aparate de iluminat:    18.960 bucati 
   903,31 kW 

mul de energie electrică:  1.625,93 MWh/an 
giei electrice consumate:  1.656.126,72 lei/an 

   659.886,83 lei/an 
   29.896.335,20 EUR 
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Pentru acest scenariu se vor realiza urmatoarele tipuri de lucrari de reabilitare a 

Pentru caile rutiere importante din oras si anume : Calea Bucuresti, bvd Nicolae 
Titulescu, Calea Severinului, bvd Decebal, bvd N. Romanescu, bvd Tineretului si bvd 
Stirbei Voda se propune inlocuirea retelei de iluminat public prin dezafectarea unui 

si montarea unui numar de 1023 
aparate de iluminat cu LED.  

Pentru restul arterelor si spatiilor pietonale din oras se vor inlocui cele 16661 buc 
cu aparate de iluminat noi performante realizand o 

aparate de iluminat moderne 
surse cu descărcari în vapori de sodiu la înalta presiune. 

Reteaua electrica de iluminat public se trece in subteran pentru bulevardele mentionate 

Se implementeaza un sistem de telegestiune a iluminatului public la nivel de punct 
luminos ce va permite controlul, comanda si varierea fluxului luminos al aparatelor de 

sistemul de iluminat va avea urmatoarele caracteristici : 

a considerat un tarif mediu, 



 
 

STUDIU DE FEZABILITATE 
Modernizarea şi extinderea iluminatului public în Municipiul CRAIOVA

 

2.2.6.4. Scenariul 3  

• Număr aparate de iluminat: 
• Putere instalată:   
• Consumul de energie electrică:
• Costul energiei electrice consumate: 
• Cost întreţinere:   
• Cost investiţie:    

 

2.2.7. Scenariul recomandat de către elaborator

 Scenariul recomandat 

Motivăm alegerea scenariului 
Criterii de analiza Pondere

cost investiție 4

cost energie  0.5

cost întreținere  0.5

nr de întreruperi în furnizare 1.5

gestionarea serviciului 1

aspect urban al SIP 0.5

TOTAL 

 
 

Se observă că s-a acordat importan
investiției, în timp ce costurile energiei electrice ș ț
diminuate ca impact, bugetarea acestora 
investițiilor. 

De asemenea, s-a pus accent 
a acestuia considerându-se mai importantă
 

2.2.8. Avantajele scenariului recomandat

Avantajele scenariului recomandat sunt: 
• valoare investiţiei este mai mică cu 7

scenariul 3, iar rezultatele care se obţin sunt 
• aparatele de iluminat se pastreaza ca numar in comparatie cu celelalte scenarii

utilizeaza surse cu sodiu pentru restul aparatelor de iluminat 
• în acest scenariu se ob

sistemul actual, chiar dacă sistemul de iluminat se extinde
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Număr aparate de iluminat:    18.960 bucati 
   903,31 kW 

Consumul de energie electrică:  1.625,93 MWh/an 
Costul energiei electrice consumate:  1.656.126,72 lei/an 

   659.886,83 lei/an 
   18.661.886,00 EUR 

Scenariul recomandat de către elaborator 

Scenariul recomandat este Scenariul 1 datorită avantajelor enumerate în continuare. 

ăm alegerea scenariului 1 potrivit analizei următoare: 
Pondere Scenariul 1 Puncte Scenariul 2 Puncte

4 5 20 1.5 

0.5 2.5 1.25 5 

0.5 1.5 0.75 5 

1.5 4 6 5 

1 5 5 5 

0.5 3 1.5 5 

34.5 26 

a acordat importanța cea mai mare efortului financiar de realizare a 
ției, în timp ce costurile energiei electrice și al operațiunilor de 

diminuate ca impact, bugetarea acestora ținând de mecanisme diferite de cel al regimului 

a pus accent și pe calitatea serviciului, față de modalitatea de gestiune 
se mai importantă furnizarea lui fără întreruperi.

Avantajele scenariului recomandat 

Avantajele scenariului recomandat sunt:  
investiţiei este mai mică cu 70% faţă de scenariul 2 si cu 50% mai mica fata de 

, iar rezultatele care se obţin sunt comparabile 
aparatele de iluminat se pastreaza ca numar in comparatie cu celelalte scenarii
utilizeaza surse cu sodiu pentru restul aparatelor de iluminat  

se obţine un consum de energie electrică, cu 15
actual, chiar dacă sistemul de iluminat se extinde 
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jelor enumerate în continuare.  

Puncte Scenariul 3 Puncte 

6 3 12 

2.5 5 2.5 

2.5 5 2.5 

7.5 5 7.5 

5 5 5 

2.5 3 1.5 

31 

ța cea mai mare efortului financiar de realizare a 
ț ș țiunilor de întreținere au fost 

ținând de mecanisme diferite de cel al regimului 

ă de modalitatea de gestiune 
ă ă întreruperi. 

si cu 50% mai mica fata de 

aparatele de iluminat se pastreaza ca numar in comparatie cu celelalte scenarii, dar se 

nsum de energie electrică, cu 15% mai mic decât la 
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• reducerea costurilor aferente energiei electrice cu 20
cont şi de creşterea preţului energiei electrice pentru perioada analizată

• prin implementarea acestui scenariu se r
sistemului de iluminat public

• aceasta scenariu permite posibilitatea de extindere tehnologică
• durata de viaţă a surselor 

inteligent de management
iluminat 

• la sfarşitul perioadei de implementare a acestui proiect
un sistem de iluminat public

• reducerea emisiilor de CO
• reducerea poluării luminoase
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Numarul aparatelor de iluminat
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ferente energiei electrice cu 20% faţă de situaţia actuală, ţinând 
cont şi de creşterea preţului energiei electrice pentru perioada analizată

in implementarea acestui scenariu se reduc cu 15% cheltuielile legate de 
sistemului de iluminat public 
ceasta scenariu permite posibilitatea de extindere tehnologică 
urata de viaţă a surselor de luminăeste mai mare din cauza implementării sistemului 

inteligent de management, ceea ce se reflectăîn costurile de î

perioadei de implementare a acestui proiect municipalitatea va avea 
sistem de iluminat public modern şi eficient 

educerea emisiilor de CO2 
i luminoase. 

2 3

Numarul aparatelor de iluminat

Numarul aparatelor de iluminat
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% faţă de situaţia actuală, ţinând 
cont şi de creşterea preţului energiei electrice pentru perioada analizată 

cheltuielile legate de întretinerea 

 
de luminăeste mai mare din cauza implementării sistemului 

întreţinere a aparatelor de 

municipalitatea va avea în posesie 

 

Numarul aparatelor de iluminat
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- €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,00 €

25.000.000,00 €

30.000.000,00 €

35.000.000,00 €

40.000.000,00 €

45.000.000,00 €

SCENARIUL 1

- €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

SCENARIUL 1
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SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 SCENARIUL 3

Valoarea investitiei

Valoarea investitiei

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 SCENARIUL 3

Valoarea energiei electrice

Valoarea energiei electrice
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SCENARIUL 3

SCENARIUL 3
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2.2.9. Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică
 
 Cele mai importante materiale utilizate 
în continuare. Exemplele luate sunt cu titlu de referin
existente pe piaţa romaneasc
să se pastreze minim condi
introducerea în sistemul de 
de calitate proastă caresă ridice probleme 
sistemului de iluminat public
 

2.2.9.1. Aparate de iluminat

Scenariul propus prevede utilizarea de apara
LED pentru bulevardele principale si anume
N. Titulescu, Decebal, Stirbei Voda si Tineretului si surse de lumina 
sodiu la inalta presiune cu eficiente ridicate 
specificatii minime.  

- €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

SCENARIUL 1

Valoarea intretinerii sistemului de iluminat
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Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică 

Cele mai importante materiale utilizate în realizarea sistemelor de iluminat sunt descrise 
n continuare. Exemplele luate sunt cu titlu de referinţăşi reprezint

a romanească . Se pot utiliza produse similare, de la al
se pastreze minim condiţiile tehnice şi de calitate ale produselor descrise, pentru a evita 

istemul de iluminat public al municipiului Craiovaa unor produse contrafacute, 
ridice probleme în funcţionarea corectă, pe 

sistemului de iluminat public. 

Aparate de iluminat 

Scenariul propus prevede utilizarea de aparate de iluminat echipate cu surse de lumina 
bulevardele principale si anume: Calea Bucuresti, Calea Severinului, N Romanescu, 

N. Titulescu, Decebal, Stirbei Voda si Tineretului si surse de lumina 
cu eficiente ridicate in rest, ce trebuie sa indeplineasca 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 SCENARIUL 3

Valoarea intretinerii sistemului de iluminat

Valoarea intretinerii sistemului de iluminat
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n realizarea sistemelor de iluminat sunt descrise 
i reprezintă produse ale firmelor 

. Se pot utiliza produse similare, de la alţi furnizori, cu condiţia 
i de calitate ale produselor descrise, pentru a evita 

a unor produse contrafacute, 
, pe o perioadăîndelungată a 

te de iluminat echipate cu surse de lumina 
: Calea Bucuresti, Calea Severinului, N Romanescu, 

N. Titulescu, Decebal, Stirbei Voda si Tineretului si surse de lumina cu descarcari in vapori de 
ce trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

SCENARIUL 3

Valoarea intretinerii sistemului de iluminat
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 Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat 
pentru iluminatul general str

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

- aparatul de iluminat realizat din aluminiu turnat la înaltă presiune;
- protecţie electrică: Clasa I sau II;
- sistem de mentinere a flu
- Aparataj ce permite varierea fluxului luminos 0
- arotectie la temperatura crescuta : atat modulele LED cat si aparatajul de aprindere vor 

avea protectie la cresterea 
opreste functionarea corpului de iluminat

- Posibilitate de montaj pe consola verticala sau orizontala cu reglaj al unghiului de 
inclinare in variantele 0, 5 , 10 grd 

- difuzor amovibil din sticl
siliconică pentru etanşare (separat de reflector sau carcasă); 

- capac din polipropilenă rezistent la raze UV
- montaj reversibil pe consolă 45...65 mm sau în cap de stâlp cu diametru de (60...85) 

mm; 
- eficacitate luminoasa mai mare de 100 lm/W
- tensiune nominală de alimentare 230 Vc.a./50 Hz;
- marcare CS/CE. 

 
  Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat 
iluminatul general stradal al căilor de circulaţie 

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

- aparatul de iluminat realizat din aluminiu turnat la înaltă presiune;
- protecţie electrică: Clasa I sau II;
- placa de aparataj amovibilă;
- acces separat în compartiment optic 
- acces facil în interiorul aparatului de iluminat (pentru mentenanţă), fără a folosi unelte;
- reflector ambutisat din tablă de aluminiu, lustruit chimic independent de corpul 

aparatului de iluminat;
- difuzor amovibil din sticlă plată sau policarb

prevăzut cu garnitură siliconică pentru etanşare (separat de reflector sau carcasă); 
- capac din polipropilenă rezistent la raze UV
- soclu din portelan cu pozitionare reglabilă
- filtru anti-condens  
- aparatul va fi echipat 

condensator pentru compensarea puterii reactive, factor de putere minim 0.92.;
- montaj reversibil pe consolă 45...65 mm sau în cap de stâlp cu diametru de (60...85) 

mm; 
- trei unghiuri diferite de 

brat sau in varful stalpului (0grd, 5 grd, 15 grd) 
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Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat 
pentru iluminatul general stradal al căilor de circulaţie : 

nivel de etanşeitate compartiment optic si aparataj minim IP 66 (conform EN 60598 

aparatul de iluminat realizat din aluminiu turnat la înaltă presiune;
protecţie electrică: Clasa I sau II; 
sistem de mentinere a fluxului luminos pe intreaga perioada de viata 
Aparataj ce permite varierea fluxului luminos 0-100% prin protocol DALI  
arotectie la temperatura crescuta : atat modulele LED cat si aparatajul de aprindere vor 
avea protectie la cresterea temperaturii ce intai reduce fluxul luminos si in caz de avarie 
opreste functionarea corpului de iluminat 
Posibilitate de montaj pe consola verticala sau orizontala cu reglaj al unghiului de 
inclinare in variantele 0, 5 , 10 grd  
difuzor amovibil din sticlă plată– minim IK08 (conform EN50102), prevăzut cu garnitură 
siliconică pentru etanşare (separat de reflector sau carcasă); 
capac din polipropilenă rezistent la raze UV 
montaj reversibil pe consolă 45...65 mm sau în cap de stâlp cu diametru de (60...85) 

eficacitate luminoasa mai mare de 100 lm/W 
tensiune nominală de alimentare 230 Vc.a./50 Hz; 

Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat 
iluminatul general stradal al căilor de circulaţie :  

etanşeitate compartiment optic si aparataj minim IP 66 (conform EN 60598 

aparatul de iluminat realizat din aluminiu turnat la înaltă presiune;
protecţie electrică: Clasa I sau II; 
placa de aparataj amovibilă; 
acces separat în compartiment optic şi aparataj; 
acces facil în interiorul aparatului de iluminat (pentru mentenanţă), fără a folosi unelte;
reflector ambutisat din tablă de aluminiu, lustruit chimic independent de corpul 
aparatului de iluminat; 
difuzor amovibil din sticlă plată sau policarbonat – minim IK08 (conform EN50102), 
prevăzut cu garnitură siliconică pentru etanşare (separat de reflector sau carcasă); 
capac din polipropilenă rezistent la raze UV 
soclu din portelan cu pozitionare reglabilă 

aparatul va fi echipat cu filtru anticondens, balast, igniter, siguranţă fuzibilă şi 
condensator pentru compensarea puterii reactive, factor de putere minim 0.92.;
montaj reversibil pe consolă 45...65 mm sau în cap de stâlp cu diametru de (60...85) 

trei unghiuri diferite de montaj pentru inclinarea aparatului de iluminat la montajul pe 
brat sau in varful stalpului (0grd, 5 grd, 15 grd)  
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Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat cu surse LED folosite 

nivel de etanşeitate compartiment optic si aparataj minim IP 66 (conform EN 60598 

aparatul de iluminat realizat din aluminiu turnat la înaltă presiune; 

xului luminos pe intreaga perioada de viata - constaflux 
100% prin protocol DALI   

arotectie la temperatura crescuta : atat modulele LED cat si aparatajul de aprindere vor 
temperaturii ce intai reduce fluxul luminos si in caz de avarie 

Posibilitate de montaj pe consola verticala sau orizontala cu reglaj al unghiului de 

minim IK08 (conform EN50102), prevăzut cu garnitură 
siliconică pentru etanşare (separat de reflector sau carcasă);  

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

Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat folosite pentru 

etanşeitate compartiment optic si aparataj minim IP 66 (conform EN 60598 

aparatul de iluminat realizat din aluminiu turnat la înaltă presiune; 

acces facil în interiorul aparatului de iluminat (pentru mentenanţă), fără a folosi unelte; 
reflector ambutisat din tablă de aluminiu, lustruit chimic independent de corpul 

minim IK08 (conform EN50102), 
prevăzut cu garnitură siliconică pentru etanşare (separat de reflector sau carcasă);  

cu filtru anticondens, balast, igniter, siguranţă fuzibilă şi 
condensator pentru compensarea puterii reactive, factor de putere minim 0.92.; 
montaj reversibil pe consolă 45...65 mm sau în cap de stâlp cu diametru de (60...85) 

montaj pentru inclinarea aparatului de iluminat la montajul pe 
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- tensiune nominală de alimentare 230 Vc.a./50 Hz;
- marcare CS/CE. 

 
Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele 

iluminatului stradal-pietonal şi ornamental:
- grad de etanşeitate al aparatului de iluminat minim: IP 65 (conform EN 60598 

60529);  
- nivel de rezistenţă la impact: minim IK 08 (conform EN 50102); 
- forma tronconica  
- 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 sau distributie conform reflector stradal;
- sursa tubulară va fi poziţionată în interiorul elementului optic interior; 
- protecţie electrică: Clasa I;
- aparatul de iluminat va fi echipat cu balast cu protecţie termică, igniter şi condensator 

pentru compensarea puterii reactive 
- aparatajul va fi montat în corpul aparatului de iluminat;
- montaj pe stâlp la înălţime 4
- dimensiunile aparatului de iluminat: maxim 470x610 mm (hxd); 
- tensiunea nominală de alimentare 230Vc.a. 

2.2.9.2. Surse de lumină

Specificaţiile tehnice minime pentru s
sodiu la înaltă presiune de putere 70

- formă tubulară;  
- 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 sau fără funcţie de resetare); 
- temperatura de culoare 2000 K, indicele de redare a culorilor minim Ra=25%;
- flux luminos minim 660
- poziţie de funcţionare: orice poziţie;
- 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 monta
- posibilitatea de a fi dimat 
 
Specificaţiile tehnice minime pentru s

metalice de putere 70-150 W:
- forma tubulară cu dimensiuni maxime Lxd: 137
- soclu la capete RX7s;
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tensiune nominală de alimentare 230 Vc.a./50 Hz; 

Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate 
pietonal şi ornamental: 

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

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

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 
uminat ambiental sau distributie conform reflector stradal; 

sursa tubulară va fi poziţionată în interiorul elementului optic interior; 
protecţie electrică: Clasa I; 
aparatul de iluminat va fi echipat cu balast cu protecţie termică, igniter şi condensator 
pentru compensarea puterii reactive – factor de putere minim 0,92;
aparatajul va fi montat în corpul aparatului de iluminat; 
montaj pe stâlp la înălţime 4-5 m, diametru de fixare maxim 65 mm;
dimensiunile aparatului de iluminat: maxim 470x610 mm (hxd); 

nsiunea nominală de alimentare 230Vc.a. – 50 Hz. 

Surse de lumină 

Specificaţiile tehnice minime pentru sursă de lumină cu descărcări în vapori de 
sodiu la înaltă presiune de putere 70-250 W: 

70W, 100W, 150W, 250W, 400W; 

necesită aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu protecţie 
termică şi igniter cu sau fără funcţie de resetare);  
temperatura de culoare 2000 K, indicele de redare a culorilor minim Ra=25%;
flux luminos minim 6600 lm, 10700 lm, 17700 lm, 33000 lm si respectiv 55800 lm;
poziţie de funcţionare: orice poziţie; 
durata medie de funcţionare minim 18.000 ore; 
tensiunea minimă de aprindere (echipare cu balast şi igniter) 195 V;

240 V c.a.: 50HZ (în montaj cu balast şi igniter); 
posibilitatea de a fi dimat – scăzut fluxul luminos după amorsarea sursei.

Specificaţiile tehnice minime pentru sursă de lumină cu descărcări în halogenuri 
150 W: 

forma tubulară cu dimensiuni maxime Lxd: 137.5x25 mm; 
soclu la capete RX7s; 
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de iluminat destinate 

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

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

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 

sursa tubulară va fi poziţionată în interiorul elementului optic interior;  

aparatul de iluminat va fi echipat cu balast cu protecţie termică, igniter şi condensator 
factor de putere minim 0,92; 

5 m, diametru de fixare maxim 65 mm; 
dimensiunile aparatului de iluminat: maxim 470x610 mm (hxd);  

ursă de lumină cu descărcări în vapori de 

necesită aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu protecţie 

temperatura de culoare 2000 K, indicele de redare a culorilor minim Ra=25%; 
0 lm, 10700 lm, 17700 lm, 33000 lm si respectiv 55800 lm; 

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

scăzut fluxul luminos după amorsarea sursei. 

ursă de lumină cu descărcări în halogenuri 
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- necesită aparataj extern balast şi ignitor;
- temperatura de culoare 3000/4200 K;
- indicele de redare a culorilor Ra=88%;
- flux luminos minim 6000 lm la 70 W, minim 13250 lm la 150 W;
- tensiunea minimă de aprindere 195 V c.a./50 
- poziţia de funcţionare orizontală +/
- alimentare la 220-240 V c.a./50 Hz (în montaj cu balast şi igniter), 
- durata de funcţionare: minim 9.000 ore.

2.2.9.3. Stălpi 

Scenariul propus prevede utilizarea de 
continuare. Stalpii de beton se vor utiliza doar in cazurile in care este necesara reintregirea 
unei retele existente realizata cu stalpi din beton. 

Specificaţiile tehnice minime pentru stalp metalic
• Inaltime intre 8-12 m;
• Metalic, forma tronconic octagonal sau circular, 
• Placă de baza pentru fixare pe fundaţie sau incastrare in fundatie tip pahar;
• prevăzut cu o fereastră de vizitare, 
• Spatiu de montaj pentru cabluri si si
• Protecţia anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, 

grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire;
 
Specificaţiile tehnice minime pentru stalp beton

echivalent: 
- 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 

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 
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 

- adâncime minimă de implantare în fundaţie turnată minim 1,50 m;
- poziţia bornelor de legare la pământ C1 cm 10
- distanţa între găuri Φ25 P1 cm 10 
- volum beton mc 0,580 
- moment de exploatare normal la încovoiere daNm 9485; moment de 

la torsiune daNm 275.
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necesită aparataj extern balast şi ignitor; 
temperatura de culoare 3000/4200 K; 
indicele de redare a culorilor Ra=88%; 
flux luminos minim 6000 lm la 70 W, minim 13250 lm la 150 W;
tensiunea minimă de aprindere 195 V c.a./50 Hz; 
poziţia de funcţionare orizontală +/- 45º; 

240 V c.a./50 Hz (în montaj cu balast şi igniter), 
durata de funcţionare: minim 9.000 ore. 

Scenariul propus prevede utilizarea de stalpi metalici conform specificatiilor precizate in 
continuare. Stalpii de beton se vor utiliza doar in cazurile in care este necesara reintregirea 
unei retele existente realizata cu stalpi din beton.  

Specificaţiile tehnice minime pentru stalp metalic 
12 m; 

tronconic octagonal sau circular,  avand grosimea tablei de 4mm;
Placă de baza pentru fixare pe fundaţie sau incastrare in fundatie tip pahar;
prevăzut cu o fereastră de vizitare,  
Spatiu de montaj pentru cabluri si sigurante. 
Protecţia anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, 
grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire;

Specificaţiile tehnice minime pentru stalp beton tip SC10002, SC10005 sau 

e 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 

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; 

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 

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 –

Φ25 P1 cm 10 – P2 cm 25 – P3 cm 25 – P4 cm 25 
volum beton mc 0,580 – Clasa beton – C 40/50;  masa element  kg 1650 +10% 
moment de exploatare normal la încovoiere daNm 9485; moment de 
la torsiune daNm 275. 
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flux luminos minim 6000 lm la 70 W, minim 13250 lm la 150 W; 

240 V c.a./50 Hz (în montaj cu balast şi igniter),  

stalpi metalici conform specificatiilor precizate in 
continuare. Stalpii de beton se vor utiliza doar in cazurile in care este necesara reintregirea 

avand grosimea tablei de 4mm; 
Placă de baza pentru fixare pe fundaţie sau incastrare in fundatie tip pahar; 

Protecţia anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, 
grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire; 

SC10002, SC10005 sau 

e 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 

bază cu borne de legare la pământ, cu goluri pentru 

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 

lungime 10 m±20 cm, diametru la vârf 24,00 cm±5 cm, la bază 34,00±10 
pentru stâlp SC10002; 

adâncime minimă de implantare în fundaţie turnată minim 1,50 m; 
– C3 cm 240; 
P4 cm 25 – P5 cm 50; 

C 40/50;  masa element  kg 1650 +10% -5%; 
moment de exploatare normal la încovoiere daNm 9485; moment de exploatare normal 
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Specificaţiile tehnice minime pentru stalp 
- material: metal, rotund dintr
- greutate: max. 40  kg;
- uşă acces instalaţie electrică cu sistem antiefracţie (cu cheie); 
- sistem de montare pe fundaţie cu talpa sau incastrare in fundatie tip pahar;
- stâlpii se vor utiliza pentru aparate de iluminat ornamental tip lampadar;
- Protecţia anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, 

grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire; culoarea 
stabilită de către beneficiar (disponibil în orice culoare RAL); 

- inscripţionare CS/CE.

2.2.9.4. Console 

Console metalice pentru montare aparat
minime : 

- realizata din teava de otel galvanizata la cald si
diametrul de 60 mm, lxh, inclinare 
- tip constructiv utilizat :

- cu un brat  
- cu doua brate  

- montaj: 
- pe stalp de beton, prindere cu bride 
- pe stalp metalic tronconic, prin imbinare 

2.2.9.5. Cabluri 

Specificaţiile tehnice minime pentru c
- Construcţie 

o Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228
o Izolaţie de PVC

- Date tehnice 
o Standard de referinţă: SR HD 21.3 S3
o Tensiunea nominală: 

� 300/500 V pentru 0,75 mm
� 450/750 V pentru 1,5 mm

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

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

- Tensiunea de încercare:
o 2 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în apă pentru 0,75 mm
o 2,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în apă pentru 1,5 mm
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Specificaţiile tehnice minime pentru stalp ornamental 4m
material: metal, rotund dintr-o bucată, H = max 4,0 m de la sol 
greutate: max. 40  kg; 
uşă acces instalaţie electrică cu sistem antiefracţie (cu cheie); 

tem de montare pe fundaţie cu talpa sau incastrare in fundatie tip pahar;
stâlpii se vor utiliza pentru aparate de iluminat ornamental tip lampadar;
Protecţia anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, 

ui de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire; culoarea 
stabilită de către beneficiar (disponibil în orice culoare RAL);  
inscripţionare CS/CE. 

pentru montare aparate de iluminat vor indeplini urmatoarele caracteristici 

realizata din teava de otel galvanizata la cald si optional vopsita in camp 
, inclinare conform proiect. 

tip constructiv utilizat :  
 
 

pe stalp de beton, prindere cu bride  
pe stalp metalic tronconic, prin imbinare  

Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip FY 

Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 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 
în exploatare: -30 °C 

imă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare:

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

2,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în apă pentru 1,5 mm
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ornamental 4m 
o bucată, H = max 4,0 m de la sol  

uşă acces instalaţie electrică cu sistem antiefracţie (cu cheie);  
tem de montare pe fundaţie cu talpa sau incastrare in fundatie tip pahar; 

stâlpii se vor utiliza pentru aparate de iluminat ornamental tip lampadar; 
Protecţia anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, 

ui de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire; culoarea stâlpului va fi 
 

vor indeplini urmatoarele caracteristici 

vopsita in camp electrostatic, cu 

Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228 

imă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: 

2 ÷ 1 mm2 
2,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în apă pentru 1,5 mm2 ÷ 400 mm2 
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Specificaţiile tehnice minime pentru c

- Construcţie 
o Conductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar, clasa 2 conform SR CEI 

60228 
o Izolaţie de PVC

- Date tehnice 
o Tensiunea nominală: până la 750 V
o Temperatura minimă a mediului ambiant:

� la montaj: +5 °C
� în exploatare: 

o Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare:
� +70 °C

o Tensiunea de încercare:
�  2,5 kV, 50 Hz timp de 15 minute, în apă

 
Specificaţiile tehnice minime pentru c

- Construcţie 
o Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform
o Izolaţie de PVC

- Date tehnice 
o Standard de referinţă: SR HD 21.3 S3

- Tensiunea nominală:
o U0/U=300/500 V pentru 0,5 mm
o U0/U=450/750 V pentru 1,5 mm

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

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

- Tensiunea de încercare:
o 2 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă, pentru 0,5 mm
o 2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă, pentru 1,5 mm

 
Specificaţiile tehnice minime pentru c

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

SR CEI 60228
o Izolaţie de PVC
o Înveliş comun
o Manta interioară
o Armătură din bandă de oţel
o Manta exterioară de PVC

- Date tehnice 
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Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip AFY 

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

Izolaţie de PVC 

Tensiunea nominală: până la 750 V 
Temperatura minimă a mediului ambiant: 

la montaj: +5 °C 
în exploatare: -30 °C 

mperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare:
+70 °C 

Tensiunea de încercare: 
2,5 kV, 50 Hz timp de 15 minute, în apă 

Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip Myf 

Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
Izolaţie de PVC 

Standard de referinţă: SR HD 21.3 S3 
Tensiunea nominală: 

U0/U=300/500 V pentru 0,5 mm2 ÷ 1 mm2 
U0/U=450/750 V pentru 1,5 mm2 ÷ 400 mm2 

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

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare:

Tensiunea de încercare: 
2 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă, pentru 0,5 mm2

2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă, pentru 1,5 mm

minime pentru conductor tip CYY/CYY

Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform 
SR CEI 60228 
Izolaţie de PVC 
Înveliş comun 
Manta interioară 
Armătură din bandă de oţel 
Manta exterioară de PVC 
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Conductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar, clasa 2 conform SR CEI 

mperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: 

SR CEI 60228 

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: 

2 ÷ 1 mm2 
2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă, pentru 1,5 mm2 ÷ 400 mm2 

onductor tip CYY/CYY-F 

Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform 
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o Standard de referinţă: SR CEI 60502
o Tensiunea nominală: U

- Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):
o la montaj : +5 °C
o în exploatare: 

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

o 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
- Raza minimă de curbură la pozare:

o 15 x diametrul cablului cu un conductor
o 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

 
Specificaţiile tehnice minime pentru c

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

SR CEI 60228
o Izolaţie de PVC
o Înveliş comun
o Manta interioară
o Armătură din bandă de oţel
o Manta exterioară de PVC

- Date tehnice 
o Standard de referinţă: SR CEI 60502
o Tensiunea nominală: U

- Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):
o la montaj : +5 °C
o în exploatare: 

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

o 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
- Raza minimă de curbură la pozare:

o 15 x diametrul cablului cu un conductor
o 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

 
Specificaţiile tehnice minime pentru c

- Construcţie 
o Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 

SR CEI 60228
o Izolaţie de PVC
o Înveliş comun
o Manta interioară
o Armătură din bandă de oţel
o Manta exterioară de PVC

- Date tehnice 
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Standard de referinţă: SR CEI 60502-1 
Tensiunea nominală: U0/U = 0,6/1,0 kV 

Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta): 
la montaj : +5 °C 
în exploatare: -33 °C 

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

Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip CYAb(z)Y/ CYAb(z)Y 

Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 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 
nominală: U0/U=0,6/1,0 kV 

Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta): 
la montaj : +5 °C 
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 
za minimă de curbură la pozare: 

15 x diametrul cablului cu un conductor 
12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare 

Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip ACYAb(z)Y/ ACYAb(z)Y 

Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform 
SR CEI 60228 
Izolaţie de PVC 
Înveliş comun 
Manta interioară 
Armătură din bandă de oţel 
Manta exterioară de PVC 
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Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70 °C 

onductor tip CYAb(z)Y/ CYAb(z)Y -F 

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

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

onductor tip ACYAb(z)Y/ ACYAb(z)Y -F 

1 sau multifilar clasa 2, conform 
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o Standard de referinţă: SR CEI 60502
o Tensiunea nominală: U

- Temperatura minimă a 
o la montaj : +5 oC
o în exploatare: 

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

o 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
- Raza minimă de curbură la pozare:

o 15 x diametrul 
o 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

 
Specificaţiile tehnice minime pentru c

- Construcţie 
o Conductor de oţel
o Conductoare de fază din aluminiu pentru reţele trifazate de alimentare 

abonaţilor casnici, izolate cu PVC
o Conductoare de fază din aluminiu pentru reţeaua de iluminat public, izolate cu 

PVC 
- Date tehnice 

o Tensiunea nominală: U0/U = 0,6/ 1 KV
o Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

� la montaj: 
� în exploatare: 

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

o Tensiunea de încercare: 4 kV; 50 Hz, timp de 5 minute.
 
Specificaţiile tehnice minime pentru c

- Construcţie 
o Conductor multifilar, flexibil din sârmă de cupru,
o Strat separator de folie poliesterică
o Izolaţie din amestec de cauciuc obişnuit
o Manta din amestec de cauciuc obişnuit

- Date tehnice 
o Tensiunea nominală: U0/U = 450 / 750 V
o Temperatura de lucru: max. +60 °C
o Temperatura minimă a mediului ambiant: 
o Tensiunea de încercare: 2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute
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Standard de referinţă: SR CEI 60502-1 
Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1,0 kV 

Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta): 
la montaj : +5 oC 
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 

Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip TYIR 

Conductor de oţel-aluminiu, izolat cu PVC 
Conductoare de fază din aluminiu pentru reţele trifazate de alimentare 
abonaţilor casnici, izolate cu PVC 
Conductoare de fază din aluminiu pentru reţeaua de iluminat public, izolate cu 

Tensiunea nominală: U0/U = 0,6/ 1 KV 
Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta): 

la montaj: -5°C 
în exploatare: -30°C 

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: 

Tensiunea de încercare: 4 kV; 50 Hz, timp de 5 minute.

Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip MCCG 

Conductor multifilar, flexibil din sârmă de cupru, conform SR CEI 60228, clasa 5
Strat separator de folie poliesterică 
Izolaţie din amestec de cauciuc obişnuit 
Manta din amestec de cauciuc obişnuit 

Tensiunea nominală: U0/U = 450 / 750 V 
Temperatura de lucru: max. +60 °C 
Temperatura minimă a mediului ambiant: -30 °C 
Tensiunea de încercare: 2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute
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Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70 °C 

Conductoare de fază din aluminiu pentru reţele trifazate de alimentare a 

Conductoare de fază din aluminiu pentru reţeaua de iluminat public, izolate cu 

 

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: 

Tensiunea de încercare: 4 kV; 50 Hz, timp de 5 minute. 

conform SR CEI 60228, clasa 5 

Tensiunea de încercare: 2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute 
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2.2.9.6. PA-uri 

Punctele de aprindere reprezinta elemente importante ale sistemului de iluminat public 
in conditiile implementarii sistemului de telemanagement. Separarea acestora fata de posturile 
de transformare ale furnizorului de energie electrica este imperios necesa
 Punctele de aprindere trebuie sa contina 2 compartimente : unul destinat furnizorului 
de energie electrica pentru montarea echipamentelor de masurare si unul destinat 
operatorului de iluminat ce trebuie sa includa 

- partea de forta  
- partea de automatizare

 
Alegerea structurii functionale si a materialelor componente va fi realizata impreuna cu 

furnizorul de energie electrica si va putea fi realizat in 2 variante constructive : policarbonat 
sau metalic.  
 

 

 

2.3. Date tehnice ale investiţiei

 

2.3.1. Zona şi amplasamentul

 România, judeţul Dolj, Municipiul Craiova.
 

2.3.2. Statutul juridic al teren

 Lucrarile propuse pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public sunt 
situate pedomeniul public al 
 

2.3.3. Situaţia ocupărilor definitive de teren

 Ocupările definitive de teren se vor stabili 
aferente fiecărei lucrări de investi
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Punctele de aprindere reprezinta elemente importante ale sistemului de iluminat public 
in conditiile implementarii sistemului de telemanagement. Separarea acestora fata de posturile 
de transformare ale furnizorului de energie electrica este imperios necesa

Punctele de aprindere trebuie sa contina 2 compartimente : unul destinat furnizorului 
de energie electrica pentru montarea echipamentelor de masurare si unul destinat 
operatorului de iluminat ce trebuie sa includa : 

izare 

Alegerea structurii functionale si a materialelor componente va fi realizata impreuna cu 
furnizorul de energie electrica si va putea fi realizat in 2 variante constructive : policarbonat 

3. Date tehnice ale investiţiei 

a şi amplasamentul 

România, judeţul Dolj, Municipiul Craiova. 

tatutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Lucrarile propuse pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public sunt 
situate pedomeniul public al Municipiului Craiova. 

ituaţia ocupărilor definitive de teren 

rile definitive de teren se vor stabili în cadrul documenta
ri de investiţie. 
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Punctele de aprindere reprezinta elemente importante ale sistemului de iluminat public 
in conditiile implementarii sistemului de telemanagement. Separarea acestora fata de posturile 
de transformare ale furnizorului de energie electrica este imperios necesara.  

Punctele de aprindere trebuie sa contina 2 compartimente : unul destinat furnizorului 
de energie electrica pentru montarea echipamentelor de masurare si unul destinat 

Alegerea structurii functionale si a materialelor componente va fi realizata impreuna cu 
furnizorul de energie electrica si va putea fi realizat in 2 variante constructive : policarbonat 

ului care urmează să fie ocupat 

Lucrarile propuse pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public sunt 

n cadrul documentaţiilor technico-economice 
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2.3.4. Studii de teren 

 
a. Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu 

repere în sistem de referinţă naţion

 Lucrările prezentate nu necesită studii topografice.
 

b. Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu 
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare şi consolidări

 Lucrările prezentate nu necesită studii 
 

c. Alte studii de specialitate necesare, după caz

 Lucrările prezentate nu ne
 

2.3.5. Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de 
investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare 
a investiţiei, cu recomandarea v

 Obiectivele de investiţii nu cuprind construcţii.
 

2.3.6. Situaţia existentă a ut

a. Necesarul de utilităţi pen

 Necesarul de utilităţi va fi determinat 
realizate pe perioada derulării contractului

b. Soluţii tehnice de asigurare cu uti

 Soluţiile tehnice de asigurare cu utilităţi v
aferentă fiecărei lucrări realizate pe perioada deru
 

2.3.7. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Iluminatul public are implicaţii directe în protecţia mediului prin mai mulţi factori:
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cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu 

repere în sistem de referinţă naţional 

Lucrările prezentate nu necesită studii topografice. 

tudiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu 
atele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

e pentru fundare şi consolidări 

Lucrările prezentate nu necesită studii geotehnice. 

specialitate necesare, după caz 

Lucrările prezentate nu necesită alte studii de specialitate. 

aracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de 
investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare 
a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Obiectivele de investiţii nu cuprind construcţii. 

ituaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum 

ecesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării 

Necesarul de utilităţi va fi determinat în documentaţia tehnică 
realizate pe perioada derulării contractului. 

oluţii tehnice de asigurare cu utilităţi 

Soluţiile tehnice de asigurare cu utilităţi vor fi determinat
ri realizate pe perioada derulării contractului. 

ării impactului asupra mediului 

Iluminatul public are implicaţii directe în protecţia mediului prin mai mulţi factori:
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cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu 

tudiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu 
atele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

aracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de 
investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare 

pentru aprobare 

n documentaţia tehnică aferentă fiecărei lucrări 

fi determinateîn documentaţia tehnică 

Iluminatul public are implicaţii directe în protecţia mediului prin mai mulţi factori: 
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• prin utilizarea eficientă a energiei electrice (reducerea consumurilor nejustificate prin 
utilizarea de echipamente performante 

• prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex.: excluderea utilizării surselor 
cu vapori de mercur) 

• reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafaţa căii de 
circulaţie (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de „reflectoare”).

 
Iluminatul public şi înfrumuseţarea oraşelor trebuie să contribui

mediuluiînconjurător, nu să îl distrugă, să se încadreze în mediul înconjurător evidenţiind 
elementele deidentitate. 

Protecţia mediului constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice şi locale, 
precum şi atuturor persoanelor 
la un mediu sănătos. 

La executarea lucrărilor de plantare a stâlpilor, cât şi în perioada de exploatare se vor 
respectaprevederile Legii 137/95 privind protecţia aşezărilor umane, protecţia s
atmosferei, cap. 3 -sec.2, sec. 3, sec. 5, astfel: la organizarea de şantier pe perioada de 
execuţie a lucrării se va încercaobţinerea unui impact negativ minim asupra solului (eliberare 
terenului de pământul rezultat dinsăpătură).

Soluţiile tehnice propuse în prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra 
mediului, încondiţiile de siguranţă şi eficienţă în toate fazele ciclului de viaţă a lucrării 
proiectate: proiectare, execuţieşi exploatare.

Pe toată durata de viaţă a instalaţi
14001. 

Lucrările de canalizare electrică subterană reprezintă suprafeţe ocupate temporar, iar 
dupăastuparea şanţului se pot amenaja deasupra cablelor zone verzi sau pavaje.

La alegerea traseelor şi ampla
obiectivelede interes public.

 
Prin lucrările prevăzute în prezentul proiect nu sunt afectaţi factorii de mediu şi nu se 

impunlucrări de reconstrucţie ecologică, deci nu necesită studiu de mpact a
 
Conform Legii 137/1995 executantul lucrării are următoarele obligaţii:

• să asigure sisteme proprii de supraveghere a instalaţiilor şi proceselor tehnologice pentru 
protecţia mediului 

• să nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozită
orice fel. 

 
Deşeurile asfaltice rezultate în urma lucrărilor vor fi predate pe baza de conract 

firmelorautorizate. Acestea vor ridica deşeurile de la locul producerii imediat după încheierea 
lucrărilor. 

După executarea lucrăril
caz pavajulsau spaţiul verde se vor aduce la forma initiala.

Se vor lua măsurile necesare pentru aducerea mediului înconjurător la condiţiile impuse 
delegislaţia mediului, în vigoare.
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rin utilizarea eficientă a energiei electrice (reducerea consumurilor nejustificate prin 
utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie)
rin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex.: excluderea utilizării surselor 

educerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafaţa căii de 
circulaţie (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de „reflectoare”).

Iluminatul public şi înfrumuseţarea oraşelor trebuie să contribui
nu să îl distrugă, să se încadreze în mediul înconjurător evidenţiind 

Protecţia mediului constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice şi locale, 
precum şi atuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscând tuturor persoanelor dreptul 

La executarea lucrărilor de plantare a stâlpilor, cât şi în perioada de exploatare se vor 
respectaprevederile Legii 137/95 privind protecţia aşezărilor umane, protecţia s

sec.2, sec. 3, sec. 5, astfel: la organizarea de şantier pe perioada de 
execuţie a lucrării se va încercaobţinerea unui impact negativ minim asupra solului (eliberare 
terenului de pământul rezultat dinsăpătură). 

ile tehnice propuse în prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra 
mediului, încondiţiile de siguranţă şi eficienţă în toate fazele ciclului de viaţă a lucrării 
proiectate: proiectare, execuţieşi exploatare. 

Pe toată durata de viaţă a instalaţiilor se vor respecta cerinţele impuse prin SR EN ISO 

Lucrările de canalizare electrică subterană reprezintă suprafeţe ocupate temporar, iar 
dupăastuparea şanţului se pot amenaja deasupra cablelor zone verzi sau pavaje.

La alegerea traseelor şi amplasamentelor instalaţiilor se vor respecta distanţele faţă de 
obiectivelede interes public. 

Prin lucrările prevăzute în prezentul proiect nu sunt afectaţi factorii de mediu şi nu se 
impunlucrări de reconstrucţie ecologică, deci nu necesită studiu de mpact a

Conform Legii 137/1995 executantul lucrării are următoarele obligaţii:
asigure sisteme proprii de supraveghere a instalaţiilor şi proceselor tehnologice pentru 

ă nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări neontrolate de deşeuri de 

Deşeurile asfaltice rezultate în urma lucrărilor vor fi predate pe baza de conract 
firmelorautorizate. Acestea vor ridica deşeurile de la locul producerii imediat după încheierea 

După executarea lucrărilor de pozare a cablurilor electrice şi realizarea instalaţile după 
caz pavajulsau spaţiul verde se vor aduce la forma initiala. 

Se vor lua măsurile necesare pentru aducerea mediului înconjurător la condiţiile impuse 
delegislaţia mediului, în vigoare. 
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rin utilizarea eficientă a energiei electrice (reducerea consumurilor nejustificate prin 
cu consumuri reduse de energie) 

rin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex.: excluderea utilizării surselor 

educerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafaţa căii de 
circulaţie (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de „reflectoare”). 

Iluminatul public şi înfrumuseţarea oraşelor trebuie să contribuie la protejarea 
nu să îl distrugă, să se încadreze în mediul înconjurător evidenţiind 

Protecţia mediului constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice şi locale, 
fizice, juridice, statul recunoscând tuturor persoanelor dreptul 

La executarea lucrărilor de plantare a stâlpilor, cât şi în perioada de exploatare se vor 
respectaprevederile Legii 137/95 privind protecţia aşezărilor umane, protecţia solului, protecţia 

sec.2, sec. 3, sec. 5, astfel: la organizarea de şantier pe perioada de 
execuţie a lucrării se va încercaobţinerea unui impact negativ minim asupra solului (eliberare 

ile tehnice propuse în prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra 
mediului, încondiţiile de siguranţă şi eficienţă în toate fazele ciclului de viaţă a lucrării 

ilor se vor respecta cerinţele impuse prin SR EN ISO 

Lucrările de canalizare electrică subterană reprezintă suprafeţe ocupate temporar, iar 
dupăastuparea şanţului se pot amenaja deasupra cablelor zone verzi sau pavaje. 

samentelor instalaţiilor se vor respecta distanţele faţă de 

Prin lucrările prevăzute în prezentul proiect nu sunt afectaţi factorii de mediu şi nu se 
impunlucrări de reconstrucţie ecologică, deci nu necesită studiu de mpact asupra mediului. 

Conform Legii 137/1995 executantul lucrării are următoarele obligaţii: 
asigure sisteme proprii de supraveghere a instalaţiilor şi proceselor tehnologice pentru 

ri neontrolate de deşeuri de 

Deşeurile asfaltice rezultate în urma lucrărilor vor fi predate pe baza de conract 
firmelorautorizate. Acestea vor ridica deşeurile de la locul producerii imediat după încheierea 

or de pozare a cablurilor electrice şi realizarea instalaţile după 

Se vor lua măsurile necesare pentru aducerea mediului înconjurător la condiţiile impuse 
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Protecţia calităţii apei

• procesul teehnologic, specific lucrărilor de canalizare subterană, nu are impact 
asupra apei. 

Proetcţia aerului: 
• tehnologia specifică execuţiei reţelelor electrice subterane nu conducue la 

poluareaaerului decât în măsura în care 
reduce întrucâtvaca

• instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru aer, în timpul expoatării 
neexistândnici o formă de emisie.

Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor
• instalaţiile proiectate
• utilajele specifice transportului instalaţiilor necesare pentru realizarea liniilor 

electrice nuvor staţiona mult în zonă, timpul de staţionare fiind doar cel pentru 
descărcareamaterialelor, funcţi

• combustibilul folosit nu se scurge sau depune p
• se va respecta programul de linişte legiferat, între 22 şi 6.

Protecţia împotriva radiaţiilor
• instalaţiile proiectate nu produc radiaţii poluante pentru mediul î

oameni şi animale
• radiaţiile electromagnetice produse nu au nivel semnificativ de impact asupra 

mediului. 
Protecţia solului şi subsolului

• lucrările din prezentul proiect nu poluează mediul dacât prin faptul ca apare la 
pozareasubterană a 
materiale greudegradabile, decât în cazul distrugerii mantalei de protecţie). Acest 
aparat este protejat printehnologia de lucru pentru acţiuni străine, conducând 
implicit şi la protecţia solu

• după efectuarea lucrărilor, pe teren nu rămân materiale care să degradeze sau 
să poluezeaccidental mediul, constructorul este obligat să refacă spaţiile afectate, 
pământul rezultatdin săpătură urmand a se depozita/împrăştia în spaţii speci
stabilite de către autorităţile

• surplusul de pământ rezultat din sapatura va fi împrăştiat dacă este fertil, sau 
transportat înzona extravilană indicată de Cnos

• la terminarea lucrărilor de construcţii se va urmări ad
iniţială. 

Protecţia ecosistemelor terestre
• lucrările din prezentul proiect au un impact minim asupra ecosistemului terestru, 

mai alescă după pozarea cablurilor zona este adusă la starea iniţială. Ecosistemu 
acvatic nu existăîn z

Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de intres public
• se vor lua măsuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executării 

lucrărilor să fieminime.
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apei: 
rocesul teehnologic, specific lucrărilor de canalizare subterană, nu are impact 

 
ehnologia specifică execuţiei reţelelor electrice subterane nu conducue la 

poluareaaerului decât în măsura în care praful rezultat din spargeri şi săpături 
reduce întrucâtvacalitatea acestuia 
nstalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru aer, în timpul expoatării 
neexistândnici o formă de emisie. 

Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor: 
proiectate nu produc zgomote sau vibraţii 

tilajele specifice transportului instalaţiilor necesare pentru realizarea liniilor 
electrice nuvor staţiona mult în zonă, timpul de staţionare fiind doar cel pentru 
descărcareamaterialelor, funcţionarea acestora nedaunand zonei
ombustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol şi nu deteriorizează zona
e va respecta programul de linişte legiferat, între 22 şi 6.

Protecţia împotriva radiaţiilor: 
nstalaţiile proiectate nu produc radiaţii poluante pentru mediul î

animale 
adiaţiile electromagnetice produse nu au nivel semnificativ de impact asupra 

Protecţia solului şi subsolului: 
ucrările din prezentul proiect nu poluează mediul dacât prin faptul ca apare la 
pozareasubterană a cablului un aparat străin în sol (cablu etanş, confecţionat din 
materiale greudegradabile, decât în cazul distrugerii mantalei de protecţie). Acest 
aparat este protejat printehnologia de lucru pentru acţiuni străine, conducând 
implicit şi la protecţia solului şisubsolului 
upă efectuarea lucrărilor, pe teren nu rămân materiale care să degradeze sau 

să poluezeaccidental mediul, constructorul este obligat să refacă spaţiile afectate, 
pământul rezultatdin săpătură urmand a se depozita/împrăştia în spaţii speci
stabilite de către autorităţilelocale 
urplusul de pământ rezultat din sapatura va fi împrăştiat dacă este fertil, sau 

transportat înzona extravilană indicată de Cnosiliul Local, dacă este nefertil
a terminarea lucrărilor de construcţii se va urmări ad

Protecţia ecosistemelor terestre: 
ucrările din prezentul proiect au un impact minim asupra ecosistemului terestru, 
mai alescă după pozarea cablurilor zona este adusă la starea iniţială. Ecosistemu 
acvatic nu existăîn zona de lucru, deci nu este afectat. 

Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de intres public
e vor lua măsuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executării 

lucrărilor să fieminime. 
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rocesul teehnologic, specific lucrărilor de canalizare subterană, nu are impact 

ehnologia specifică execuţiei reţelelor electrice subterane nu conducue la 
praful rezultat din spargeri şi săpături 

nstalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru aer, în timpul expoatării 

tilajele specifice transportului instalaţiilor necesare pentru realizarea liniilor 
electrice nuvor staţiona mult în zonă, timpul de staţionare fiind doar cel pentru 

edaunand zonei 
e sol şi nu deteriorizează zona 

e va respecta programul de linişte legiferat, între 22 şi 6. 

nstalaţiile proiectate nu produc radiaţii poluante pentru mediul înconjurător, 

adiaţiile electromagnetice produse nu au nivel semnificativ de impact asupra 

ucrările din prezentul proiect nu poluează mediul dacât prin faptul ca apare la 
cablului un aparat străin în sol (cablu etanş, confecţionat din 

materiale greudegradabile, decât în cazul distrugerii mantalei de protecţie). Acest 
aparat este protejat printehnologia de lucru pentru acţiuni străine, conducând 

upă efectuarea lucrărilor, pe teren nu rămân materiale care să degradeze sau 
să poluezeaccidental mediul, constructorul este obligat să refacă spaţiile afectate, 
pământul rezultatdin săpătură urmand a se depozita/împrăştia în spaţii special 

urplusul de pământ rezultat din sapatura va fi împrăştiat dacă este fertil, sau 
iliul Local, dacă este nefertil 

a terminarea lucrărilor de construcţii se va urmări aducerea terenului la starea 

ucrările din prezentul proiect au un impact minim asupra ecosistemului terestru, 
mai alescă după pozarea cablurilor zona este adusă la starea iniţială. Ecosistemu 

 
Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de intres public: 

e vor lua măsuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executării 



 
 

STUDIU DE FEZABILITATE 
Modernizarea şi extinderea iluminatului public în Municipiul CRAIOVA

 

Gospodăria deşeurilor
• ca urmare a lucrărilor ce se vor

rezulta oserie de deşeuri cum ar fi pământ, beton, ciment, asfalt, nisip. Aceste 
deşeuri sunt aşezatepe măsura producerii lor în imediata apropiere a zonei de 
lucru, îngrădită cu panouri deprotecţie, fiind
gunoi cu ajutorul mijloacelor de transportale executantului.

Godpodăria substanţelor toxice şi periculoase
• nu este cazul pentru lucrările din prezenta documentaaţie.

 
S-au respectat, cu precădere, prevederile următoarelor 

• OUG 195/2005 – privind protecţia meiului
• OG nr. 91/2002 – pentru modificare
• Ord. MAPPM nr. 756/1997 
• Legea nr. 26/1996 – privind Codul Silvic
• Legea nr. 107/1996 – Legea 
• HG nr. 525/1996 – de aprobare a Reg
• Legea nr. 350/2001 – privi
• OUG 54/06 – privind proprietatea publică
• OG nr. 34 – privind conce
• Legea nr. 13/2007 – a ener
• Ord. MIC nr. 1587/1997 

instalaţiiindustriale generatoare de riscuri tehnologice
• Ord. MIR nr. 344/2001 

 
 

2.4. Durata de realizare 
investiţiei 

Durata estimată a realizării investiţiei efective, adică lucrările de proiectare tehnică, 
avizare şiconstrucţii-montaj se estimează la 
ordinului de începere a lucr

Nu se impune o etapizare a lucrărilor descrise, ele putând fi executate în orice ordine 
sau înparalel. 

În cursul fiecărui an de contract se va prezenta programul de investiţii pe anul viitor 
vedereaaprobării acestor lucrări.

În documentaţia tehnico
graficul derealizare a investiţiei.
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Gospodăria deşeurilor: 
a urmare a lucrărilor ce se vor efectua (săpături, spargeri, construcţii noi) vor 

rezulta oserie de deşeuri cum ar fi pământ, beton, ciment, asfalt, nisip. Aceste 
deşeuri sunt aşezatepe măsura producerii lor în imediata apropiere a zonei de 
lucru, îngrădită cu panouri deprotecţie, fiind evacuate ritmic spre groapa de 
gunoi cu ajutorul mijloacelor de transportale executantului.

Godpodăria substanţelor toxice şi periculoase: 
u este cazul pentru lucrările din prezenta documentaaţie.

au respectat, cu precădere, prevederile următoarelor legi: 
privind protecţia meiului 
pentru modificarea şi completarea Legii 137/1995

Ord. MAPPM nr. 756/1997 – Reglementări privind evaluarea poluării mediului
privind Codul Silvic 
Legea apelor 

de aprobare a Regulamentului General de Urbanism
privind sistematizarea şi urbanismul 

privind proprietatea publică 
privind concesionarea proprietăţilor publice 

a energiei electrice 
Ord. MIC nr. 1587/1997 – de aprobare a listei categoriilor de construcţii şi 

eratoare de riscuri tehnologice 
Ord. MIR nr. 344/2001 – pentru prevenirea şi reducerea riscurilor tehnologice.

urata de realizare şi etapele principale; graficu

Durata estimată a realizării investiţiei efective, adică lucrările de proiectare tehnică, 
montaj se estimează la 48 luni dupa obţinerea tuturor avizelor 

ncepere a lucrărilor. 
Nu se impune o etapizare a lucrărilor descrise, ele putând fi executate în orice ordine 

rui an de contract se va prezenta programul de investiţii pe anul viitor 
vedereaaprobării acestor lucrări. 

documentaţia tehnico-economică prezentată la sfârşitul fiec
graficul derealizare a investiţiei. 
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efectua (săpături, spargeri, construcţii noi) vor 
rezulta oserie de deşeuri cum ar fi pământ, beton, ciment, asfalt, nisip. Aceste 
deşeuri sunt aşezatepe măsura producerii lor în imediata apropiere a zonei de 

evacuate ritmic spre groapa de 
gunoi cu ajutorul mijloacelor de transportale executantului. 

u este cazul pentru lucrările din prezenta documentaaţie. 

a şi completarea Legii 137/1995 
ind evaluarea poluării mediului 

ulamentului General de Urbanism 

de aprobare a listei categoriilor de construcţii şi 

pentru prevenirea şi reducerea riscurilor tehnologice. 

şi etapele principale; graficul de realizare a 

Durata estimată a realizării investiţiei efective, adică lucrările de proiectare tehnică, 
inerea tuturor avizelor şi emiterea 

Nu se impune o etapizare a lucrărilor descrise, ele putând fi executate în orice ordine 

rui an de contract se va prezenta programul de investiţii pe anul viitor în 

economică prezentată la sfârşitul fiecărui an se va stabili 
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3.  Costurile estimative ale investiţiei

 

3.1. Valoarea totală cu detalierea

1. Valoarea total a cu detalierea pe structura devizului general
Valoarea totala a investitiei este de 

Lei ( 16.211.533 Euro) cu TVA.
Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general s

pe obiect de mai jos: 

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivul ui de investitii

Modernizare, reabilitare 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

1 2 

  CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru 
obţinerea şi amenajarea terenului

1 1 Obţinerea terenului 

1 2 Amenajarea terenului 

 1 3 
Amenajări pentru protecţ ş

aducerea la starea iniţială 

  TOTAL CAPITOL 1 

  
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului 

  TOTAL CAPITOL 2 

  CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru 
proiectare şi asistenţă tehnică

3 1 Studii de teren 

3 2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri ş
autorizaţii 

3 3 Proiectare şi inginerie 

3 4 Organizarea procedurilor de achiziţ

3 5 Consultanţă 

3 6 Asistenţă tehnică 
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Costurile estimative ale investiţiei 

aloarea totală cu detalierea pe structura devizului general

detalierea pe structura devizului general
Valoarea totala a investitiei este de 57.798.036 Lei ( 13.073.817 Euro)

Euro) cu TVA. 
Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general s

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivul ui de investitii

Modernizare, reabilitare și extindere iluminat public în municipiul Craiova
curs EURO (RON) = 4.4209

şi subcapitolelor de 
 

Valoare 
TVA

(fără TVA) 

Mii lei Mii euro Mii lei

3 4 5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru 
ţ şi amenajarea terenului     

0.00 0.00 

24.31 5.50 

ări pentru protecţia mediului şi 
 817.87 185.00 196.29

842.18 190.50 202.12

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru 
ăţilor necesare     

0.00 0.00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru 
ş ţă tehnică     

0.00 0.00 

ţinerea de avize, acorduri şi 40.32 9.12 

403.23 91.21 96.78

Organizarea procedurilor de achiziţie 32.71 7.40 

10.08 2.28 

20.16 4.56 
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pe structura devizului general 

detalierea pe structura devizului general  
Euro) fara TVA sau 71.669.564 

Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general si in Devizul 

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivul ui de investitii  
și extindere iluminat public în municipiul Craiova  

4.4209 07 / 2013 

TVA 
Valoare 

(inclusiv TVA) 

Mii lei Mii lei Mii euro 

5 6 7 

      

0.00 0.00 0.00 

5.84 30.15 6.82 

196.29 1014.15 229.40 

202.12 1044.30 236.22 

      

0.00 0.00 0.00 

      

0.00 0.00 0.00 

9.68 50.00 11.31 

96.78 500.01 113.10 

7.85 40.57 9.18 

2.42 12.50 2.83 

4.84 25.00 5.66 
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  TOTAL CAPITOL 3 

  CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru 
investiţia de bază 

4 1 Construcţii şi instalaţii 

4 2 Montaj utilaje tehnologice 

4 3 
Utilaje, echipamente tehnologice ş

funcţionale cu montaj 

4 4 Utilaje fără montaj şi echipamente de 
transport 

4 5 Dotări 

 4 6 Active necorporale 

  TOTAL CAPITOL 4 

  CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5 1 Organizare de şantier 

  5.1.1. Lucrări de construcţii

  
5.1.2. Cheltuieli conexe organiză
şantierului 

5 2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5 3 Cheltuieli diverse şi neprevă

  TOTAL CAPITOL 5 

  
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe 
tehnologice şi teste ş

beneficiar 

6 1 Pregătirea personalului de exploatare

6 2 Probe tehnologice şi teste 

  TOTAL CAPITOL 6 

  TOTAL GENERAL 
  Din care C+M 

3.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graf

Realizarea investitiei este esalonata pe 4 ani si distribuita in mod egal. Valoarea acesteia 
fiind cea prezentata in Devizul General de la capitolul 3.1.

Daca se opteaza pentru rambursarea invest
(10 ani), la costul de investitie, se adauga si costul creditarii prezentat deasemenea in Devizul 
General. 
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506.51 114.57 121.56

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru     

40203.62 9093.99 9648.87

 0.00 0.00 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 
0.00 0.00 

ă ă şi echipamente de 0.00 0.00 

53.05 12.00 12.73

66.31 15.00 15.92

40322.98 9120.99 9677.52

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli     

221.05 50.00 53.05

construcţii 154.73 35.00 37.14

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
66.31 15.00 15.92

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15677.62 3546.25 3762.63

şi neprevăzute 201.61 45.60 48.39

16100.28 3641.85 3864.07

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe 
şi teste şi predare la     

ătirea personalului de exploatare 2.21 0.50 

 23.87 5.40 

26.08 5.90 

57798.04 13073.82 13871.53
41200,53 9319,49 9888,13

 
 

costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Realizarea investitiei este esalonata pe 4 ani si distribuita in mod egal. Valoarea acesteia 
fiind cea prezentata in Devizul General de la capitolul 3.1. 

Daca se opteaza pentru rambursarea investitiei pe perioada recomandata a concesiunii 
(10 ani), la costul de investitie, se adauga si costul creditarii prezentat deasemenea in Devizul 
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121.56 628.07 142.07 

      

9648.87 49852.49 11276.55 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

12.73 65.78 14.88 

15.92 82.23 18.60 

9677.52 50000.50 11310.03 

      

53.05 274.10 62.00 

37.14 191.87 43.40 

15.92 82.23 18.60 

3762.63 19440.24 4397.35 

48.39 250.00 56.55 

3864.07 19964.34 4515.90 

      

0.53 2.74 0.62 

5.73 29.60 6.70 

6.26 32.34 7.32 

13871.53 71669.56 16211.53 
9888,13 51088,66 11556,17 

icul de realizare a investiţiei 

Realizarea investitiei este esalonata pe 4 ani si distribuita in mod egal. Valoarea acesteia 

itiei pe perioada recomandata a concesiunii 
(10 ani), la costul de investitie, se adauga si costul creditarii prezentat deasemenea in Devizul 
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4.  Analiza cost-beneficiu:

 

4.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv 
perioadei de referinţă 

Beneficiarul investiției:  
Locul implementării proiectului

Obiectivul general al proiectului
gestiunii delegate prin concesiune a serviciului de iluminat public dinn Municipiul Craiova

Obiective specifice: 
• Dezvoltarea sustenabilă, economică 

prin Modernizarea într
public ce constă în următoarele activită
- înlocuirea în totalitate a aparatelor de iluminat existente (18.543 bucă
altele moderne, cu surse cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune
- înlocuirea supor
și nu sunt conformi cu soluțiile de iluminat
- trecerea în subteran a întregii re
pentru preluarea tuturor consumurilor presupuse de 

• Oferirea echitabilă a serviciului de iluminat public către to
municipalității craiovene prin Extinderea sistemului de iluminat public, astfel:
- adăugarea de minim 
- montarea re
comandă și control), suporți

• Implementarea unui sistem de telemanagement al iluminatului public bazat pe 
adresabilitatea fiecărui punct de lumină prin intermediul unui sistem de 
comunicații special, a unor compon
scop 

• Oferirea către publicul larg a unui dispecerat operativ conectat la sistemul de 
telemanagement

• Obținerea unor economii d
existentă 

• Scăderea costurilor de 
10% față de situa
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beneficiu: 

4.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv 
 

  Municipiul Craiova 
Locul implementării proiectului: Aria administrată de Primăria 

Municipiului Craiova 

Obiectivul general al proiectului: Modernizarea și extinderea ilum
gestiunii delegate prin concesiune a serviciului de iluminat public dinn Municipiul Craiova

Dezvoltarea sustenabilă, economică și eficientă a serviciului de iluminat public 
prin Modernizarea într-o perioadă de 4 ani a infrastructurii sistemului de iluminat 
public ce constă în următoarele activități: 

înlocuirea în totalitate a aparatelor de iluminat existente (18.543 bucă
altele moderne, cu surse cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune

cuirea suporților care nu mai îndeplinesc condiții de siguranț
și nu sunt conformi cu soluțiile de iluminat 

trecerea în subteran a întregii rețele de iluminat public, corect dimensionat
pentru preluarea tuturor consumurilor presupuse de iluminatul public
Oferirea echitabilă a serviciului de iluminat public către to

ții craiovene prin Extinderea sistemului de iluminat public, astfel:
adăugarea de minim 870 noi puncte de lumină 
montarea rețelei electrice aferente (linii electrice, puncte de alimentare, 

și control), suporți 
Implementarea unui sistem de telemanagement al iluminatului public bazat pe 
adresabilitatea fiecărui punct de lumină prin intermediul unui sistem de 

ții special, a unor componente electronice și a unui soft dedicat acestui 

Oferirea către publicul larg a unui dispecerat operativ conectat la sistemul de 
telemanagement 

ținerea unor economii de energie electrică de minim 2

Scăderea costurilor de întreținere și menținere în parametrii proiectați cu minim 
ă de situația actuală 
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4.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea 

Aria administrată de Primăria și Consiliul Local al  

și extinderea iluminatului public în cadrul 
gestiunii delegate prin concesiune a serviciului de iluminat public dinn Municipiul Craiova 

ă a serviciului de iluminat public 
4 ani a infrastructurii sistemului de iluminat 

înlocuirea în totalitate a aparatelor de iluminat existente (18.543 bucăți) cu 
altele moderne, cu surse cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune 

ților care nu mai îndeplinesc condiții de siguranță în exploatare 

țele de iluminat public, corect dimensionată, 
iluminatul public 

Oferirea echitabilă a serviciului de iluminat public către toți beneficiarii 
ții craiovene prin Extinderea sistemului de iluminat public, astfel: 

nte (linii electrice, puncte de alimentare, 

Implementarea unui sistem de telemanagement al iluminatului public bazat pe 
adresabilitatea fiecărui punct de lumină prin intermediul unui sistem de 

și a unui soft dedicat acestui 

Oferirea către publicul larg a unui dispecerat operativ conectat la sistemul de 

e energie electrică de minim 20% față de situația 

ținere și menținere în parametrii proiectați cu minim 
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Termen de realizare a investi
Termenul de referință pentru gestiunea delegată prin concesiune a 
iluminat public:  10 ani, cu posibilitatea de prelungire în condi
Orizontul de analiză pentru calculele economice
 
Obiectivul general precum 
publice elaborată de municipiul Craiova.
 
 

4.2. Analiza opţiunilor 

a)Scenariul 1:   
 

Varianta cu investitii minime care constau în :
- înlocuirea totală a corpurilor de iluminat cu altele moderne bazate pe tehnologie 
LED pentru bulevardele principale si cu lampi cu d
inalta presiune pentru restul strazilor, 
- crearea unei re
distribuitorului local de energie electrică pentru bulevardele principale
- extinderea retelei de iluminat pu
- implementarea unui sistem de telemanagement al iluminatului public
- crearea unui dispecerat operativ conectat la sistemul de telemanagement

 
 Scenariul incearca sa acopere o serie cat mai mare a elementelor deficitare ale 
sistemului de iluminat existent cu o investitie minima. 
 Scenariu prezinta urmatoarele avantaje : 

� Micșorarea costurilor cu energia electric
sistemul de telegestiune ce se poate realiza atat pe sursele LED prevazute pe 
bulevarde cat si pe sursele clasice cu descarcari in vapori de sodiu la inalta 
presiune 

� Micșorarea costurilor de întreținere și menținere în parametrii proiectați fata de 
situatia actuala 

� Asigurarea unei estetici deosebite pe zonele centrale ale orasului prin 
introducerea retelelor electrice in subteran si amplasarea unor stalpi metalici noi 
echipati cu aparate de iluminat cu LED

� Micsorarea consumului de energeie electrica pr
aparate de iluminat cu LED

� Realizarea unei investitii de o valoare sensibil redusa fata de scenariile 2 si 3.
� Micșorarea evident

iluminat 
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Termen de realizare a investițiilor:   4 ani de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor
ă pentru gestiunea delegată prin concesiune a 

10 ani, cu posibilitatea de prelungire în condi
Orizontul de analiză pentru calculele economice:  10 ani

Obiectivul general precum și cele specifice se aliniază strategiei de dezvoltare a serviciilor 
borată de municipiul Craiova. 

 

 

Varianta cu investitii minime care constau în : 
înlocuirea totală a corpurilor de iluminat cu altele moderne bazate pe tehnologie 

LED pentru bulevardele principale si cu lampi cu descarcari in vapori de sodiu la 
inalta presiune pentru restul strazilor,  

crearea unei rețele noi, subterane, independent
distribuitorului local de energie electrică pentru bulevardele principale

extinderea retelei de iluminat public cu un numar de 
implementarea unui sistem de telemanagement al iluminatului public
crearea unui dispecerat operativ conectat la sistemul de telemanagement

Scenariul incearca sa acopere o serie cat mai mare a elementelor deficitare ale 
sistemului de iluminat existent cu o investitie minima.  

Scenariu prezinta urmatoarele avantaje :  
șorarea costurilor cu energia electrică datorate dimming

sistemul de telegestiune ce se poate realiza atat pe sursele LED prevazute pe 
bulevarde cat si pe sursele clasice cu descarcari in vapori de sodiu la inalta 

șorarea costurilor de întreținere și menținere în parametrii proiectați fata de 
uatia actuala  

Asigurarea unei estetici deosebite pe zonele centrale ale orasului prin 
introducerea retelelor electrice in subteran si amplasarea unor stalpi metalici noi 
echipati cu aparate de iluminat cu LED 
Micsorarea consumului de energeie electrica prin utilizarea a unui numar de 
aparate de iluminat cu LED 
Realizarea unei investitii de o valoare sensibil redusa fata de scenariile 2 si 3.

șorarea evidentă a întreruperilor cauzate de consumabilele sistemului de 
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4 ani de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor 
ă pentru gestiunea delegată prin concesiune a serviciului de 

10 ani, cu posibilitatea de prelungire în condițiile legii 
10 ani 

ă strategiei de dezvoltare a serviciilor 

înlocuirea totală a corpurilor de iluminat cu altele moderne bazate pe tehnologie 
escarcari in vapori de sodiu la 

țele noi, subterane, independentă de alte funcțiuni ale 
distribuitorului local de energie electrică pentru bulevardele principale 

blic cu un numar de 870 aparate de iluminat  
implementarea unui sistem de telemanagement al iluminatului public 
crearea unui dispecerat operativ conectat la sistemul de telemanagement 

Scenariul incearca sa acopere o serie cat mai mare a elementelor deficitare ale 

ă datorate dimming-ului controlat prin 
sistemul de telegestiune ce se poate realiza atat pe sursele LED prevazute pe 
bulevarde cat si pe sursele clasice cu descarcari in vapori de sodiu la inalta 

șorarea costurilor de întreținere și menținere în parametrii proiectați fata de 

Asigurarea unei estetici deosebite pe zonele centrale ale orasului prin 
introducerea retelelor electrice in subteran si amplasarea unor stalpi metalici noi 

in utilizarea a unui numar de 1429 

Realizarea unei investitii de o valoare sensibil redusa fata de scenariile 2 si 3. 
ă a întreruperilor cauzate de consumabilele sistemului de 
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� Încurajarea activită
și echitabil, cu efect în sporirea veniturilor bugetare prin taxe și impozite

� Diminuarea emisiilor de CO2 sau a altor gaze de seră datorată economiei de 
energie electrică

� Micșorarea pân
� Micșorarea timpilor de intervenție în sistem 

 
b)Scenariul 2: Realizarea unei investi

- înlocuirea totală a corpurilor de iluminat cu altele moderne bazate pe tehnologie 
LED,  
- crearea unei re
distribuitorului local de energie electrică
- extinderea sistemului de iluminat cu un numar de 
- implementarea unui sistem de telemanagement al iluminatului public
- crearea unui dispecerat operativ conectat la sistemul de telemanagement
 
Din punct de vedere tehnologic, acest scenariu con
în atingerea obiectivului de dezvoltare strategică 
iluminat public.

 
 Din perspectiva efortului financiar, valoar
necesită atragerea unei finan
din partea Municipiului Craiova
 
c)Scenariul 3: Are la bază acelea
realizarea retele subterane doar pe zona bulevardelor pastrandu
in rest.  
 

Secenariul contine avantajele scenariului 2 din punctul de vedere al reducerii 
consumului de energie electrica si a costurilor de intretinere fara a asigura insa aspectul 
estetic al orasului prin eliminarea retelelor aeriene si fara a elimina problemele inerente ale 
unei retele electrice existente. 

 
Din perspectiva efortului financiar, valoarea investi

necesită atragerea unei finan
din partea Municipiului Craiova

 

4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de 
rentabilitate şi raportul cost

Analiza financiară are rolul de a furniza informa
structura veniturilor (dacă este cazul) 
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Încurajarea activităților urbane de comerț și turism datorit
și echitabil, cu efect în sporirea veniturilor bugetare prin taxe și impozite
Diminuarea emisiilor de CO2 sau a altor gaze de seră datorată economiei de 
energie electrică 

șorarea până la dispariție a cazurilor de furt de energie
șorarea timpilor de intervenție în sistem  

Realizarea unei investiții care constă în : 
înlocuirea totală a corpurilor de iluminat cu altele moderne bazate pe tehnologie 

crearea unei rețele noi, subterane, independentă de alte func
distribuitorului local de energie electrică pentru intreg orasul

extinderea sistemului de iluminat cu un numar de 870
implementarea unui sistem de telemanagement al iluminatului public
crearea unui dispecerat operativ conectat la sistemul de telemanagement

Din punct de vedere tehnologic, acest scenariu conține cele mai multe avantaje 
în atingerea obiectivului de dezvoltare strategică și durabil
iluminat public. 

Din perspectiva efortului financiar, valoarea investiției de aproximativ 42
necesită atragerea unei finanțări care va duce la un efort financiar greu de suportat 
din partea Municipiului Craiova 

Are la bază aceleași funcțiuni cu scenariul 2, diferența constând în 
realizarea retele subterane doar pe zona bulevardelor pastrandu-se reteaua electrica existenta 

contine avantajele scenariului 2 din punctul de vedere al reducerii 
electrica si a costurilor de intretinere fara a asigura insa aspectul 

estetic al orasului prin eliminarea retelelor aeriene si fara a elimina problemele inerente ale 
unei retele electrice existente.  

Din perspectiva efortului financiar, valoarea investiției de aproximativ 26 milioane euro 
necesită atragerea unei finanțări care va duce la un efort financiar greu de suportat 
din partea Municipiului Craiova 

4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
ul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de 

rentabilitate şi raportul cost-beneficiu 

Analiza financiară are rolul de a furniza informații cu privire la fluxurile de intrări 
structura veniturilor (dacă este cazul) și a cheltuielilor necesare implementării proiectului dar 
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ț și turism datorită unui iluminat eficient 
și echitabil, cu efect în sporirea veniturilor bugetare prin taxe și impozite 
Diminuarea emisiilor de CO2 sau a altor gaze de seră datorată economiei de 

ie a cazurilor de furt de energie 

înlocuirea totală a corpurilor de iluminat cu altele moderne bazate pe tehnologie 

, subterane, independentă de alte funcțiuni ale 
pentru intreg orasul 

870 aparate de iluminat 
implementarea unui sistem de telemanagement al iluminatului public 
crearea unui dispecerat operativ conectat la sistemul de telemanagement 

ține cele mai multe avantaje 
și durabilă a serviciului de 

ției de aproximativ 42 milioane euro 
ări care va duce la un efort financiar greu de suportat și acceptat 

țiuni cu scenariul 2, diferența constând în 
se reteaua electrica existenta 

contine avantajele scenariului 2 din punctul de vedere al reducerii 
electrica si a costurilor de intretinere fara a asigura insa aspectul 

estetic al orasului prin eliminarea retelelor aeriene si fara a elimina problemele inerente ale 

ei de aproximativ 26 milioane euro 
ări care va duce la un efort financiar greu de suportat și acceptat 

4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
ul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de 

ii cu privire la fluxurile de intrări și ieșiri, 
re implementării proiectului dar și 
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de-a lungul perioadei previzionate în vederea determinării durabilită
principalilor indicatori de performan

 
Metodologia utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat, ca

diferența dintre veniturile ș
cu un factor de actualizare.

În vederea întocmirii analizei financiare, s
• Orizontul de timp;
• Determinarea costurilor totale;
• Veniturile generate de proiect;
• Valoarea reziduală a investi
• Corecția pentru inflație;
• Determinarea ratei actualizării;
• Determinarea indicatorilor de performan
• Determinarea ratei cofinan

 
Perioada de referință 

• Timp de implementare proiect: 48 de luni;
• Perioada de referin

10 ani (inclusiv perioada implementării).
Rata financiară de actualizare

• Rata de actualizare luata în calcul pentru analiza financiară: 
Rata co-finanțării 

• Nu este cazul 
Evoluția prezumată a tarifelor

• Serviciul de iluminat se va furniza printr
valoarea acestor servicii fiind reglementată 
ANRSC și ANRE

 

Analiza fluxurilor de numerar

a. Intrări de numerar 

 Finanţarea proiectului se va realiza din resursele atrase de operatorul concesionar 
bugetul local pentru acoperirea contravalorii investi
furnizării serviciului de iluminat.

 Având în vedere că proiectul este de utilitate publică, acesta 
venituri financiare. Astfel, 

 Ca intrare financiară în cadrul proiectului se pot considera economiile rezultate în urma 
implementării sistemului de telegestiune care va avea ca rezultat:

 - diminuarea costurilor cu consumul de energie electrică
 - diminuarea costurilor de între

Astfel, se previzionează o reducere cu 3
de situația actuală și cu 21,6
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a lungul perioadei previzionate în vederea determinării durabilită
principalilor indicatori de performanță financiară. 

Metodologia utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat, ca
și cheltuielile generate de proiect pe durata de func

cu un factor de actualizare. 
În vederea întocmirii analizei financiare, s-au avut în vedere următoarele elemente:

Orizontul de timp; 
ea costurilor totale; 

Veniturile generate de proiect; 
Valoarea reziduală a investiției; 

ția pentru inflație; 
Determinarea ratei actualizării; 
Determinarea indicatorilor de performanța; 
Determinarea ratei cofinanțării. 

implementare proiect: 48 de luni; 
Perioada de referință / orizontul de timp luat în calcul pentru analiza financiară: 
10 ani (inclusiv perioada implementării). 

Rata financiară de actualizare 
Rata de actualizare luata în calcul pentru analiza financiară: 

ia prezumată a tarifelor 
Serviciul de iluminat se va furniza printr-un contract de gestiune delegată, 
valoarea acestor servicii fiind reglementată și prin legislația emis

și ANRE 

r de numerar 

Finanţarea proiectului se va realiza din resursele atrase de operatorul concesionar 
bugetul local pentru acoperirea contravalorii investiției într-o perioadă de 10 ani 

iluminat. 
Având în vedere că proiectul este de utilitate publică, acesta 

Astfel, veniturile provenite din vânzări sunt 0
Ca intrare financiară în cadrul proiectului se pot considera economiile rezultate în urma 

implementării sistemului de telegestiune care va avea ca rezultat: 
diminuarea costurilor cu consumul de energie electrică 
diminuarea costurilor de întreținere 

Astfel, se previzionează o reducere cu 32% a energiei electrice consumate de sistem fa
21,6% a nivelului actual al operațiunilor de întreținere
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a lungul perioadei previzionate în vederea determinării durabilității financiare și calculului 

Metodologia utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat, care cuantifică 
i cheltuielile generate de proiect pe durata de funcționare, ajustată 

au avut în vedere următoarele elemente: 

ă / orizontul de timp luat în calcul pentru analiza financiară: 

Rata de actualizare luata în calcul pentru analiza financiară: 5% 

un contract de gestiune delegată, 
și prin legislația emisă în comun de 

Finanţarea proiectului se va realiza din resursele atrase de operatorul concesionar și din 
o perioadă de 10 ani și pentru plata 

Având în vedere că proiectul este de utilitate publică, acesta nu este generator de 
veniturile provenite din vânzări sunt 0. 

Ca intrare financiară în cadrul proiectului se pot considera economiile rezultate în urma 

% a energiei electrice consumate de sistem față 
țiunilor de întreținere. 
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Valori în LEI fără TVA 

Economii din Alocari 

bugetare pt intretinere 

Economii de energie 

Total flux intrări 

 

Valoarea reziduală se determină prin metoda perpetuită
următoarei formule:   

unde: 
CFN+1 – fluxul de numerar în anul imediat următor expirării perioadei de analiză
r – rata de actualizare de 5% exprimată în termeni reali
g – rata de creștere medie anual
perpetuitate. 
Calculul acestei valori va fi detaliat după prezentarea fluxurilor de numerar.
 
 
b. Ieşiri de numerar 
 
 Cheltuielile cu rambursarea investi

Aceste cheltuieli reprezintă principalul flux de numerar, intrările prezumtive definite mai 
sus nefiind în situația de a se compensa m
bugetare nu se pot evidenția ca p

 
Fluxul de ieșiri de numerar net 
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AN 

1 2 3 4 5 6 7 

1
7
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6
0

 

3
5
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2
0

 

5
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8
0

 

7
1
7
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4
0

 

7
1
7
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4
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7
1
7
,8
4
0

 

7
1
7
,8
4
0

 

3
9
9
,1
2
9

 

7
9
8
,2
5
8

 

1
,1
9
7
,3
8
7

 

1
,5
9
6
,5
1
6

 

1
,5
9
6
,5
1
6

 

1
,5
9
6
,5
1
6

 

1
,5
9
6
,5
1
6

 

5
7
8
,5
8
9

 

1
,1
5
7
,1
7
8

 

1
,7
3
5
,7
6
7

 

2
,3
1
4
,3
5
6

 

2
,3
1
4
,3
5
6

 

2
,3
1
4
,3
5
6

 

2
,3
1
4
,3
5
6

 

se determină prin metoda perpetuității și se poate calcula pe baza 
 �� �  

�����

���
,  

fluxul de numerar în anul imediat următor expirării perioadei de analiză
rata de actualizare de 5% exprimată în termeni reali 

ștere medie anuală estimată pentru fluxul de numerar al proiectului în 

Calculul acestei valori va fi detaliat după prezentarea fluxurilor de numerar.

Cheltuielile cu rambursarea investiției 
uieli reprezintă principalul flux de numerar, intrările prezumtive definite mai 
ția de a se compensa măcar parțial cu aceste ieșiri, deoarece economiile 

ția ca părți din buget. 

șiri de numerar net neactualizat este următorul: 
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 8 9 10 

 

7
1
7
,8
4
0

 

7
1
7
,8
4
0

 

7
1
7
,8
4
0

 

 

1
,5
9
6
,5
1
6

 

1
,5
9
6
,5
1
6

 

1
,5
9
6
,5
1
6

 

 

2
,3
1
4
,3
5
6

 

2
,3
1
4
,3
5
6

 

2
,3
1
4
,3
5
6

 

ții și se poate calcula pe baza 

fluxul de numerar în anul imediat următor expirării perioadei de analiză 

ă estimată pentru fluxul de numerar al proiectului în 

Calculul acestei valori va fi detaliat după prezentarea fluxurilor de numerar. 

uieli reprezintă principalul flux de numerar, intrările prezumtive definite mai 
țial cu aceste ieșiri, deoarece economiile 
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Valori în LEI cu TVA 

Rata lunară 

TOTAL ieșiri 

În cazul actualizării valorilor net cu rata anuală de 5% ob

Valori în LEI cu TVA 

Rata lunară 

TOTAL ieșiri 

Teoretic, cumulat în cei 10 ani, fluxul de numerar arată astfel:

Valori in LEI 
1 2 

Flux de intrari 

din economii 

5
7
8
,5
8
9

 

1
,1
5
7
,1
7
8

 

Rata lunara 

-5
,6
2
5
,0
8
7

 

-5
,6
2
5
,0
8
7

 

CF net 

-5
,0
4
6
,4
9
8

 

-4
,4
6
7
,9
0
9

 

TOTAL 
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AN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-5
.6
2
5
.0
8
6
,5
8

 

-5
.6
2
5
.0
8
6
,5
8

 

-5
.6
2
5
.0
8
6
,5
8

 

-5
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2
5
.0
8
6
,5
8
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.6
2
5
.0
8
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8
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8
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.6
2
5
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8
6
,5
8

 

-5
.6
2
5
.0
8
6
,5
8

 

-56.250.865,80 

În cazul actualizării valorilor net cu rata anuală de 5% obținem situația:
AN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-5
,6
2
5
,0
8
6
.5
8
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,3
5
7
,2
2
5
.3
1
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,1
0
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1
9
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5
9
,1
6
1
.2
8

 

-4
,6
2
7
,7
7
2
.6
5

 

-4
,4
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0
2
.5
2

 

-4
,1
9
7
,5
2
6
.2
1

 

-3
,9
9
7
,6
4
4
.0
1

 
-45.607.198,90 

Teoretic, cumulat în cei 10 ani, fluxul de numerar arată astfel:
AN 

3 4 5 6 7 8 

1
,7
3
5
,7
6
7

 

2
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1
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2
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-36,578,840 
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9 10 
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ținem situația: 

9 10 
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Teoretic, cumulat în cei 10 ani, fluxul de numerar arată astfel: 

 9 10 

2
,3
1
4
,3
5
6

 

2
,3
1
4
,3
5
6

 

2
,3
1
4
,3
5
6

 

-5
,6
2
5
,0
8
7

 

-5
,6
2
5
,0
8
7

 

-5
,6
2
5
,0
8
7

 

-3
,3
1
0
,7
3
1

 

-3
,3
1
0
,7
3
1

 

-3
,3
1
0
,7
3
1

 



 
 

STUDIU DE FEZABILITATE 
Modernizarea şi extinderea iluminatului public în Municipiul CRAIOVA

 

După actualizare, fluxul de numerar arată astfel:

Valori in LEI 
1 2 

Flux de intrari 

din economii 

5
7
8
,5
8
9

 

1
,1
0
2
,0
7
4

 

Rata lunara 

-5
,6
2
5
,0
8
7

 

-5
,3
5
7
,2
2
5

 

CF net 

-5
,0
4
6
,4
9
8

 

-4
,2
5
5
,1
5
1

 

TOTAL 

 

4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul 
cost-beneficiu 

Fluxul de numerar net cumulat

, unde:

total venituri anuale

total cheltuieli anuale

total investiţie anuală
 Fluxul de numerar net cumulat
neactualizate. Fluxul de numerar este un indicator ce exprimă câştigul sau pierderea pentru 
fiecare an luat în calcul. 
 Valoarea reziduală 
este lichidată la sfârşitul perioadei luate în considerare.
 Valoarea netă actualizata (VNA/VAN/NPV)
aportul de avantaj economic al proiectului. 
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După actualizare, fluxul de numerar arată astfel: 

AN 

3 4 5 6 7 8 
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-2
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,0
4
4

 

-2
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8

 

-2
,3
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2
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7
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-30,205,452 

4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul 

Fluxul de numerar net cumulat are la bază următoarea formulă de calcul:

, unde: 

total venituri anuale 

total cheltuieli anuale 

total investiţie anuală 
Fluxul de numerar net cumulat este egal cu suma fluxurilor nete de numerar 

neactualizate. Fluxul de numerar este un indicator ce exprimă câştigul sau pierderea pentru 

Valoarea reziduală este considerată 0 în cadrul analizei financiare întrucât investiţia 
te lichidată la sfârşitul perioadei luate în considerare. 

Valoarea netă actualizata (VNA/VAN/NPV) caracterizează, în valoare absolută, 
aportul de avantaj economic al proiectului.  
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4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul 

are la bază următoarea formulă de calcul: 

este egal cu suma fluxurilor nete de numerar 
neactualizate. Fluxul de numerar este un indicator ce exprimă câştigul sau pierderea pentru 

este considerată 0 în cadrul analizei financiare întrucât investiţia 

caracterizează, în valoare absolută, 
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, unde:

fluxurile de numerar ne

 

factor de actualizare, unde 
rata de actualizare.

 
 O formulă alternativă pentru calculul acestui indicator este:

 Obţinerea unei valori VAN pozitive (VAN>
rentabilitate a proiectului de investiţii superioară ratei de actualizare utilizată, astfel încât să 
furnizeze o marjă acoperitoare pentru riscurile induse de nesiguranţa estimărilor utilizate 
pentru determinarea fluxurilor
 VAN negativă (VAN<0) induce o rentabilitate inferioară costului de oportunitate.
 
 Rata internă de rentabilitate
VAN/NPV este egală cu 0 şi reprezintă 
pentru proiect (o rata inferioara indicând faptul că veniturile nu vor putea acoperi cheltuielile). 
Pentru a fi considerat sustenabil, proiectul trebuie să prezinte o rată internă de rentabilitate
mai mare decât rata de actualizare conside

În cazul acestui proiect de investi
realizează venituri din furnizarea serviciului de iluminat public către popula
propusă prin acest proiect trebuie judecată în contextul larg al buge
față de alte proiecte de investi

Prin urmare, în această situa
care municipalitatea o va atrage prin intermediul operatorului con
acoperi prin alocații bugetare într
 
 Raportul beneficii/cost
demonstreze raportul între beneficiile aduse de sistem 
determinat prin evaluarea totalului pe intrări actualizate aferente cuantificării beneficiilor 
raportat la totalului de ie
considerare; 

Nu există beneficii monetare în acest proiect care să p
bugetului instituției achizitoare.
 
 Termenul de Recuperare a Investiţiei
necesar fluxurilor viitoare neactualizate să acopere integral efortul investiţional.
 

  

Modernizarea şi extinderea iluminatului public în Municipiul CRAIOVA 

, unde: 

fluxurile de numerar nete anuale 

factor de actualizare, unde  
rata de actualizare. 

O formulă alternativă pentru calculul acestui indicator este: 

 
Obţinerea unei valori VAN pozitive (VAN>0) are semnificaţia unei 

a proiectului de investiţii superioară ratei de actualizare utilizată, astfel încât să 
furnizeze o marjă acoperitoare pentru riscurile induse de nesiguranţa estimărilor utilizate 
pentru determinarea fluxurilor de numerar nete. 

VAN negativă (VAN<0) induce o rentabilitate inferioară costului de oportunitate.

Rata internă de rentabilitate (RIR sau IRR) reprezintă rata de actualizare la care 
VAN/NPV este egală cu 0 şi reprezintă rata internă de rentabilitate 
pentru proiect (o rata inferioara indicând faptul că veniturile nu vor putea acoperi cheltuielile). 
Pentru a fi considerat sustenabil, proiectul trebuie să prezinte o rată internă de rentabilitate
mai mare decât rata de actualizare considerată.  

În cazul acestui proiect de investiții avem de a face cu o instituție bugetar
realizează venituri din furnizarea serviciului de iluminat public către popula
propusă prin acest proiect trebuie judecată în contextul larg al buge

ă de alte proiecte de investiții și față de nivelul de îndatorare publică.
Prin urmare, în această situație avem un IRR<0 ceea ce arată nevoia de finan

care municipalitatea o va atrage prin intermediul operatorului con
ții bugetare într-un termen de 10 ani. 

Raportul beneficii/cost (B/C) este un indicator complementar al VAN, care vine să 
demonstreze raportul între beneficiile aduse de sistem și costurile totale de operare, fii
determinat prin evaluarea totalului pe intrări actualizate aferente cuantificării beneficiilor 
raportat la totalului de ieșiri, de asemenea actualizate și cumulate pe perioada luată în 

Nu există beneficii monetare în acest proiect care să poată fi eviden
ției achizitoare. 

Termenul de Recuperare a Investiţiei Nominale (TRI) reprezintă numărul de ani 
necesar fluxurilor viitoare neactualizate să acopere integral efortul investiţional.
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0) are semnificaţia unei rate de 
a proiectului de investiţii superioară ratei de actualizare utilizată, astfel încât să 

furnizeze o marjă acoperitoare pentru riscurile induse de nesiguranţa estimărilor utilizate 

VAN negativă (VAN<0) induce o rentabilitate inferioară costului de oportunitate. 

(RIR sau IRR) reprezintă rata de actualizare la care 
rata internă de rentabilitate minimă acceptată 

pentru proiect (o rata inferioara indicând faptul că veniturile nu vor putea acoperi cheltuielile). 
Pentru a fi considerat sustenabil, proiectul trebuie să prezinte o rată internă de rentabilitate 

ții avem de a face cu o instituție bugetară care nu 
realizează venituri din furnizarea serviciului de iluminat public către populație.Investiția 
propusă prin acest proiect trebuie judecată în contextul larg al bugetului administrației locale 

ă de nivelul de îndatorare publică. 
ceea ce arată nevoia de finanțare pe 

care municipalitatea o va atrage prin intermediul operatorului concesionar și pe care o va 

(B/C) este un indicator complementar al VAN, care vine să 
i costurile totale de operare, fiind 

determinat prin evaluarea totalului pe intrări actualizate aferente cuantificării beneficiilor 
i cumulate pe perioada luată în 

oată fi evidențiate în alcătuirea 

(TRI) reprezintă numărul de ani 
necesar fluxurilor viitoare neactualizate să acopere integral efortul investiţional. 
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 Formula utilizată pentru calculul acestui indicator este:

 
unde: Itotal = investitia totala efectuata in perioada de implementare
      Vi = venit obtinut anual in perioada de operare
      Ci = cheltuieli anuale efectuate in perioada de operare
      PIF= anul punerii in functiune a instalaţiei 
      TR=termenul de recuperare 
 
 Termenul de Recuperare a Valorii Reale a Investiţiei Iniţiale
reprezintă numărul de ani necesar fluxurilor viitoare actualizate să acopere integral efortul 
investiţional. 
 Fluxul de numerar total este negativ în această situa
posibilitate de recuperare a investi
 Prezentarea detaliată a analizei se regaseşte în anexă.
 

4.5. Analiza de senzitivitate

Analiza de sensitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul modificarii 
unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizeaza numai 
variatiile nefavorabile ale acestor variabi

Scopul analizei de sensitivitate este de: 
• a contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra costurilor si 

beneficiilor generate de proiect 
• a investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile
• a evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste 

schimbari  
• a identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nef

proiectului.  
Concluzia analizei cost

factor sau variabilă. Un numar de factori s
este necesar să testăm cat de sensibile sun
modificari ale valorilor acestor factori.   

 
Analiza de sensitivitate a proiectului propus a fost realizat

aferente fiecarui scenariu de evolu
tuturor factorilor analizaţi, după cum se observă în anexă
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ntru calculul acestui indicator este: 

= investitia totala efectuata in perioada de implementare
= venit obtinut anual in perioada de operare 
= cheltuieli anuale efectuate in perioada de operare 

PIF= anul punerii in functiune a instalaţiei  
TR=termenul de recuperare  

Termenul de Recuperare a Valorii Reale a Investiţiei Iniţiale
reprezintă numărul de ani necesar fluxurilor viitoare actualizate să acopere integral efortul 

Fluxul de numerar total este negativ în această situație, neînregistrându
posibilitate de recuperare a investiției inițiale, indiferent de actualizarea fluxurilor viitoare

Prezentarea detaliată a analizei se regaseşte în anexă. 

.5. Analiza de senzitivitate 

Analiza de sensitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul modificarii 
unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizeaza numai 
variatiile nefavorabile ale acestor variabile critice.  

Scopul analizei de sensitivitate este de:  
contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra costurilor si 

beneficiilor generate de proiect  
investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile
evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste 

identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nef

Concluzia analizei cost-beneficiu se bazează pe un singur set de valori pentru fiecare 
. Un numar de factori s-ar putea iînsa schimba pe parcursul proiectului si 

m cat de sensibile sunt valorile de eficienta ai proiectului (VAN, RIR) la 
modificari ale valorilor acestor factori.    

Analiza de sensitivitate a proiectului propus a fost realizat
aferente fiecarui scenariu de evoluţie a parametrilor cheie inclusiv 

, după cum se observă în anexă. 
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= investitia totala efectuata in perioada de implementare 

Termenul de Recuperare a Valorii Reale a Investiţiei Iniţiale (Payback Period) 
reprezintă numărul de ani necesar fluxurilor viitoare actualizate să acopere integral efortul 

ție, neînregistrându-se nici o 
ției inițiale, indiferent de actualizarea fluxurilor viitoare. 

Analiza de sensitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul modificarii 
unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizeaza numai 

contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra costurilor si 

investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-critice  
evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste 

identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra 

pe un singur set de valori pentru fiecare 
nsa schimba pe parcursul proiectului si 

t valorile de eficienta ai proiectului (VAN, RIR) la 

Analiza de sensitivitate a proiectului propus a fost realizată prin calcule tabelare 
ie a parametrilor cheie inclusiv prin variaţia cumulată a 
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4.6. Analiza de risc 

 Managementul riscului presupune urmatoarele etape: 
• Identificarea riscului   
• Analiza riscului  
• Reacţia la risc   
 

Identificarea riscului

Analiza riscului -
simularea Monte Carlo şi arborii decizionali. 

Reacţia la Risc  
repartizarea riscului.   
 
 Numim risc nesiguran
probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul 
în care acesta se produce. Riscul apare atunci c

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigu
- efectul unui eveniment este cunoscut, dar apari
- atât evenimentul cât ş

 
 Identificarea riscului

 Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.  
 
 Analiza riscului    
 Aceasta etapă este util
controlul şi finanţarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune 
măsurare a importanţei riscurilor precum 
 Pentru această etap
probabilitatea de apariţie şi impactul produs.  
 
 Reacţia la Risc    
 Tehnici de control a riscului recunoscute 
urmatoarele categorii:  
• Evitarea riscului – implic

aparitia riscului 
• Transferul riscului – împar

asigurare, garanţii) 
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Managementul riscului presupune urmatoarele etape:  

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control. 
- utilizează metode cum sunt: determinarea valorii a

simularea Monte Carlo şi arborii decizionali.  
  - cuprinde măsuri şi acţiuni pentru diminuarea, eliminarea sau 

Numim risc nesiguranţa asociată oricărui rezultat. Nesiguranta se poate referi la 
probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul 
în care acesta se produce. Riscul apare atunci când:  

un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigu
efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariţia evenimentului este nesigur

t şi efectul acestuia sunt incerte. 

Identificarea riscului    
Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.  

 
este utilă în determinarea priorităţilor în alocarea resurselor pentru 

area riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de 
ei riscurilor precum şi aplicarea lor pentru riscurile identificate.  

etapă, esenţială este matricea de evaluare a riscurilor, 
i impactul produs.   

Tehnici de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se 

implică schimbări ale planului de management cu scopul d

mparţirea impactului negativ al riscului cu o ter
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ntocmirea unor liste de control.  
utilizează metode cum sunt: determinarea valorii aşteptate, 

iuni pentru diminuarea, eliminarea sau 

rui rezultat. Nesiguranta se poate referi la 
probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul 

un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur 
ia evenimentului este nesigură 

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.   

n alocarea resurselor pentru 
conceperea unor metode de 

i aplicarea lor pentru riscurile identificate.   
este matricea de evaluare a riscurilor, în funcţie de 

n literatura de specialitate se împart în 

ri ale planului de management cu scopul de a elimina 

irea impactului negativ al riscului cu o terţă parte (contracte de 
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• Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea 
• Planuri de contingenţă

apariţiei riscului.   

Tip de risc Elementele riscului

Riscul constructiei  Riscul de aparitie a unui 
eveniment care conduce la 
imposibilitatea finalizarii 
acesteia la timp si la costul 
estimat 

Riscul de 
intretinere  

Riscul de aparitie a unui 
eveniment care genereaza 
costuri suplimentare de 
intretinere datorita executiei 
lucrarilor 

Asigurarea 
finantarii  

Riscul ca beneficiarul sa nu 
poata asigura finanatarea 

Solutiile tehnice  Riscul ca solutiile tehnice sa 
nu fie corespunzatoare din 
punct de vedere tehnologic  

Grad de 
atractivitate 
scazuta a 
proiectului  

Riscul ca locuitorii sa nu 
aprecieze sistemul nou creat, 
chiar sa vandalizeze si astfel 
sa nu se realizeze beneficiile 
prevazute 

Nerealizarea 
cresterii preturilor 
la proprietatile 
imobiliare 

Riscul de implementare a 
proiectului fara un ajutor din 
partea populatiei locale 
privind importanta zonei  
respective
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tehnici care reduc probabilitatea şi/sau impactul negativ al riscului
ţă – planuri de rezervă care vor fi puse 

Elementele riscului 
Tip 

Actiune 

Corectiva 
Metoda Eliminare

Riscul de aparitie a unui 
eveniment care conduce la 
imposibilitatea finalizarii 
acesteia la timp si la costul 
estimat  

Eliminare 
risc  

Semnarea unui contract cu 
termen de finalizare fix 

Riscul de aparitie a unui 
eveniment care genereaza 
costuri suplimentare de 
intretinere datorita executiei 
lucrarilor  

Eliminare 
risc  

Semanarea unui contract cu 
clauze de garantii extinse 
astfel incat aceste costuri sa 
fie sustinute de executant 

Riscul ca beneficiarul sa nu 
poata asigura finanatarea  

Eliminare 
risc  

Beneficiarul va studia 
amanuntit documentatia 
a
astfel de situatie 

Riscul ca solutiile tehnice sa 
nu fie corespunzatoare din 
punct de vedere tehnologic   

Eliminare 
risc  

Beneficiarul impreuna cu 
proiectantul vor studia 
amanuntit documentatia 
astfel incat sa fie aleasa 
solutia tehnica cea mai 
buna. 

Riscul ca locuitorii sa nu 
aprecieze sistemul nou creat, 
chiar sa vandalizeze si astfel 
sa nu se realizeze beneficiile 
prevazute  

Eliminare 
risc  

Realizarea unei promovari 
intense a investitiei in zona. 

Riscul de implementare a 
proiectului fara un ajutor din 
partea populatiei locale 
privind importanta zonei  
respective 

Eliminare 
risc  

Promovarea intens a zonei 
si sprijinirea tinerilor de a se 
muta in zona respectiva. 
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i/sau impactul negativ al riscului 
care vor fi puse în aplicare în momentul 

Metoda Eliminare 

Semnarea unui contract cu 
termen de finalizare fix  

Semanarea unui contract cu 
clauze de garantii extinse 
astfel incat aceste costuri sa 
fie sustinute de executant  

Beneficiarul va studia 
amanuntit documentatia 
astfel incat sa nu apara o 
astfel de situatie  

Beneficiarul impreuna cu 
proiectantul vor studia 
amanuntit documentatia 
astfel incat sa fie aleasa 
solutia tehnica cea mai 
buna.  
Realizarea unei promovari 
intense a investitiei in zona.  

Promovarea intens a zonei 
si sprijinirea tinerilor de a se 
muta in zona respectiva.  
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Preturile 
materialelor  

Riscul ca preturile 
materialelor sa creasca peste 
nivelul contractat 

 
 După cum se poate observa riscurile de realizare a investi
gradul lor de impact nu afecetaz

 

  

  

Modernizarea şi extinderea iluminatului public în Municipiul CRAIOVA 

Riscul ca preturile 
materialelor sa creasca peste 
nivelul contractat  

Diminuare 
risc  

Semnarea unui contract de 
executie ferm cu durata 
specificata si urmarirea 
realizarii programului 
conform grafic. 

cum se poate observa riscurile de realizare a investiţiei sunt destul de reduse, iar 
gradul lor de impact nu afecetază eficacitatea şi utilitatea investiţiei.
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Semnarea unui contract de 
executie ferm cu durata 
specificata si urmarirea 
realizarii programului 
conform grafic.  

iei sunt destul de reduse, iar 
iei. 
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5.  Sursele de finanţare a investiţiei

 Sursele de finanţare a investiţiilor se 
constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal 
constituite. 
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Sursele de finanţare a investiţiei 

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal 
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constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal 
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6. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

Pentru lucrările de bază presupuse de proiectul de modernizare si extindere a 
iluminatului public în municipiul Craio

Descriere calificare

Studii superioare 

Studii medii 

Muncitori calificați 

Muncitori necalificați 

Tabel 1: Necesarul de resurse um

 

Descrierea pozitiei celor 46 persoane este urmatoarea:

Functia

Manager proiect 
Inginer Proiectant 
Inginer responsabil cu executia si urmarirea lucrarilor

Maistru, șef de echipă 
Electricieni autorizati ANRE categoria a II

Șofer autorizat  
Manipulant utilaj special pt săpat

Responsabil cu calitatea 
Diriginte șantier (propriu) sp instalații electrice

Săpători (muncitori necalificați)

Lăcătuș mecanic, sudor 
Magazioner 
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6. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

Pentru lucrările de bază presupuse de proiectul de modernizare si extindere a 
iluminatului public în municipiul Craiova, sunt necesare următoarele resurse umane:

Descriere calificare Nr. persoane

Tabel 1: Necesarul de resurse umane pentru executia investitiei

celor 46 persoane este urmatoarea:  

Functia Numar persoane

Inginer responsabil cu executia si urmarirea lucrarilor 

Electricieni autorizati ANRE categoria a II-a B 

Manipulant utilaj special pt săpat 

șantier (propriu) sp instalații electrice 
ți) 
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6. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 

6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 

Pentru lucrările de bază presupuse de proiectul de modernizare si extindere a 
va, sunt necesare următoarele resurse umane: 

Nr. persoane 

9 

4 

13 

20 

ane pentru executia investitiei 

Numar persoane 

1 
4 
2 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
20 
2 
1 
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6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de 

In urma realizarii investitiei, in faza de operare vor fi necesari din partea operatorului de 
iluminat (gestionarul sistemului de iluminat public) urmatoarele resurse minime:

- Persoane cu studii superioare:

• Inginer 

• Inginer, 

- Persoane cu studii medii:

� Maistru, 

� Magazioner

- Muncitori calificati:

o Electricieni

o Șoferi  

o Lăcătuș mecanic
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6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

In urma realizarii investitiei, in faza de operare vor fi necesari din partea operatorului de 
iluminat (gestionarul sistemului de iluminat public) urmatoarele resurse minime:

Persoane cu studii superioare:  2 

Inginer șef de punct de lucru 

Inginer, responsabil cu sistemul de telegestiune 

Persoane cu studii medii:   3, din care 

Maistru, șef de echipă  2 

Magazioner    1 

Muncitori calificati:   7, din care 

Electricieni   4 

   2 

ș mecanic  1 
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operare 

In urma realizarii investitiei, in faza de operare vor fi necesari din partea operatorului de 
iluminat (gestionarul sistemului de iluminat public) urmatoarele resurse minime: 

responsabil cu sistemul de telegestiune  
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7.  Principalii indicatori tehnico

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)
71.669,56 mii LEI /  16.211
din care: 
- constructii-montaj 51.088,
 

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)
Anul I: 25%, reprezentand 

INV / C+M: 17.917,39
INV / C+M: 4.052,88

Anul II: 25%, reprezentand
INV / C+M: 17.917,39
INV / C+M: 4.052,88

Anul III: 25%, reprezentand
INV / C+M: 17.917,39
INV / C+M: 4.052,88

Anul IV: 25%, reprezentand
INV / C+M: 17.917,39
INV / C+M: 4.052,88

 
3. Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investitiei: 
 

4. Capacitati (in unitat
- 18.090 aparate de iluminat noi modernizate
- 19.1 km retea de iluminat noua 
console,  aparate de iluminat, puncte de aprindere, cutii de distributie 
- 30.2 km retea de iluminat noua 
subteran, stalpi, console,  ap
distributie 
- sistem de telemanagement al iluminatului public ce deserveste toate aparatele 
de iluminat prevazute in municipiul Craiova 
- dispecerat functional cu atributii in 
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Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
211,53 mii Euro (INV), inclusiv TVA, la cursul euro de 1

,66 mii LEI / 11.556,17 mii Euro (C+M), inclusiv TVA.

Esalonarea investitiei (INV/C+M) 
 
39 mii LEI , inclusiv TVA / 12.772,16 mii LEI , inclusiv TVA 

88 mii Euro , inclusiv TVA / 2.889,04 mii Euro , inclusiv TVA
Anul II: 25%, reprezentand 

39 mii LEI , inclusiv TVA / 12.772,16 mii LEI , inclusiv TVA 
88 mii Euro , inclusiv TVA / 2.889,04 mii Euro , inclusiv TVA

Anul III: 25%, reprezentand 
39 mii LEI , inclusiv TVA / 12.772,16 mii LEI , inclusiv TVA 

88 mii Euro , inclusiv TVA / 2.889,04 mii Euro , inclusiv TVA
Anul IV: 25%, reprezentand 

39 mii LEI , inclusiv TVA / 12.772,16 mii LEI , inclusiv TVA 
88 mii Euro , inclusiv TVA / 2.889,04 mii Euro , inclusiv TVA

Durata de realizare (luni) 
Durata de realizare a investitiei: 48 luni 

ati fizice si valorice) 
aparate de iluminat noi modernizate 

km retea de iluminat noua – extindere – contine cablu subteran, stalpi, 
console,  aparate de iluminat, puncte de aprindere, cutii de distributie 

km retea de iluminat noua – inlocuire a retelei existente 
subteran, stalpi, console,  aparate de iluminat, puncte de aprindere, cutii de 

sistem de telemanagement al iluminatului public ce deserveste toate aparatele 
de iluminat prevazute in municipiul Craiova  

dispecerat functional cu atributii in municipiul Craiova 
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ai investiţiei 

TVA, la cursul euro de 1€ = 4,4209 LEI 

, inclusiv TVA. 

mii LEI , inclusiv TVA  
mii Euro , inclusiv TVA 

6 mii LEI , inclusiv TVA  
mii Euro , inclusiv TVA 

6 mii LEI , inclusiv TVA  
mii Euro , inclusiv TVA 

6 mii LEI , inclusiv TVA  
mii Euro , inclusiv TVA 

contine cablu subteran, stalpi, 
console,  aparate de iluminat, puncte de aprindere, cutii de distributie  

inlocuire a retelei existente - contine cablu 
arate de iluminat, puncte de aprindere, cutii de 

sistem de telemanagement al iluminatului public ce deserveste toate aparatele 
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8. Avize şi acorduri de principiu

1. Avizul beneficiarului de investi
2. Avize utilitati – conform certificat de urbanism si autorizatie de co nstructie
3. Avize de racordare energie electrica 
 
Alte avize si acorduri de principiu specifice 
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şi acorduri de principiu 

Avizul beneficiarului de investi tie privind necesitatea si oportunitatea investi
conform certificat de urbanism si autorizatie de co nstructie

Avize de racordare energie electrica – furnizorul de energie electrica

Alte avize si acorduri de principiu specifice   Nu este cazul 
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ie privind necesitatea si oportunitatea investi tiei 
conform certificat de urbanism si autorizatie de co nstructie  

electrica  
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B. Piese desenate
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Piese desenate 
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1. Plan de amplasare în zonă
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lan de amplasare în zonă 
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2. Plan general 
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ZONAREA  MUNICIPIULUI CRAIOVA

  Zonarea municipiul Craiova a fost 

delimitatoare, astfel : 

 Zona 

Zona 1 N. Romanescu, Calea Dunarii, Limita administrativa, Bucura, Potelu, 
Parcul Poporului

Zona 2 Raului, N Romanescu, Bd. 1 Mai, Tabaci, 

Zona 3 Parcul Poporului

Zona 4 Calea Unirii, Bd. 1 Mai, Tabaci, Raului, Bd. Stirbei Voda, 

Zona 5 Raului, Bd. Stirbei Voda, Bicaz, limita adm.

Zona 6 Calea Unirii, M. Kogalniceanu, Fratii Buzesti, Mesteacanului

Zona 7 Mesteacanului, Caracal, G
Rovinari, Cimitirul Ungureni

Zona 8 Caracal, Rovinari, Imparatul Traian, H. Coanda, Liceul Ind. 
Electroputere

Zona 9 H. Coanda, Calea Bucuresti, Bd. Decebal, Caracal, linii CF

Zona 10 Decebal, Calea Bucuresti, limita adm. 

Zona 11 Calea Bucuresti, limita adm. linii CF

Zona 12 Calea Bucuresti, Fratii Golesti, Mircea cel Batran, linii CF

Zona 13 Mircea cel Batran, linii CF, Decebal, Nicovalei, Carol I, Fratii Golesti, 
N. Iorga 

Zona 14 N. Iorga, Mircea Cel Batran, Fratii Golesti, 

Zona 15 
T. Vladimirescu, Imparatul Traian, H. Coanda, Calea Vacaresti, A. I. 
Cuza, Nanterre, Anul 1848

Zona 16 T. Vladimirescu, Fratii Buzesti, P. Moscu, A.I. Cuza, Carol I, I.C. 
Bratianu, Calea Bucuresti, 

Zona 17 Stirbei Voda, Matei Basarab, Libertatii, Brestei, I.C. Bratianu, Carol I, 
A.I. Cuza, P. Moscu, Fratii Buzesti, Kogalniceanu, Unirii

Zona 18 Stirbei Voda, M. Basarab, Libertatii, Brestei, Raului

  

Modernizarea şi extinderea iluminatului public în Municipiul CRAIOVA 

I CRAIOVA 

Zonarea municipiul Craiova a fost realizată prin împărţirea acestuia în 31 de zone şi 57 de străzi 

Delimitare 
N. Romanescu, Calea Dunarii, Limita administrativa, Bucura, Potelu, 
Parcul Poporului 

Raului, N Romanescu, Bd. 1 Mai, Tabaci,  

Parcul Poporului 

Calea Unirii, Bd. 1 Mai, Tabaci, Raului, Bd. Stirbei Voda, 

Raului, Bd. Stirbei Voda, Bicaz, limita adm. 

Calea Unirii, M. Kogalniceanu, Fratii Buzesti, Mesteacanului

Mesteacanului, Caracal, G-ral. Dragalina, Jietul, T. Vladimirescu, 
Rovinari, Cimitirul Ungureni 
Caracal, Rovinari, Imparatul Traian, H. Coanda, Liceul Ind. 
Electroputere 

H. Coanda, Calea Bucuresti, Bd. Decebal, Caracal, linii CF

Decebal, Calea Bucuresti, limita adm. Caracal 

Calea Bucuresti, limita adm. linii CF 

Calea Bucuresti, Fratii Golesti, Mircea cel Batran, linii CF

Mircea cel Batran, linii CF, Decebal, Nicovalei, Carol I, Fratii Golesti, 
 

N. Iorga, Mircea Cel Batran, Fratii Golesti,  

T. Vladimirescu, Imparatul Traian, H. Coanda, Calea Vacaresti, A. I. 
Cuza, Nanterre, Anul 1848 
T. Vladimirescu, Fratii Buzesti, P. Moscu, A.I. Cuza, Carol I, I.C. 
Bratianu, Calea Bucuresti, Nanterre, Anul 1848 
Stirbei Voda, Matei Basarab, Libertatii, Brestei, I.C. Bratianu, Carol I, 
A.I. Cuza, P. Moscu, Fratii Buzesti, Kogalniceanu, Unirii

Stirbei Voda, M. Basarab, Libertatii, Brestei, Raului
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realizată prin împărţirea acestuia în 31 de zone şi 57 de străzi 

N. Romanescu, Calea Dunarii, Limita administrativa, Bucura, Potelu, 

Calea Unirii, Bd. 1 Mai, Tabaci, Raului, Bd. Stirbei Voda,  

Calea Unirii, M. Kogalniceanu, Fratii Buzesti, Mesteacanului 

Jietul, T. Vladimirescu, 

Caracal, Rovinari, Imparatul Traian, H. Coanda, Liceul Ind. 

H. Coanda, Calea Bucuresti, Bd. Decebal, Caracal, linii CF 

Calea Bucuresti, Fratii Golesti, Mircea cel Batran, linii CF 

Mircea cel Batran, linii CF, Decebal, Nicovalei, Carol I, Fratii Golesti, 

T. Vladimirescu, Imparatul Traian, H. Coanda, Calea Vacaresti, A. I. 

T. Vladimirescu, Fratii Buzesti, P. Moscu, A.I. Cuza, Carol I, I.C. 

Stirbei Voda, Matei Basarab, Libertatii, Brestei, I.C. Bratianu, Carol I, 
A.I. Cuza, P. Moscu, Fratii Buzesti, Kogalniceanu, Unirii 

Stirbei Voda, M. Basarab, Libertatii, Brestei, Raului 
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Zona 19 Raului, Stirbei Voda, l

Zona 20 Fulger, Buzaului, Calarasi, Raului, Brestei, M. Tanase, Severinului, 
Pelendava, limita adm.

Zona 21 Severinului, Dacia, Tineretului

Zona 22 Severinului, Pascani, G. Enescu, Bd. Oltenia, Tineretului

Zona 23 Tineretului, Dacia, Podbanita, C
Oltenia 

Zona 24 Brestei, Titulescu, G. Enescu, Pascani, M. Tanase

Zona 25 Podbanita, Brancoveanu, G. Enescu, Amaradia, Dacia

Zona 26 Amaradia, Dacia, linii CF, 1 Decembrie 1918, C. Brancusi, 

Zona 27 1 Decembrie 1918, Serban Voda, Brazda lui Novac, linii CF

Zona 28 Brazda lui Novac, Serban Voda, Paltinis, Carol I, linii CF

Zona 29 
Fratii Golesti, Paltinis, Serban Voda, Brancusi, Titulescu, I.C. 
Bratianu 

Zona 30 Bariera Valcii, linii CF, 

Zona 31 Bariera Valcii, linii CF, limita adm. (str. Teilor)

 

Zona 
Strada delimitatoare S1
Strada delimitatoare S2
Strada delimitatoare S
Strada delimitatoare S4
Strada delimitatoare S5
Strada delimitatoare S6
Strada delimitatoare S7
Strada delimitatoare S8
Strada delimitatoare S9
Strada delimitatoare S10
Strada delimitatoare S11
Strada delimitatoare S12
Strada delimitatoare S13
Strada delimitatoare S14
Strada delimitatoare S15
Strada delimitatoare S16
Strada delimitatoare S17
Strada delimitatoare S18
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Raului, Stirbei Voda, limita adm. Fulger, Buzaului, Calarasi

Fulger, Buzaului, Calarasi, Raului, Brestei, M. Tanase, Severinului, 
Pelendava, limita adm. 

Severinului, Dacia, Tineretului 

Severinului, Pascani, G. Enescu, Bd. Oltenia, Tineretului

Tineretului, Dacia, Podbanita, C-tin. Brancoveanu, G. Enescu, 

Brestei, Titulescu, G. Enescu, Pascani, M. Tanase

Podbanita, Brancoveanu, G. Enescu, Amaradia, Dacia

Amaradia, Dacia, linii CF, 1 Decembrie 1918, C. Brancusi, 

1 Decembrie 1918, Serban Voda, Brazda lui Novac, linii CF

Brazda lui Novac, Serban Voda, Paltinis, Carol I, linii CF

Fratii Golesti, Paltinis, Serban Voda, Brancusi, Titulescu, I.C. 
 

Bariera Valcii, linii CF, limita adm. (Depou locomotive)

Bariera Valcii, linii CF, limita adm. (str. Teilor) 

Obiectiv 
Strada delimitatoare S1 N. Romanescu
Strada delimitatoare S2 Calea Dunarii
Strada delimitatoare S3 Bucura 
Strada delimitatoare S4 Potelu 

delimitatoare S5 Raului 
Strada delimitatoare S6 Bd. 1 Mai 
Strada delimitatoare S7 Tabaci 
Strada delimitatoare S8 Calea Unirii 
Strada delimitatoare S9 Stirbei Voda
Strada delimitatoare S10 Bicaz 
Strada delimitatoare S11 Kogalniceanu

delimitatoare S12 Fratii Buzesti
Strada delimitatoare S13 Mesteacanului
Strada delimitatoare S14 Caracal 
Strada delimitatoare S15 G-ral. Dragalina
Strada delimitatoare S16 Jietul 
Strada delimitatoare S17 T. Vladimirescu
Strada delimitatoare S18 Rovinari 
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imita adm. Fulger, Buzaului, Calarasi 

Fulger, Buzaului, Calarasi, Raului, Brestei, M. Tanase, Severinului, 

Severinului, Pascani, G. Enescu, Bd. Oltenia, Tineretului 

tin. Brancoveanu, G. Enescu, 

Brestei, Titulescu, G. Enescu, Pascani, M. Tanase 

Podbanita, Brancoveanu, G. Enescu, Amaradia, Dacia 

Amaradia, Dacia, linii CF, 1 Decembrie 1918, C. Brancusi,  

1 Decembrie 1918, Serban Voda, Brazda lui Novac, linii CF 

Brazda lui Novac, Serban Voda, Paltinis, Carol I, linii CF 

Fratii Golesti, Paltinis, Serban Voda, Brancusi, Titulescu, I.C. 

limita adm. (Depou locomotive) 

N. Romanescu 
Calea Dunarii 

 

 
Stirbei Voda 

Kogalniceanu 
Fratii Buzesti 

Mesteacanului 

ral. Dragalina 

T. Vladimirescu 
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Strada delimitatoare S19
Strada delimitatoare S20
Strada delimitatoare S21
Strada delimitatoare S22
Strada delimitatoare S23
Strada delimitatoare S24
Strada delimitatoare S25
Strada delimitatoare S26
Strada delimitatoare S27
Strada delimitatoare S28
Strada delimitatoare S29
Strada delimitatoare S30
Strada delimitatoare S31
Strada delimitatoare S32
Strada delimitatoare S33
Strada delimitatoare S34
Strada delimitatoare S35
Strada delimitatoare S36
Strada delimitatoare S37
Strada delimitatoare S38
Strada delimitatoare S39
Strada delimitatoare S40
Strada delimitatoare S41
Strada delimitatoare S42
Strada delimitatoare S43
Strada delimitatoare S44
Strada delimitatoare S45
Strada delimitatoare S46
Strada delimitatoare S47
Strada delimitatoare S48
Strada delimitatoare S49
Strada delimitatoare S50
Strada delimitatoare S51
Strada delimitatoare S52
Strada delimitatoare S53
Strada delimitatoare S54
Strada delimitatoare S55
Strada delimitatoare S56
Strada delimitatoare S57
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Strada delimitatoare S19 Imparatul Traian
Strada delimitatoare S20 H. Coanda 
Strada delimitatoare S21 Calea Bucuresti
Strada delimitatoare S22 Bd. Decebal
Strada delimitatoare S23 Fratii Golesti
Strada delimitatoare S24 Mircea cel Batran
Strada delimitatoare S25 Nicovalei 
Strada delimitatoare S26 N. Iorga 
Strada delimitatoare S27 Calea Vacaresti
Strada delimitatoare S28 A.I. Cuza 
Strada delimitatoare S29 Nanterre 
Strada delimitatoare S30 Anul 1848 
Strada delimitatoare S31 P. Moscu 
Strada delimitatoare S32 I.C. Bratianu
Strada delimitatoare S33 Matei Basarab
Strada delimitatoare S34 Brestei 
Strada delimitatoare S35 Libertatii 
Strada delimitatoare S36 Fulger 
Strada delimitatoare S37 Buzaului 
Strada delimitatoare S38 Calarasi 
Strada delimitatoare S39 Maria Tanase
Strada delimitatoare S40 Severinului 
Strada delimitatoare S41 Pelendava 
Strada delimitatoare S42 Dacia 
Strada delimitatoare S43 Tineretului 
Strada delimitatoare S44 Pascani 
Strada delimitatoare S45 George Enescu
Strada delimitatoare S46 Bd. Oltenia 
Strada delimitatoare S47 Podbanita 
Strada delimitatoare S48 C-tin. Brancoveanu
Strada delimitatoare S49 Titulescu 
Strada delimitatoare S50 Amaradia 
Strada delimitatoare S51 1 Decembrie 1918

S52 C-tin Brancusi
Strada delimitatoare S53 Serban Voda
Strada delimitatoare S54 Brazda lui Novac
Strada delimitatoare S55 Paltinis 
Strada delimitatoare S56 Bariera Valcii
Strada delimitatoare S57 Carol I 
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Imparatul Traian 
 

Calea Bucuresti 
Bd. Decebal 
Fratii Golesti 

Mircea cel Batran 

Calea Vacaresti 
 

 
 

I.C. Bratianu 
Matei Basarab 

Maria Tanase 
 
 

 

George Enescu 
 
 

tin. Brancoveanu 

 
1 Decembrie 1918 

tin Brancusi 
Serban Voda 

Brazda lui Novac 

Bariera Valcii 
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3. Planuri şi secţiuni generale de 
inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la 
realizarea proiectului;

 Planurile de coordonare cu toţi deţinătorii de reţele edilitare se vor elabora la momentul 
realizării proiectelor faza PT
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lanuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, 
inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la 
realizarea proiectului; 

Planurile de coordonare cu toţi deţinătorii de reţele edilitare se vor elabora la momentul 
PT-AC. 
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arhitectură, rezistenţă, instalaţii, 
inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la 

Planurile de coordonare cu toţi deţinătorii de reţele edilitare se vor elabora la momentul 
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4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
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lanuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
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lanuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 
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