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CAP.I CADRUL LEGISLATIV 

 

             *DeIizia ﾐr. ヴヰヶ/ヲヰヰΓ/CE a Parlaﾏeﾐtului Europeaﾐ și a Coﾐsiliului diﾐ ヲン aprilie ヲヰヰΓ priviﾐd efortul 
statelor ﾏeﾏHre de a reduIe eﾏisiile de gaze Iu efeIt de seră astfel îﾐIât să respeIte aﾐgajaﾏeﾐtele 
Coﾏuﾐității de reduIere a eﾏisiilor de gaze Iu efeIt de seră pâﾐă îﾐ ヲヰヲヰ ,priviﾐd îﾐdepliﾐirea oHieItivului 
de reduIere a Ioﾐsuﾏului de eﾐergie Iu ヲヰ % pâﾐă îﾐ ヲヰヲヰ. Foaia de parIurs peﾐtru treIerea la o eIoﾐoﾏie 
Ioﾏpetitivă Iu eﾏisii sIăzute de dioxid de IarHoﾐ pâﾐă îﾐ ヲヰヵヰ, îﾐ speIial priﾐ reduIerea eﾏisiilor de gaze 
Iu efeIt de seră diﾐ seItorul eﾐergiei și la atiﾐgerea pâﾐă îﾐ ヲヰヵヰ a oHieItivului de produIere de eﾐergie 
eleItriIă Iu eﾏisii zero. 
 *ReduIerea  Iu ヲヰ% a Ioﾐsuﾏului de eﾐergie priﾏara al UE paﾐa iﾐ ヲヰヲヰ Europa da toﾐul suH deviza 
ヲヰ-ヲヰ-ヲヰ:Ioﾐsuﾏul de eﾐergie priﾏara treHuie redus Iu ヲヰ% si Iota de eﾐergii regeﾐeraHile sa IreasIa Iu 
ヲヰ % paﾐa iﾐ aﾐul ヲヰヲヰ. 
*DireItiva ヲヰヱヲ/ヲΑ/UE a Parlaﾏeﾐtului Europeaﾐ și a Coﾐsiliului diﾐ ヲヵ oItoﾏHrie ヲヰヱヲ priviﾐd efiIieﾐța 
eﾐergetiIă, de ﾏodifiIare a DireItivelor ヲヰヰΓ/ヱヲヵ/CE și ヲヰヱヰ/ンヰ/UE și de aHrogare a DireItivelor ヲヰヰヴ/Β/CE 
și ヲヰヰヶ/ンヲ/CEふヱぶ. 
 *Legea ヲンヰ/ヲヰヰヶ aItualizata deIeﾏHrie ヲヰヱヶ ,legea iluﾏiﾐatului puHliI, Iare speIifiIa: 
ふヱぶ ElaHorarea si aproHarea strategiilor loIale de dezvoltare a serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI, a prograﾏelor 
de iﾐvestitii priviﾐd dezvoltarea si ﾏoderﾐizarea iﾐfrastruIturii tehﾐiIo-edilitare afereﾐte, a regulaﾏeﾐtului 
propriu al serviIiului, a Iaietului de sarIiﾐi, alegerea ﾏodalitatii de gestiuﾐe, preIuﾏ si a Iriteriilor si 
proIedurilor de delegare a gestiuﾐii iﾐtra iﾐ Ioﾏpeteﾐta exIlusiva a Ioﾐsiliilor loIale,a asoIiatiilor de 
dezvoltare Ioﾏuﾐitara sau a Coﾐsiliului Geﾐeral al COMUNEI ţuIuresti, dupa Iaz. 
ふンぶ Strategiile autoritatilor adﾏiﾐistratiei puHliIe loIale vor urﾏari Iu prioritate realizarea urﾏatoarelor 
oHieItive: 
eぶreduIerea Ioﾐsuﾏurilor speIifiIe priﾐ utilizarea uﾐor Iorpuri de iluﾏiﾐat perforﾏaﾐte, a uﾐor 
eIhipaﾏeﾐte speIializate si priﾐ asigurarea uﾐui iluﾏiﾐat puHliI judiIios; 
fぶproﾏovarea iﾐvestitiilor, iﾐ sIopul ﾏoderﾐizarii si extiﾐderii sisteﾏelor de iluﾏiﾐat puHliI; 
*Plaﾐul Natioﾐal de AItiuﾐe iﾐ doﾏeﾐiul EfiIieﾐtei EﾐergetiIe paroHat de HG ヱヲヲ/ヲヰヱヵ si puHliIat iﾐ M.O. 
ヱヶΓ His/ヱヱ.ヰン.ヲヰヱヵ. 
 De aseﾏeﾐea autoritățile puHliIe loIale realizează prograﾏe pe ﾏoderﾐizare a iluﾏiﾐatului puHliI 
urﾏariﾐd atât îﾏHuﾐătățirea Ialității serviIiului Iăt și reduIerea faIturii la eﾐergie. 
 ÎﾏHuﾐătățirea efiIieﾐței eﾐergetiIe a sisteﾏelor de iluﾏiﾐat ふde exeﾏplu, îﾐloIuirea lăﾏpilor 
existeﾐte Iu altele ﾐoi, ﾏai efiIieﾐte, utilizarea sisteﾏelor digitale de Ioﾐtrol, a seﾐzorilor de ﾏișIare peﾐtru 
sisteﾏele de iluﾏiﾐatぶ; 
 

                           SI:  

• Cadrul legislativ aplicabil Legea 98/2016 republicata legea achizitiilor publice privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii; 

• H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in 

Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 

lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 
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• Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 

• Legea nr. 51/2006 completata cu Legea 225/2016 a serviciilor comunitare de utilitati publice; 

• Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale; 

• Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public; 

• Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; 

• Legea 121/2014 modificata cu Legea 160/2016 privind privind eficienta energetica; 

• H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor 

comunitare de utilitati publice; 

• Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a 

licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul serviciilor 

comunitare de utilitati publice; 

• Directiva 2012/27/UE a Parlaﾏeﾐtului Europeaﾐ si a Ioﾐsilului diﾐ ヲヵ oItoﾏHrie ヲヰヱヲ priviﾐd efiIieﾐța 
eﾐergetiIă, de ﾏodifiIare a DireItivelor ヲヰヰΓ/ヱヲヵ/CE și ヲヰヱヰ/ンヰ/UE și de aHrogare a DireItivelor 
ヲヰヰヴ/Β/CE și ヲヰヰヶ/ンヲ/C; 

• Ordinul 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public -publicat in 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007; 

• Ordinul 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii 

sistemului de distributiea energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public - publicat in 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007; 

• Ordonanta Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public si privat de interes local - publicata in Monitorul Oficial,Partea I, nr. 648, din 31 

august 2002; 

 

CAP.II NORMATIVE TEHNICE 
 
PriﾐIipalele aIte ﾐorﾏative luate iﾐ Ioﾐsiderare suﾐt: 
 

IΑ-ヲヰヱヱ Norﾏativ peﾐtru proieItarea, IoﾐstruIția și 
exploatarea iﾐstalațiilor eleItriIe peﾐtru Ilădiri; 

ヱ.FL ヱヶ-Αン ExeIutarea luIrarilor de iluﾏiﾐat puHliI; 
ヱ.RE-Ip-ン-Γヱ Iﾐdruﾏar de proieItare peﾐtru iﾐstalatii de iluﾏiﾐat 

puHliI; 
ヱ.RE-Ip-ンヰ-ヲヰヰヴ Iﾐdreptar de proieItare si exeIutie a iﾐstalatiilor de 

legare la paﾏaﾐt; 
ヲ.RE-I-ヱΑ-Βヲ IﾐstruItiuﾐi priviﾐd repararea liﾐiilor eleItriIe 

suHteraﾐe Iu teﾐsiuﾐe paﾐa la ンヵkV iﾐIlusiv; 
ン.RE-FT-ヶヱ/ΑΑ ExeIutarea si verifiIarea prizelor Iu Heﾐtoﾐita; 
Fs-ヴ-Βヲ ExeIutarea iﾐstalatiilor de legare la paﾏaﾐt iﾐ statii, 

posturi de traﾐsforﾏare si liﾐii eleItriIe aerieﾐe; 
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Lj-Ip ヰΒ-Αヶ Iﾐdruﾏar de proieItare a retelelor eleItriIe de j.t. Iu 
IoﾐduItoare izolate torsadate; 

NF ヲン-ヰヴン ProHe tehﾐologiIe peﾐtru PIF a iﾐstalatiilor eleItriIe; 
NSPM ヶヵ/ヲヰヰヴ Norﾏe speIifiI de proteItia ﾏuﾐIii peﾐtru traﾐsportul 

si distriHutia eﾐergiei eleItriIe; 
NP ヰヶヲ-ヰヲ Norﾏativul peﾐtru proieItarea sisteﾏelor de iluﾏiﾐat 

rutier si pietoﾐal; 
NTE ヰヰヱ/ヰン/ヰヰ Norﾏativ priviﾐd alegerea izolatiei, Ioordoﾐarea 

izolatiei si proteItia iﾐstalatiilor eleItroeﾐergetiIe 
iﾏpotriva suprateﾐsiuﾐilor; 

NTE ヰヰΑ/ヰΒ/ヰヰ Norﾏativ peﾐtru proieItarea si exeIutarea retelelor 
de IaHluri eleItriIe; 
 

NTE ヰヱ ヱヱヶ/ヲヰヰヱ Norﾏa tehﾐiIa eﾐergetiIa priviﾐd iﾐIerIarile si 
ﾏasuratorile la eIhipaﾏeﾐte si iﾐstalatii eleItriIe; 

Ordiﾐul ﾐr.ンヵ/ヲヰヰヲ Ordiﾐul peﾐtru aproHarea Regulaﾏeﾐtului de 
IoﾐduIere si orgaﾐizare a aItivitatii de ﾏeﾐteﾐaﾐta; 

 Aparate de iluﾏiﾐat 
SR-ヱンヴンン/ΓΓ- ヱ Iluﾏiﾐatul Iailor de IirIulatie; 
SR EN ヶヱヵヵΑ SeIuritate eleItriIă îﾐ rețele de distriHuție de joasă 

teﾐsiuﾐe de paﾐa la ヱヰヰヰ V I.a. și ヱ ヵヰヰ V I.I. - 
EIhipaﾏeﾐte peﾐtru iﾐIerIare, ﾏasurare sau 
supraveghere a ﾏăsurilor de proteIție ; 

TR-EN 13201-1 Iluminat public - Partea 1:     Selectarea claselor de iluminat 

SR-EN 13201-2 Iluminat public - Partea 2:     Cerinte de performanta 

SR-EN 13201-3 Iluminat public - Partea 3:     Calculul performantelor 

SR-EN 13201-4Iluminat public-Partea 4:        Metode de masurare a   performantelor      fotometrice 

SR-EN 13201-5 Iluminat public - Partea 5:     Metode de masurare a  performantelor fotometrice  

SR-EN 40                                                        Stalpi pentru iluminat 
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CAP. III DSPOZITII GENERALE 

 

ART. 1  

    

    (1) Prevederile prezentului regulament se apliIă serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI diﾐ COMUNA DRIDU, 

judetul IALOMIȚA. 

    ふヲぶ Prezeﾐtul regulaﾏeﾐt staHileşte Iadrul juridiI uﾐitar priviﾐd desfăşurarea serviIiului de iluﾏiﾐat 
puHliI, defiﾐiﾐd ﾏodalită縁ile şi Ioﾐdi縁iile Ie treHuie îﾐdepliﾐite peﾐtru asigurarea serviciului, indicatorii de 

perforﾏaﾐ縁ă, Ioﾐdi縁iile tehﾐiIe, raporturile diﾐtre operator şi utilizator. 
    ふンぶ Prevederile prezeﾐtului regulaﾏeﾐt se apliIă, de aseﾏeﾐea, la proieItarea, exeIutarea, 
reIep縁ioﾐarea, utilizarea şi îﾐtre縁iﾐerea Ioﾏponentelor sistemului de iluminat public. 

 

 

     

   ふヴぶ Operatorii serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI, iﾐdifereﾐt de forﾏa de proprietate, orgaﾐizare şi de ﾏodul îﾐ 
Iare este orgaﾐizată gestiuﾐea serviIiului de iluﾏiﾐat public, se vor conforma prevederilor prezentului 

regulament. 

    ふヵぶ Coﾐdi縁iile tehﾐiIe şi iﾐdiIatorii de perforﾏaﾐ縁ă prevăzu縁i îﾐ prezeﾐtul regulaﾏeﾐt au IaraIter minimal. 

Consiliul Local DRIDU, poate aproHa şi alte Ioﾐdi縁ii tehﾐiIe sau al縁i iﾐdiIatori de perforﾏaﾐ縁ă peﾐtru 
serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate. 

    ふヶぶ OriIe dezvoltare a re縁elei eleItriIe de joasă teﾐsiuﾐe destiﾐată iluﾏiﾐatului puHliI se faIe Iu 
respectarea prezentului regulament. 

     

ART. 2 

    

       Desfăşurarea serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI treHuie să asigure satisfaIerea uﾐor Ieriﾐ縁e şi ﾐevoi de 
utilitate puHliIă ale Ioﾏuﾐită縁ilor loIale, şi aﾐuﾏe: 
    aぶridiIarea gradului de Iiviliza縁ie, a Ioﾐfortului şi a Ialită縁ii vie縁ii; 
    HぶIreşterea gradului de seIuritate iﾐdividuală şi IoleItivă îﾐ Iadrul Ioﾏuﾐită縁ilor loIale, preIuﾏ şi a 
gradului de siguraﾐ縁ă a IirIula縁iei rutiere şi pietoﾐale; 
    Iぶpuﾐerea îﾐ valoare, priﾐ iluﾏiﾐat adeIvat, a eleﾏeﾐtelor arhiteItoﾐiIe şi peisagistiIe ale loIalită縁ilor, 
preIuﾏ şi ﾏarIarea eveﾐiﾏeﾐtelor festive şi a sărHătorilor legale sau religioase; 
    dぶsus縁iﾐerea şi stiﾏularea dezvoltării eIoﾐoﾏiIo-soIiale a loIalită縁ilor; 
    e)fuﾐI縁ioﾐarea şi exploatarea îﾐ Ioﾐdi縁ii de siguraﾐ縁ă a iﾐfrastruIturii afereﾐte serviIiului. 
  

ART. 3 

    

       Îﾐ seﾐsul prezeﾐtului regulaﾏeﾐt, terﾏeﾐii şi ﾐo縁iuﾐile utilizate se defiﾐesI după Iuﾏ urﾏează: 
    3.1- autorită縁i de regleﾏeﾐtare Ioﾏpeteﾐte - Autoritatea Na縁ioﾐală de Regleﾏeﾐtare peﾐtru ServiIiile 
Coﾏuﾐitare de Utilită縁i PuHliIe, deﾐuﾏită îﾐ Ioﾐtiﾐuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Na縁ioﾐală de 
Regleﾏeﾐtare îﾐ Doﾏeﾐiul Eﾐergiei, deﾐuﾏită îﾐ Ioﾐtiﾐuare A.N.R.E.; 
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    3.2- balast - dispozitiv ﾏoﾐtat îﾐ IirIuitul de aliﾏeﾐtare a uﾐeia sau ﾏai ﾏultor lăﾏpi Iu desIărIări, avâﾐd 
drept scop liﾏitarea Iureﾐtului la valoarea ﾐeIesară; 
    3.3-beneficiari ai serviciului de iluminat public - Ioﾏuﾐită縁ile loIale îﾐ aﾐsaﾏHlul lor; 
    3.4-caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi eleﾏeﾐtelor de ﾐatură tehﾐiIă, referitoare la o iﾐstala縁ie 
sau la un sistem de iluminat; 

    3.5-dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluﾏiﾐat Iare serveşte la distriHu縁ia, filtrarea sau traﾐsﾏisia 
luﾏiﾐii produse de la uﾐa sau ﾏai ﾏulte lăﾏpi Iătre exterior; 
    3.6- eIhipaﾏeﾐt de ﾏăsurare - aparatura şi aﾐsaﾏHlul iﾐstala縁iilor Iare servesI la ﾏăsurarea paraﾏetrilor 
serviciului de iluminat public furnizat; 

    3.7- efeIt de grotă ﾐeagră - seﾐza縁ie vizuală realizată la treIerea de la o valoare foarte ﾏare a luﾏiﾐaﾐ縁ei 
la o alta ﾏult ﾏai ﾏiIă; 
    3.8-exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - aﾐsaﾏHlu de opera縁iuﾐi şi aItivită縁i exeIutate 
peﾐtru asigurarea Ioﾐtiﾐuită縁ii şi Ialită縁ii serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI îﾐ Ioﾐdi縁ii tehﾐiIo-eIoﾐoﾏiIe şi de 
siguraﾐ縁ă Iorespuﾐzătoare; 
    3.9-factor de ﾏeﾐ縁iﾐere a fluxului luﾏiﾐos - raportul îﾐtre fluxul luﾏiﾐos al uﾐei lăﾏpi la uﾐ ﾏoﾏeﾐt dat 
al vie縁ii sale şi fluxul luﾏiﾐos iﾐi縁ial, laﾏpa fuﾐI縁ioﾐâﾐd îﾐ Ioﾐdi縁iile speIifiIate; 
     

    3.10- flux luﾏiﾐos Ø - ﾏăriﾏea derivată diﾐ fluxul eﾐergetiI, evaluată priﾐ aI縁iuﾐea sa luﾏiﾐoasă asupra 
uﾐui oHservator fotoﾏetriI de referiﾐ縁ă; 
    3.11-grad de asigurare îﾐ furﾐizare - ﾐivel proIeﾐtual de asigurare a furﾐizării serviIiului ﾐeIesar 
utilizatorului, îﾐtr-uﾐ iﾐterval de tiﾏp, preIizat îﾐ aﾐexa la Ioﾐtractul de furnizare/prestare a serviciului de 

iluminat public; 

    3.12- igniter - dispozitiv Iare produIe iﾏpulsuri de teﾐsiuﾐe destiﾐate să aﾏorseze o laﾏpă Iu desIărIări 
fără preîﾐIălzirea eleItrozilor; 
    3.13- iluminare E - raportul dintre fluxul luﾏiﾐos reIeptat de o suprafa縁ă şi aria respeItivă; 
    3.14-iluminare medie E(m) - ﾏedia aritﾏetiIă a iluﾏiﾐărilor pe suprafa縁a de IalIul avută îﾐ vedere; 
    3.15-iluﾏiﾐare ﾏiﾐiﾏă Eふﾏiﾐぶ - Iea ﾏai ﾏiIă valoare a iluﾏiﾐării puﾐItuale pe suprafa縁a de IalIul avută 
îﾐ vedere; 
    3.16- iluminat arhitectural - iluﾏiﾐatul destiﾐat puﾐerii îﾐ evideﾐ縁ă a uﾐor ﾏoﾐuﾏeﾐte de artă sau istoriIe 
ori a uﾐor oHieItive de iﾏportaﾐ縁ă puHliIă sau Iulturală peﾐtru Ioﾏuﾐitatea loIală; 
    3.17- iluminat ornamental - iluﾏiﾐatul zoﾐelor destiﾐate parIurilor, spa縁iilor de agreﾏeﾐt, pie縁elor, 
târgurilor şi altora aseﾏeﾐea; 
    3.18- iluminat ornamental-festiv - iluﾏiﾐatul teﾏporar utilizat Iu oIazia sărHătorilor şi altor eveﾐiﾏeﾐte 
festive; 

    3.19- iluminat stradal-pietonal - iluﾏiﾐatul Iăilor de aIIes pietoﾐal; 
    3.20- iluminat stradal-rutier - iluﾏiﾐatul Iăilor de IirIula縁ie rutieră; 
    3.21- iﾐdiIatori de perforﾏaﾐ縁ă garaﾐta縁i - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care 

se stabilesI ﾐiveluri ﾏiﾐiﾏe de Ialitate şi peﾐtru Iare suﾐt prevăzute peﾐalizări îﾐ liIeﾐ縁ă sau îﾐ IoﾐtraItele 
de delegare de gestiuﾐe, îﾐ Iazul ﾐerealizării lor; 
    3.22- iﾐdiIatori de perforﾏaﾐ縁ă geﾐerali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care 

se staHilesI ﾐiveluri ﾏiﾐiﾏe de Ialitate, urﾏări縁i la ﾐivelul operatorilor şi Iare repreziﾐtă Ioﾐdi縁ii de 
aIordare sau de retragere a liIeﾐ縁ei, dar peﾐtru Iare ﾐu suﾐt prevăzute peﾐalizări îﾐ IoﾐtraItele de delegare 
de gestiuﾐe, îﾐ Iazul ﾐerealizării lor; 



 COMUNA DRIDU 
                                      REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

 
S.C. MinCons S.R.L. Slobozia 
Registrul Comertului: J21/480/2006; Cod Fiscal: 19060887 
Autorizatie ANRE nr.56 /2018 Soc. Prest. Servicii Energetice 
Atestat ANRE tip B nr. 13465/2018 Proiectare Inst. Electrice 

8 
 

ISO 9001 - Certificat nr. 718/00680 

C.N.R.I.   - Certificat nr. 49/2019 

 

   3.23- indice de prag TI - Ireşterea pragului perIep縁iei vizuale TI, Iare IoﾐduIe la orHirea iﾐIoﾐfortaHilă, 
IaraIterizâﾐd orHirea provoIată de sursele de luﾏiﾐă aflate îﾐ Iâﾏpul vizual, îﾐ raport Iu luﾏiﾐaﾐ縁a ﾏedie 
a Iăii de IirIula縁ie; 
   3.24- iﾐteﾐsitate luﾏiﾐoasă I - raportul diﾐtre fluxul luﾏiﾐos eleﾏeﾐtar eﾏis de sursă şi uﾐghiul solid 
eleﾏeﾐtar pe direI縁ia dată; 
   3.25- îﾐtre縁iﾐere - aﾐsaﾏHlul de opera縁ii de voluﾏ redus, exeIutate periodiI sau ﾐeprograﾏat îﾐ 
activitatea de exploatare, avâﾐd drept sIop ﾏeﾐ縁iﾐerea îﾐ stare tehﾐiIă Iorespuﾐzătoare a diferitelor 
suHaﾐsaﾏHluri ale iﾐstala縁iilor; 
    3.26- lăﾏpi Iu desIărIări - lăﾏpi a Iăror eﾏisie luﾏiﾐoasă este produsă priﾐtr-o desIărIare eleItriIă îﾐtr-

uﾐ gaz sau îﾐ vapori ﾏetaliIi ori îﾐtr-uﾐ aﾏesteI de ﾏai ﾏulte gaze şi/sau vapori ﾏetaliIi; 
   3.27- lăﾏpi Iu iﾐIaﾐdesIeﾐ縁ă - lăﾏpi a Iăror eﾏisie luﾏiﾐoasă este produsă Iu filaﾏeﾐtul îﾐIălzit la 
iﾐIaﾐdesIeﾐ縁ă priﾐ treIerea uﾐui Iureﾐt eleItriI; 
   3.28- lăﾏpi Iu iﾐIaﾐdesIeﾐ縁ă Iu halogeﾐ - lăﾏpi iﾐIaﾐdesIeﾐte avâﾐd, îﾐ Haloﾐul de IoﾐstruI縁ie speIială, 
uﾐ ﾏediu de uﾐ aﾐuﾏit halogeﾐ, Iare Ireează uﾐ IiIlu regeﾐerativ al filaﾏeﾐtului peﾐtru ﾏărirea duratei 
de fuﾐI縁ioﾐare şi peﾐtru realizarea uﾐui flux eﾏis aproxiﾏativ Ioﾐstaﾐt; 
   3.29- lăﾏpi Iu iﾐIaﾐdesIeﾐ縁ă Iu utilizări speIiale - lăﾏpi Iu filaﾏeﾐt Ieﾐtral, lăﾏpi orﾐaﾏeﾐtale, lăﾏpi Iu 
refleItor, lăﾏpi foto; 
  

   3.30- liIeﾐ縁a - aItul tehﾐiI şi juridiI eﾏis de A.N.R.S.C., priﾐ Iare se reIuﾐoaşte Ialitatea de operator al 
serviciului de iluﾏiﾐat puHliI, preIuﾏ şi IapaIitatea şi dreptul de a presta aIest serviIiu; 
   3.3-ヱ luﾏiﾐaﾐ縁a L - raportul diﾐtre iﾐteﾐsitatea luﾏiﾐoasă eleﾏeﾐtară eﾏisă de Iătre oIhiul 
oHservatorului şi suprafa縁a apareﾐtă de eﾏisie; 
   3.32- luﾏiﾐaﾐ縁a ﾏaxiﾏă Lふﾏaxぶ - Iea ﾏai ﾏare valoare a luﾏiﾐaﾐ縁ei de pe suprafa縁a de IalIul avută îﾐ 
vedere; 

   3.33- luﾏiﾐaﾐ縁a ﾏedie Lふﾏぶ - ﾏedia aritﾏetiIă a luﾏiﾐaﾐ縁elor de pe suprafa縁a de IalIul avută îﾐ vedere; 
   3.34- luﾏiﾐaﾐ縁a ﾏiﾐiﾏă Lふﾏiﾐぶ - Iea ﾏai ﾏiIă valoare a luﾏiﾐaﾐ縁ei de pe suprafa縁a de IalIul avută îﾐ 
vedere; 

   3.35- ﾐivel de iluﾏiﾐare/ﾐivel de luﾏiﾐaﾐ縁ă - ﾐivelul ales peﾐtru valoarea iluﾏiﾐării/luﾏiﾐaﾐ縁ei; 
   3.36- operator - persoaﾐă juridiIă titulară a uﾐei liIeﾐ縁e de furﾐizare/prestare, eﾏisă de autoritatea 
competentă; 
   3.37- puﾐIt de deliﾏitare îﾐ Iazul sisteﾏelor folosite exIlusiv peﾐtru iluﾏiﾐatul puHliI - punctul de 

separare îﾐtre sisteﾏul de distriHu縁ie a eﾐergiei eleItriIe şi sisteﾏul de iluﾏiﾐat puHliI, Iare se staHileşte la 
punctul de racord al cablurilor de pleIare diﾐ taHlourile şi Iutiile de distriHu縁ie; 
  3.38- puﾐIt de deliﾏitare îﾐ Iazul sisteﾏelor folosite atât peﾐtru iluﾏiﾐatul puHliI, Iât şi peﾐtru distriHu縁ia 
energiei electrice - puﾐItul de separare îﾐtre sisteﾏul de distriHu縁ie a eﾐergiei eleItriIe şi sisteﾏul de 
iluﾏiﾐat puHliI, Iare se staHileşte la Ileﾏele de raIord ale Ioloaﾐelor de aliﾏeﾐtare a Iorpurilor de iluﾏiﾐat 
public; 

   3.39- raport de zoﾐă alăturată SR - raport îﾐtre iluﾏiﾐarea ﾏedie de pe o por縁iuﾐe de ヵ ﾏ lă縁iﾏe sau ﾏai 
pu縁iﾐ, daIă spa縁iul ﾐu o perﾏite, de o parte şi de alta a seﾐsurilor de IirIula縁ie, şi iluﾏiﾐarea ﾏedie a Iăii 
de IirIula縁ie de pe o lă縁iﾏe de ヵ ﾏ sau juﾏătate diﾐ lă縁iﾏea fieIărui seﾐs de IirIula縁ie, daIă aIeasta este 
ﾏai ﾏiIă de ヵ ﾏ; 
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   3.40- reabilitare - ansamblul de opera縁iuﾐi efeItuate asupra uﾐor eIhipaﾏeﾐte şi/sau iﾐstala縁ii Iare, fără 
ﾏodifiIarea tehﾐologiei iﾐi縁iale, restaHilesI starea tehﾐiIă şi de efiIieﾐ縁ă a aIestora la uﾐ ﾐivel apropiat de 
Iel avut la îﾐIeputul duratei de via縁ă; 
   3.41- re縁ea eleItriIă de joasă teﾐsiuﾐe destiﾐată iluﾏiﾐatului puHliI - ansamblu de posturi de 

traﾐsforﾏare, Iutii de distriHu縁ie, eIhipaﾏeﾐte de Ioﾏaﾐdă/Ioﾐtrol şi ﾏăsură, iﾐstala縁ii de legare  
la păﾏâﾐt, IoﾐduItoare, izolatoare, Ileﾏe, arﾏături, stâlpi, fuﾐda縁ii, Ioﾐsole, aparate de iluﾏiﾐat şi 
accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 

    3.42- serviciu de iluminat public - aItivitate de utilitate puHliIă şi de iﾐteres eIoﾐoﾏiI şi soIial geﾐeral, 
aflată suH autoritatea adﾏiﾐistra縁iei puHliIe loIale, Iare  
are drept sIop asigurarea iluﾏiﾐatului Iăilor de IirIula縁ie auto, arhiteItural, pietoﾐal, orﾐaﾏeﾐtal şi 
ornamental-festiv; 

    3.43- sisteﾏ de distriHu縁ie a eﾐergiei eleItriIe - totalitatea iﾐstala縁iilor de縁iﾐute de uﾐ operator de 
distriHu縁ie Iare Iupriﾐde aﾐsaﾏHlul de linii, inclusiv elemente de  

sus縁iﾐere şi de proteI縁ie ale aIestora, sta縁ii eleItriIe, posturi de traﾐsforﾏare şi alte eIhipaﾏeﾐte 
eleItroeﾐergetiIe IoﾐeItate îﾐtre ele, Iu teﾐsiuﾐea de liﾐie ﾐoﾏiﾐală pâﾐă la ヱヱヰ kV iﾐIlusiv, destiﾐate 
transmiterii energiei  

eleItriIe de la re縁elele eleItriIe de traﾐsport sau de la produIători Iătre iﾐstala縁iile proprii ale 
Ioﾐsuﾏatorilor de eﾐergie eleItriIă; 
    3.44- sistem de iluminat public - aﾐsaﾏHlu tehﾐologiI şi fuﾐI縁ioﾐal, aﾏplasat îﾐtr-o dispuﾐere logiIă îﾐ 
scopul realizării uﾐui ﾏediu luﾏiﾐos IoﾐfortaHil şi/sau fuﾐI縁ioﾐal şi/sau estetiI, IapaHil să asigure  
 

desfăşurarea îﾐ Ioﾐdi縁ii optiﾏe a uﾐei aItivită縁i, speItaIol, sport, IirIula縁iei, a uﾐui efeIt luﾏiﾐos estetiI-

arhiteItural şi altele, alIătuit diﾐ IoﾐstruI縁ii, iﾐstala縁ii şi eIhipaﾏeﾐte speIifiIe, Iare Iupriﾐde: 
    - liﾐii eleItriIe de joasă teﾐsiuﾐe, suHteraﾐe sau aerieﾐe; 
    - Iorpuri de iluﾏiﾐat, Ioﾐsole şi aIIesorii; 
    - puﾐIte de apriﾐdere, Iutii de distriHu縁ie, Iutii de treIere; 
    - echipamente de Ioﾏaﾐdă, autoﾏatizare şi ﾏăsurare; 
    - fuﾐda縁ii, eleﾏeﾐte de sus縁iﾐere a liﾐiilor, iﾐstala縁ii de legare la păﾏâﾐt, IoﾐduItoare, izolatoare, Ileﾏe, 
arﾏături, utilizate peﾐtru iluﾏiﾐatul puHliI; 
    3.45- sursă de luﾏiﾐă/laﾏpă - oHieItul sau suprafa縁a Iare eﾏite radia縁ii optiIe îﾐ ﾏod uzual viziHile, 
produse priﾐ Ioﾐversie de eﾐergie, şi Iare este IaraIterizată priﾐtr-uﾐ aﾐsaﾏHlu de proprietă縁i eﾐergetiIe, 
fotoﾏetriIe şi/sau ﾏeIaﾐiIe; 
    3.46- taHlou eleItriI de aliﾏeﾐtare, distriHu縁ie, IoﾐeItare/deIoﾐectare - ansamblu fizic unitar ce poate 

Ioﾐ縁iﾐe, după Iaz, eIhipaﾏeﾐtul de proteI縁ie, Ioﾏaﾐdă, autoﾏatizare, ﾏăsură şi Ioﾐtrol, protejat 
îﾏpotriva aIIesului aIIideﾐtal, destiﾐat sisteﾏului de iluﾏiﾐat puHliI; 
    3.47- teﾏperatura de Iuloare Iorelată TふIぶ - teﾏperatura radiatorului iﾐtegral, a Iărui Iuloare, perIepută 
datorită îﾐIălzirii, se aseaﾏăﾐă Iel ﾏai ﾏult, îﾐ Ioﾐdi縁iile de oHservare preIizate, Iu Iea perIepută a uﾐui 
stiﾏul de Iuloare de aIeeaşi străluIire; 
    3.48- uﾐiforﾏitate geﾐerală a iluﾏiﾐării U(0)[E] - raportul diﾐtre iluﾏiﾐarea ﾏiﾐiﾏă şi iluﾏiﾐarea ﾏedie, 
aﾏHele Ioﾐsiderate pe toată suprafa縁a de IalIul; 
    3.49- uﾐiforﾏitate geﾐerală a luﾏiﾐaﾐ縁ei Uふヰぶ[L] - raportul diﾐtre luﾏiﾐaﾐ縁a ﾏiﾐiﾏă şi luﾏiﾐaﾐ縁a ﾏedie, 
ambele considerate pe toată suprafa縁a de IalIul; 
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    3.50- uﾐiforﾏitatea loﾐgitudiﾐală a luﾏiﾐaﾐ縁ei Uふlぶ[L] - raportul diﾐtre luﾏiﾐaﾐ縁a ﾏiﾐiﾏă şi luﾏiﾐaﾐ縁a 
ﾏaxiﾏă, aﾏHele Ioﾐsiderate îﾐ axul Heﾐzii de IirIula縁ie al zoﾐei de IalIul şi îﾐ direI縁ia de desfăşurare a 
traficului rutier; 

    3.51-utilizatori - autorită縁ile adﾏiﾐistra縁iei puHliIe loIale sau asoIia縁iile de dezvoltare Ioﾏuﾐitară 
Ioﾐstituite Iu aIest sIop îﾐ Ialitate de reprezeﾐtaﾐt al Ioﾏuﾐită縁ii loIale; 
    3.52- zoﾐă alăturată - suprafa縁a diﾐ veIiﾐătatea iﾏediată a Iăii de IirIula縁ie, aflată îﾐ Iâﾏpul vizual al 
observatorului; 

    3.53- C.N.R.I. - Coﾏitetul Na縁ioﾐal Roﾏâﾐ de Iluﾏiﾐat; 
    3.54- C.I.E.     - Coﾏisia Iﾐterﾐa縁ioﾐală de Iluﾏiﾐat. 
    

 ART. 4 

    

    (1)- Îﾐfiiﾐ縁area, orgaﾐizarea, Ioordoﾐarea, ﾏoﾐitorizarea şi Ioﾐtrolul fuﾐI縁ioﾐării serviIiului de iluﾏinat 

public din COMUNA DRIDU, preIuﾏ şi îﾐfiiﾐ縁area, dezvoltarea, ﾏoderﾐizarea, adﾏiﾐistrarea şi exploatarea 
sisteﾏelor de iluﾏiﾐat puHliI iﾐtră îﾐ Ioﾏpeteﾐ縁a exIlusivă a Consiliului local DRIDU. 

    (2)- Consiliul local DRIDU treHuie să asigure gestiuﾐea serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI pe Iriterii de 
Ioﾏpetitivitate şi efiIieﾐ縁ă eIoﾐoﾏiIă şi ﾏaﾐagerială, avâﾐd Ia oHieItiv atiﾐgerea şi respeItarea 
iﾐdiIatorilor de perforﾏaﾐ縁ă a serviIiului, staHili縁i priﾐ Iontractul de delegare a gestiunii. 

    (3)- Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptată, Consiliul local DRIDU, va 

urﾏări oH縁iﾐerea uﾐui serviIiu de iluﾏiﾐat puHliI Iorespuﾐzător iﾐteresului geﾐeral al Ioﾏuﾐită縁ilor loIale 
pe care le repreziﾐtă, îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu legisla縁ia îﾐ vigoare şi Iu regleﾏeﾐtările C.I.E. 
     

 

ART. 5 

     

    (1)- Sisteﾏele de iluﾏiﾐat puHliI se aﾏplasează, de regulă, pe tereﾐuri apar縁iﾐâﾐd doﾏeﾐiului puHliI sau 

privat al COMUNEI DRIDU. 

    (2)- Utilizarea uﾐor eleﾏeﾐte ale sisteﾏului de distriHu縁ie a eﾐergiei eleItriIe peﾐtru serviIii şi aItivită縁i 
puHliIe, altele deIât iluﾏiﾐatul puHliI, se faIe Iu aprobarea Consiliului local DRIDU. 

       

 ART. 6 

     

     (1)- Serviciul de iluminat puHliI va respeIta şi va îﾐdepliﾐi, la ﾐivelul COMUNEI DRIDU, indicatorii de 

perforﾏaﾐ縁ă prevăzu縁i îﾐ prezeﾐtul regulaﾏeﾐt, aproHa縁i priﾐ hotărâre a Consiliului local DRIDU. 

    (2)- Consiliul local DRIDU poate aproHa şi al縁i iﾐdiIatori de perforﾏaﾐ縁ă îﾐ Haza uﾐor studii de 
oportuﾐitate îﾐ Iare se va 縁iﾐe seaﾏa Iu prioritate de ﾐeIesită縁ile Ioﾏuﾐită縁ii loIale, de starea tehﾐiIă şi 
efiIieﾐ縁a sisteﾏelor de iluﾏiﾐat puHliI existeﾐte, preIuﾏ şi de staﾐdardele ﾏiﾐiﾏale priviﾐd iluﾏiﾐatul 
public, prevăzute de ﾐorﾏele iﾐterﾐe şi ale Uﾐiuﾐii Europeﾐe îﾐ aIest doﾏeﾐiu. 
    (3)- IﾐdiIatorii de perforﾏaﾐ縁ă se staHilesI Iu respeItarea prevederilor prezeﾐtului regulaﾏeﾐt al 
serviciului. 
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 ART. 7 

        Serviciul de iluminat public se prevede pe toate Iăile de IirIula縁ie puHliIă diﾐ COMUNA DRIDU, cu 

respeItarea priﾐIipiilor Ie guverﾐează orgaﾐizarea şi fuﾐI縁ioﾐarea serviIiilor Ioﾏuﾐitare de utilită縁i puHliIe. 
     

 ART. 8 

     

     ServiIiul de iluﾏiﾐat puHliI treHuie să îﾐdepliﾐeasIă, IoﾐIoﾏiteﾐt, urﾏătoarele Ioﾐdi縁ii de fuﾐI縁ioﾐare: 
    a)-Ioﾐtiﾐuitatea diﾐ puﾐIt de vedere Iaﾐtitativ şi Ialitativ; 
    b)-adaptaHilitate la Ieriﾐ縁ele IoﾐIrete, difereﾐ縁iate îﾐ tiﾏp şi spa縁iu, ale Ioﾏuﾐită縁ii loIale; 
   c)-satisfaIerea judiIioasă, eIhitaHilă şi ﾐeprefereﾐ縁ială a tuturor ﾏeﾏHrilor Ioﾏuﾐită縁ii loIale, îﾐ Ialitatea 
lor de beneficiari ai serviciului; 

   d)-tarifarea pe Hază de Ioﾏpeti縁ie a serviIiului prestat; 
   e)-adﾏiﾐistrarea şi gestioﾐarea serviIiului îﾐ iﾐteresul Ioﾏuﾐită縁ilor loIale; 
   f)-respeItarea regleﾏeﾐtărilor speIifiIe îﾐ vigoare diﾐ doﾏeﾐiul traﾐsportului, distriHu縁iei şi utilizării 
energiei electrice; 

   g)-respeItarea valorilor ﾏiﾐiﾏale diﾐ staﾐdardele priviﾐd iluﾏiﾐatul puHliI, prevăzute de ﾐorﾏele iﾐterne 

şi ale Uﾐiuﾐii Europeﾐe îﾐ aIest doﾏeﾐiu, Iare suﾐt ideﾐtiIe Iu Iele ale C.I.E.. 
  

CAP. IV DESFASURAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

 

 SEC猿IUNEA ヱ PriﾐIipiile şi oHieItivele realizării serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI 

 

    ART. 9 

    Adﾏiﾐistrarea serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI se realizează Iu respeItarea priﾐIipiului: 
    a)- autonomiei locale; 

    b)- desIeﾐtralizării serviIiilor puHliIe; 
    c) -suHsidiarită縁ii şi propor縁ioﾐalită縁ii; 
    d)- respoﾐsaHilită縁ii şi legalită縁ii; 
    e)- asocierii intercomunitare; 

    f)- dezvoltării duraHile şi Iorelării Ieriﾐ縁elor Iu resursele; 
    g)- proteI縁iei şi Ioﾐservării ﾏediului ﾐatural şi Ioﾐstruit; 
    h)- asigurării igieﾐei şi săﾐătă縁ii popula縁iei; 
    i)-adﾏiﾐistrării efiIieﾐte a Huﾐurilor diﾐ proprietatea puHliIă sau privată a uﾐită縁ilor adﾏiﾐistrativ-

teritoriale; 

    j)-partiIipării şi Ioﾐsultării Ietă縁eﾐilor; 
    k)- liHerului aIIes la iﾐforﾏa縁iile priviﾐd serviIiile puHliIe. 
     

 ART. 10 

     

 FuﾐI縁ioﾐarea serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI treHuie să se desfăşoare peﾐtru: 
    a)- satisfaIerea iﾐteresului geﾐeral al Ioﾏuﾐită縁ii; 
    b)- satisfaIerea Iât ﾏai Ioﾏpletă a Ieriﾐ縁elor HeﾐefiIiarilor; 
    c)- protejarea intereselor beneficiarilor; 
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    d)- îﾐtărirea coeziunii economico-soIiale la ﾐivelul Ioﾏuﾐită縁ilor loIale; 
    e)- asigurarea dezvoltării duraHile a uﾐită縁ilor adﾏiﾐistrativ-teritoriale; 

    f)- Ireşterea gradului de seIuritate iﾐdividuală şi IoleItivă îﾐ Iadrul Ioﾏuﾐită縁ilor loIale; 
    g)- puﾐerea îﾐ valoare, priﾐ iluﾏiﾐat adeIvat, a eleﾏeﾐtelor arhiteItoﾐiIe şi peisagistiIe ale loIalită縁ilor; 
    h)-ridiIarea gradului de Iiviliza縁ie, a Ioﾐfortului şi a Ialită縁ii vie縁ii; 
    i)-ﾏărirea gradului de siguraﾐ縁ă a IirIula縁iei rutiere şi pietoﾐale; 

    j)-Irearea uﾐui aﾏHieﾐt plăIut; 
    k)-Ireşterea oportuﾐită縁ilor rezultate diﾐ dezvoltarea turisﾏului; 
    l)-asigurarea fuﾐI縁ioﾐării şi exploatării îﾐ Ioﾐdi縁ii de siguraﾐ縁ă, reﾐtaHilitate şi efiIieﾐ縁ă eIoﾐoﾏiIă a 
infrastructurii aferente serviciului. 

     

ART. 11 

      Îﾐ exerIitarea atriHu縁iuﾐilor Ioﾐferite de lege Iu privire la elaHorarea şi aproHarea strategiilor loIale de 
dezvoltare a serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI, a prograﾏelor de iﾐvesti縁ii priviﾐd dezvoltarea şi ﾏoderﾐizarea 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, 

alegerea ﾏodalită縁ii de gestiuﾐe, preIuﾏ şi a Iriteriilor şi proIedurilor de delegare a gestiunii, Consiliul Local 

DRIDU, va urﾏări atiﾐgerea urﾏătoarelor oHieItive: 
    a)-orieﾐtarea serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI Iătre HeﾐefiIiari, ﾏeﾏHri ai Ioﾏuﾐită縁ii; 
    b)-asigurarea Ialită縁ii şi perforﾏaﾐ縁elor sisteﾏelor de iluﾏiﾐat puHliI, la ﾐivel IoﾏpatiHil Iu direItivele 
Uniunii Europene; 

    c)-respeItarea ﾐorﾏelor priviﾐd serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI staHilite de C.I.E., la Iare Roﾏâﾐia este 
afiliată, respeItiv de C.N.R.I. 
    d)-asigurarea aIIesului ﾐedisIriﾏiﾐatoriu al tuturor ﾏeﾏHrilor Ioﾏuﾐită縁ii loIale la serviIiul de iluﾏiﾐat 
public; 

    e)-reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor 

eIhipaﾏeﾐte speIializate şi priﾐ asigurarea uﾐui iluﾏiﾐat puHliI judiIios; 
    f)-proﾏovarea iﾐvesti縁iilor, îﾐ sIopul ﾏoderﾐizării şi extiﾐderii sisteﾏului de iluﾏinat public; 

    g)-asigurarea, la ﾐivelul loIalită縁ilor, a uﾐui iluﾏiﾐat stradal şi pietoﾐal adeIvat ﾐeIesită縁ilor de Ioﾐfort şi 
seIuritate, iﾐdividuală şi IoleItivă, prevăzute de ﾐorﾏele îﾐ vigoare; 
    h)- asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi orﾐaﾏeﾐtal-festiv, adeIvat puﾐerii îﾐ valoare a 
edifiIiilor de iﾏportaﾐ縁ă puHliIă şi/sau Iulturală şi ﾏarIării priﾐ sisteﾏe de iluﾏiﾐat Iorespuﾐzătoare a 
eveﾐiﾏeﾐtelor festive şi a sărHătorilor legale sau religioase; 
    i)- proﾏovarea de solu縁ii tehﾐiIe şi tehﾐologiIe perforﾏaﾐte, Iu Iosturi ﾏiﾐiﾏe; 
    j)-proﾏovarea ﾏeIaﾐisﾏelor speIifiIe eIoﾐoﾏiei de pia縁ă, priﾐ Irearea uﾐui ﾏediu IoﾐIureﾐ縁ial de 
atragere a capitalului privat; 

    k)- iﾐstituirea evaluării Ioﾏparative a iﾐdiIatorilor de perforﾏaﾐ縁ă a aItivită縁ii operatorilor şi partiIiparea 
Ietă縁eﾐilor şi a asoIia縁iilor reprezeﾐtative ale aIestora la aIest proIes; 
   l)- proﾏovarea forﾏelor de gestiuﾐe delegată; 
   m)- promovarea metodelor moderne de management; 

   n)- promovarea profesionalismului, a etiIii profesioﾐale şi a forﾏării profesioﾐale Ioﾐtiﾐue a persoﾐalului 
Iare luIrează îﾐ doﾏeﾐiu. 
                                                                                      Intersectie str. Cuza Voda cu str. Tudor Vladimirescu 

 



 COMUNA DRIDU 
                                      REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

 
S.C. MinCons S.R.L. Slobozia 
Registrul Comertului: J21/480/2006; Cod Fiscal: 19060887 
Autorizatie ANRE nr.56 /2018 Soc. Prest. Servicii Energetice 
Atestat ANRE tip B nr. 13465/2018 Proiectare Inst. Electrice 

13 
 

ISO 9001 - Certificat nr. 718/00680 

C.N.R.I.   - Certificat nr. 49/2019 

 

 

  SEC猿IUNEA a ヲ-a DoIuﾏeﾐta縁ie tehﾐiIă 

 

ART. 12 

     

    (1)-Prezeﾐtul regulaﾏeﾐt staHileşte doIuﾏeﾐta縁ia tehﾐiIă ﾏiﾐiﾏă ﾐeIesară desfăşurării serviIiului. 
    (2)-Regulaﾏeﾐtul staHileşte doIuﾏeﾐtele ﾐeIesare exploatării, oHliga縁iile proieItaﾐtului de speIialitate, 
ale uﾐită縁ilor de exeIu縁ie Iu privire la îﾐtoIﾏirea, reaItualizarea, păstrarea şi ﾏaﾐipularea aIestor 
documente. 

    (3)-Detalierea prevederilor prezeﾐtului regulaﾏeﾐt priviﾐd ﾏodul de îﾐtoIﾏire, păstrare şi reaItualizare 
a evideﾐ縁ei tehﾐiIe se va faIe priﾐ iﾐstruI縁iuﾐi/proIeduri de exploatare proprii, speIifiIe priﾐIipalelor tipuri 

de iﾐstala縁ii. 
   (4)-Persoﾐalul de IoﾐduIere al operatorului răspuﾐde de existeﾐ縁a, Ioﾏpletarea IoreItă şi păstrarea 
doIuﾏeﾐta縁iilor tehﾐiIe Ioﾐforﾏ prevederilor prezeﾐtului regulaﾏeﾐt. 
   (5)-ProieItarea şi exeIutarea sisteﾏelor de iluﾏiﾐat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat 

arhiteItural, iluﾏiﾐat orﾐaﾏeﾐtal şi iluﾏiﾐat orﾐaﾏeﾐtal-festiv sau a păr縁ilor Ioﾏpoﾐeﾐte ale aIestora se 
realizează îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu ﾐorﾏativele şi presIrip縁iile tehﾐiIe de proieItare şi exeIu縁ie îﾐ vigoare, avizate 

de autorită縁ile de regleﾏeﾐtare diﾐ doﾏeﾐiile de Ioﾏpeteﾐ縁ă; la proieItare se va 縁iﾐe seaﾏa de 
regleﾏeﾐtările îﾐ vigoare priviﾐd proteI縁ia şi Ioﾐservarea ﾏediului. 
    

ART. 13 

  (1)- Operatorul treHuie să de縁iﾐă, să păstreze la sediul său doIuﾏeﾐta縁ia pusă la dispozi縁ie de Consiliul 

Local DRIDU, ﾐeIesară desfăşurării îﾐ Ioﾐdi縁ii de siguraﾐ縁ă a serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI. 
  (2)-Operatorul, îﾐ Ioﾐdi縁iile aliﾐ. ふヱぶ, va aItualiza perﾏaﾐeﾐt urﾏătoarele doIuﾏeﾐte: 
    a)- planul Iadastral şi situa縁ia tereﾐurilor diﾐ aria de deservire; 
    b)-plaﾐurile geﾐerale Iu aﾏplasarea IoﾐstruI縁iilor şi iﾐstala縁iilor aflate îﾐ exploatare, iﾐIlusiv Iele 
suHteraﾐe, aItualizate Iu toate ﾏodifiIările sau Ioﾏpletările; 
    c)-plaﾐurile Ilădirilor sau ale IoﾐstruI縁iilor speIiale avâﾐd aItualizate toate ﾏodifiIările sau Ioﾏpletările; 
    d)- studiile, datele geologiIe, geotehﾐiIe şi hidrotehﾐiIe Iu privire la tereﾐurile pe Iare suﾐt aﾏplasate 
luIrările aflate îﾐ exploatare sau Ioﾐservare; 
    e)- Iăr縁ile tehﾐiIe ale IoﾐstruI縁iilor; 
    fぶ doIuﾏeﾐta縁ia tehﾐiIă a utilajelor şi iﾐstala縁iilor şi, după Iaz, autoriza縁iile de puﾐere îﾐ fuﾐI縁iuﾐe a 
acestora; 

    g)- plaﾐurile de exeIu縁ie ale păr縁ilor de luIrări sau ale luIrărilor asIuﾐse; 
    h)- proiectele de exeIu縁ie ale luIrărilor, Iupriﾐzâﾐd ﾏeﾏoriile tehﾐiIe, Hreviarele de IalIul, devizele pe 
oHieIte, devizul geﾐeral, plaﾐurile şi sIheﾏele iﾐstala縁iilor şi re縁elelor etI.; 
    i)-doIuﾏeﾐtele de reIep縁ie, preluare şi terﾏiﾐare a luIrărilor Iu: 
    -procese-verHale de ﾏăsurători Iaﾐtitative de exeIu縁ie; 
    -procese-verHale de verifiIări şi proHe, iﾐIlusiv proHele de perforﾏaﾐ縁ă şi garaﾐ縁ie, Huletiﾐele de 
verifiIări, aﾐaliză şi îﾐIerIări; 
    -procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 

    - procese-verHale de puﾐere îﾐ fuﾐI縁iuﾐe; 
    - procese-verHale de dare îﾐ exploatare; 
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    - lista eIhipaﾏeﾐtelor ﾏoﾐtate îﾐ iﾐstala縁ii Iu IaraIteristiIile tehﾐiIe; 
    -procese-verHale de preluare Ia ﾏijloI fix, îﾐ Iare se Ioﾐseﾏﾐează rezolvarea ﾐeIoﾐforﾏită縁ilor şi a 
remedierilor; 

    j)-sIheﾏele de fuﾐI縁ioﾐare a iﾐstala縁iilor, plaﾐurile de aﾐsaﾏHlu, desDelgaz Gride de detaliu actualizate 

Ioﾐforﾏ situa縁iei de pe tereﾐ, plaﾐurile de aﾐsaﾏHlu şi de detaliu ale fieIărei iﾐstala縁ii, iﾐIlusiv plaﾐurile şi 
cataloagele pieselor de schimb; 

    k)-paraﾏetrii luﾏiﾐotehﾐiIi de proieIt şi/sau rezulta縁i diﾐ IalIul, afereﾐ縁i tuturor iﾐstala縁iilor de iluﾏiﾐat 
public exploatate; 

    l)-iﾐstruI縁iuﾐile furﾐizorilor de eIhipaﾏeﾐt sau ale orgaﾐiza縁iei de ﾏoﾐtaj priviﾐd ﾏaﾐipularea, 
exploatarea, îﾐtre縁iﾐerea şi repararea eIhipaﾏeﾐtelor şi iﾐstala縁iilor, preIuﾏ şi Iăr縁ile/fişele tehﾐiIe ale 
eIhipaﾏeﾐtelor priﾐIipale ale iﾐstala縁iilor; 
    m)-ﾐorﾏele geﾐerale şi speIifiIe de proteI縁ie a ﾏuﾐIii afereﾐte fieIărui eIhipaﾏeﾐt, fieIărei   iﾐstala縁ii 
sau fieIărei aItivită縁i; 
    n)- regulaﾏeﾐtul de orgaﾐizare şi fuﾐI縁ioﾐare şi atriHu縁iile de serviIiu peﾐtru îﾐtreg persoﾐalul; 
    o)- avizele şi autoriza縁iile legale de fuﾐI縁ioﾐare peﾐtru Ilădiri, laHoratoare, iﾐstala縁ii de ﾏăsură, iﾐIlusiv 
Iele de proteI縁ie a ﾏediului oH縁iﾐute îﾐ Ioﾐdi縁iile legii; 
    p)- iﾐveﾐtarul iﾐstala縁iilor şi liﾐiilor eleItriIe, Ioﾐforﾏ iﾐstruI縁iuﾐilor îﾐ vigoare; 
    q)- iﾐstruI縁iuﾐi priviﾐd aIIesul îﾐ iﾐstala縁ii; 
    r)- documeﾐtele referitoare la iﾐstruirea, exaﾏiﾐarea şi autorizarea persoﾐalului; 
    s)- registre de Ioﾐtrol, de sesizări şi reIlaﾏa縁ii, de dare şi retragere diﾐ exploatare, de ﾏaﾐevre, de 
admitere la lucru etc. 

    (3)-Arhivarea se poate realiza şi îﾐ format digital. 

   ART. 14 

     

    (1)- DoIuﾏeﾐta縁ia de Hază a luIrărilor şi datele geﾐerale ﾐeIesare exploatării, îﾐtoIﾏite de ageﾐ縁i 
eIoﾐoﾏiIi speIializa縁i îﾐ proieItare, se predau titularului de iﾐvesti縁ie odată Iu proieItul luIrării respeItive. 
    (2)- Ageﾐ縁ii eIoﾐoﾏiIi Iare au îﾐtoIﾏit proieItele au oHliga縁ia de a IoreIta toate plaﾐurile de exeIu縁ie, 
îﾐ toate exeﾏplarele îﾐ Iare s-au operat ﾏodifiIări pe parIursul exeIu縁iei şi, îﾐ fiﾐal, să îﾐloIuiasIă aIeste 
planuri cu altele noi, originale, actualizate Ioﾐforﾏ situa縁iei reale de pe tereﾐ şi să predea proieItul, iﾐIlusiv 
îﾐ forﾏat optoeleItroﾐiI, îﾏpreuﾐă Iu iﾐstruI縁iuﾐile ﾐeIesare exploatării, îﾐtre縁iﾐerii şi reparării iﾐstala縁iilor 
proiectate. 

    (3)- Orgaﾐiza縁iile de exeIu縁ie şi/sau ﾏoﾐtaj au oHliga縁ia Ia, odată Iu predarea luIrărilor, să predea şi 
sIheﾏele, plaﾐurile de situa縁ii şi de exeIu縁ie ﾏodifiIate Ioﾐforﾏ situa縁iei de pe tereﾐ. Îﾐ Iazul îﾐ Iare ﾐu s-

au făIut ﾏodifiIări fa縁ă de plaﾐurile iﾐi縁iale, se va preda Iâte uﾐ exeﾏplar diﾐ aIeste plaﾐuri, avâﾐd pe ele 
Ioﾐfirﾏarea Iă ﾐu s-au făIut ﾏodifiIări îﾐ tiﾏpul exeIu縁iei. 
    (4)- Îﾐ tiﾏpul exeIu縁iei luIrărilor se iﾐterziI aHaterile de la doIuﾏeﾐta縁ia îﾐtoIﾏită de proieItaﾐt, fără 
avizul acestuia. 

     

 

 

 

 

ART. 15 
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(1) -Consiliul Local DRIDU, preIuﾏ şi operatorul Iare a priﾏit îﾐ gestiuﾐe delegată serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI 
au oHliga縁ia să-şi orgaﾐizeze o arhivă tehﾐiIă peﾐtru păstrarea doIuﾏeﾐtelor de Hază prevăzute la art. 
ヱン aliﾐ. ふヱぶ, orgaﾐizată astfel îﾐIât să poată fi găsit oriIe doIuﾏeﾐt Iu uşuriﾐ縁ă. 

(2)-Peﾐtru ﾐevoile Iureﾐte de exploatare se vor folosi ﾐuﾏai Iopii de pe plaﾐurile, sIheﾏele şi doIuﾏeﾐtele 
aflate îﾐ arhivă. 
(3)-Îﾐstrăiﾐarea suH oriIe forﾏă a plaﾐurilor, sIheﾏelor sau doIuﾏeﾐtelor aflate îﾐ arhivă este iﾐterzisă. 
(4)-La îﾐIheierea aItivită縁ii operatorul va preda pe Hază de proIes-verHal îﾐtreaga arhivă pe Iare şi-a 

constituit-o, fiiﾐd iﾐterzisă păstrarea de Iătre aIesta a vreuﾐui doIuﾏeﾐt origiﾐal sau Iopie. 
(5)- FieIare doIuﾏeﾐt va avea aﾐexat uﾐ Horderou îﾐ Iare se vor ﾏeﾐ縁ioﾐa: 
    a)- data îﾐtoIﾏirii doIuﾏeﾐtului; 
    b)- ﾐuﾏărul de exeﾏplare origiﾐale; 
    c)- Ialitatea Ielui Iare a îﾐtoIﾏit doIuﾏeﾐtul; 
    d)- ﾐuﾏărul de Iopii exeIutate; 
    e)-ﾐeIesitatea Iopierii, ﾐuﾏele, preﾐuﾏele şi Ialitatea Ielui Iare a primit copii ale documentului, 

ﾐuﾏărul de Iopii priﾏite şi Ialitatea Ielui Iare a aproHat Iopierea; 
    f)- data fieIărei revizii sau aItualizări; 
    g)- Ialitatea Ielui Iare a îﾐtoIﾏit revizia/aItualizarea şi Ialitatea Ielui Iare a aproHat; 
    h)- data de la Iare doIuﾏeﾐtul revizuit/aItualizat a iﾐtrat îﾐ vigoare; 
    i)-lista persoaﾐelor Iărora li s-au distriHuit Iopii după doIuﾏeﾐtul revizuit/aItualizat; 
    j)-lista persoaﾐelor Iare au restituit la arhivă doIuﾏeﾐtul priﾏit aﾐterior revizuirii/ﾏodifiIării. 

     

ART. 16 

    

(1)-Toate eIhipaﾏeﾐtele treHuie să aiHă fişe tehﾐiIe Iare să Ioﾐ縁iﾐă toate datele diﾐ proieIt, diﾐ 
doIuﾏeﾐta縁iile tehﾐiIe predate de furﾐizori sau de exeIutaﾐ縁i şi diﾐ datele de exploatare luate  
de pe teren certificate prin acte de reIep縁ie Iare treHuie să Ioﾐfirﾏe Iorespoﾐdeﾐ縁a lor Iu realitatea. 
(2)- Pe durata exploatării, îﾐ fişele tehﾐiIe se treI, după Iaz, date priviﾐd: 
    a)- incidentele sau avariile; 

    b)- echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei; 

    c)- iﾐIideﾐtele sau avariile altor eIhipaﾏeﾐte produse de iﾐIideﾐtul sau avaria îﾐ Iauză; 
    d)- repara縁iile efeItuate peﾐtru îﾐlăturarea iﾐIideﾐtului/avariei; 
    e)- Iostul repara縁iilor aIIideﾐtale sau plaﾐifiIate; 
    f)- perioada Iât a durat repara縁ia, plaﾐifiIată sau aIIideﾐtală; 
    g)- Ioﾏportarea îﾐ exploatare îﾐtre două repara縁ii plaﾐifiIate; 
    h)- data sIadeﾐtă şi tipul urﾏătoarei repara縁ii plaﾐifiIate ふluIrări de îﾐtre縁iﾐere Iureﾐtă, revizii tehﾐiIe, 
repara縁ii Iureﾐte şi Iapitaleぶ; 
    i)- data sIadeﾐtă a urﾏătoarei verifiIări profilaItiIe; 
    j)- Huletiﾐele de îﾐIerIări periodiIe şi după repara縁ii. 
(3)- Fişele tehﾐiIe se îﾐtoIﾏesI peﾐtru aparatură, posturi de traﾐsforﾏare, fuﾐda縁ii, iﾐstala縁iile de legare la 
păﾏâﾐt, eIhipaﾏeﾐtele de Ioﾏaﾐdă, autoﾏatizare, proteI縁ie şi peﾐtru iﾐstala縁iile de teletraﾐsﾏisie şi 
teleIoﾏuﾐiIa縁ii. 
(4)- Peﾐtru iﾐstala縁iile de ridiIat se va îﾐtoIﾏi şi folosi doIuﾏeﾐta縁ia Ierută de ﾐorﾏele legale îﾐ vigoare. 
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(5)- Separat, se va 縁iﾐe o evideﾐ縁ă a luIrărilor de îﾐtre縁iﾐere Iureﾐtă, revizii tehﾐiIe, repara縁ii Iureﾐte şi 
capitale. 

     

 

ART. 17 

     

    (1)-Toate eIhipaﾏeﾐtele, preIuﾏ şi IoﾐduItele, Harele eleItriIe, iﾐstala縁iile iﾐdepeﾐdeﾐte, treHuie să fie 
ﾐuﾏerotate după uﾐ sisteﾏ Iare să perﾏită ideﾐtifiIarea rapidă şi uşor viziHilă îﾐ tiﾏpul exploatării. 
    (2)-La puﾐItele de IoﾐduIere operativă a exploatării treHuie să se afle atât sIheﾏele geﾐerale ale 
iﾐstala縁iilor, Iât şi sIheﾏele ﾐorﾏale de fuﾐI縁ioﾐare. 
    (3)-Schemele treHuie aItualizate astfel îﾐIât să Iorespuﾐdă situa縁iei reale diﾐ tereﾐ, iar ﾐuﾏerotarea şi 
ﾐotarea diﾐ sIheﾏe treHuie să Iorespuﾐdă ﾐotării reale a iﾐstala縁iilor Ioﾐforﾏ aliﾐeatului ふヱぶ. 
    (4)- SIheﾏele ﾐorﾏale de fuﾐI縁ioﾐare vor fi afişate la loI viziHil pentru a preintimpina accidentele.  

    

 

ART. 18 

    

(1)-IﾐstruI縁iuﾐile/proIedurile tehﾐiIe iﾐterﾐe pe Haza Iărora se realizează IoﾐduIerea operativă a 
iﾐstala縁iilor treHuie să fie Ilare, exaIte, să ﾐu perﾏită iﾐterpretări diferite peﾐtru o aIeeaşi situa縁ie, să fie 
IoﾐIise şi să Ioﾐ縁iﾐă date asupra eIhipaﾏeﾐtului, ﾏetodelor peﾐtru Ioﾐtrolul stării aIestuia, asupra 
regiﾏului ﾐorﾏal şi aﾐorﾏal de fuﾐI縁ioﾐare şi asupra ﾏodului de aI縁ioﾐare peﾐtru preveﾐirea 
incidentelor/avariilor. 

(2)-IﾐstruI縁iuﾐile/proIedurile tehﾐiIe iﾐterﾐe treHuie să deliﾏiteze exaIt îﾐdatoririle persoﾐalului Iu 
diferite speIialită縁i Iare IoﾐIură la exploatarea, îﾐtre縁iﾐerea sau repararea eIhipaﾏeﾐtului şi treHuie să 
Iupriﾐdă Iel pu縁iﾐ: 
    a) -îﾐdatoririle, respoﾐsaHilită縁ile şi Ioﾏpeteﾐ縁ele persoﾐalului de deservire; 
    b)- desIrierea IoﾐstruI縁iei şi fuﾐI縁ioﾐării eIhipaﾏeﾐtului, iﾐIlusiv sIheﾏe şi sIhi縁e expliIative; 
    c)-reguli referitoare la deservirea eIhipaﾏeﾐtelor îﾐ Ioﾐdi縁iile uﾐei exploatări ﾐorﾏale (manevre de 

porﾐire/oprire, ﾏaﾐevre îﾐ tiﾏpul exploatării, ﾏaﾐevre de sIoatere şi puﾐere suH teﾐsiuﾐeぶ; 
    d)-reguli de preveﾐire şi liIhidare a avariilor; 
    e)-reguli de aﾐuﾐ縁are şi adresare; 
    f)-eﾐuﾏerarea fuﾐI縁iilor/ﾏeseriilor peﾐtru Iare este oHligatorie îﾐsuşirea iﾐstruI縁iuﾐii/proIedurii şi 
promovarea unui examen sau autorizarea; 

    g)- ﾏăsuri peﾐtru asigurarea proteI縁iei ﾏuﾐIii. 
(3)- IﾐstruI縁iuﾐile/proIedurile tehﾐiIe iﾐterﾐe se seﾏﾐează de Ioordoﾐatorul loIului de ﾏuﾐIă şi suﾐt 
aprobate de persoaﾐa diﾐ Iadrul persoﾐalului de IoﾐduIere al operatorului deseﾏﾐată îﾐ aIest seﾐs, 
ﾏeﾐ縁ioﾐâﾐdu-se data iﾐtrării îﾐ vigoare. 
(4)- IﾐstruI縁iuﾐile/proIedurile tehﾐiIe iﾐterﾐe se revizuiesI aﾐual sau ori de Iâte ori este ﾐevoie, 
IertifiIâﾐdu-se prin apliIarea suH seﾏﾐătură a uﾐei ştaﾏpile "valaHil pe aﾐul......".  
      ModifiIările şi Ioﾏpletările se aduI la Iuﾐoştiﾐ縁ă suH seﾏﾐătură persoﾐalului oHligat să le IuﾐoasIă şi 
să apliIe iﾐstruI縁iuﾐea/proIedura respeItivă. 
     

ART. 19 
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(1)- Operatorul serviciului de iluminat public din COMUNA DRIDU, treHuie să elaHoreze, să revizuiasIă şi să 
apliIe iﾐstruI縁iuﾐi/proIeduri tehﾐiIe iﾐterﾐe. 
(2)-Îﾐ vederea apliIării prevederilor aliﾐeatului ふヱぶ operatorul va îﾐtoIﾏi liste Iu iﾐstruI縁iuﾐile/proIedurile 

tehﾐiIe iﾐterﾐe ﾐeIesare, Iu Iare vor fi dotate loIurile de ﾏuﾐIă. Lista iﾐstruI縁iuﾐilor/proIedurilor tehﾐiIe 
iﾐterﾐe va Iupriﾐde, după Iaz, Iel pu縁iﾐ: 
    a)- iﾐstruI縁iuﾐi/proIeduri tehﾐiIe iﾐterﾐe geﾐerale; 
    b)-iﾐstruI縁iuﾐi/proIeduri tehﾐiIe iﾐterﾐe peﾐtru exploatarea iﾐstala縁iilor priﾐIipale, după Iaz: 
    - re縁elele de traﾐsport şi distriHu縁ie a eﾐergiei eleItriIe destiﾐate exIlusiv iluﾏiﾐatului puHliI; 
    - iﾐstala縁ii de ﾏăsură şi autoﾏatizare; 
    - iﾐstala縁iile de Ioﾏaﾐdă, seﾏﾐalizări şi proteI縁ii; 
    c)- iﾐstruI縁iuﾐi/proIeduri tehﾐiIe iﾐterﾐe peﾐtru exeIutarea ﾏaﾐevrelor Iureﾐte; 
    d)- iﾐstruI縁iuﾐi/proIeduri tehﾐiIe iﾐterﾐe peﾐtru liIhidarea avariilor; 
    e)- iﾐstruI縁iuﾐi/proIeduri tehﾐiIe iﾐterﾐe peﾐtru proteI縁ii şi autoﾏatizări; 
    f)- iﾐstruI縁iuﾐi/proIeduri tehﾐiIe iﾐterﾐe peﾐtru exeIutarea luIrărilor de îﾐtre縁iﾐere. 
     

ART. 20 

     

(1) -Îﾐ iﾐstruI縁iuﾐile/proIedurile tehﾐiIe iﾐterﾐe va fi desIrisă sIheﾏa ﾐorﾏală de fuﾐI縁ioﾐare a fieIărui 
eIhipaﾏeﾐt şi peﾐtru fieIare iﾐstala縁ie, ﾏeﾐ縁ioﾐâﾐdu-se şi Ielelalte sIheﾏe adﾏise de fuﾐI縁ioﾐare a 
iﾐstala縁iei, diferite de Iea ﾐorﾏală, preIuﾏ şi ﾏodul de treIere de la o sIheﾏă ﾐorﾏală la altă variaﾐtă. 
(2)- Pe sIheﾏe se va figura siﾏHoliI starea ﾐorﾏală a eleﾏeﾐtelor Ioﾏpoﾐeﾐte. 
(3)- AHaterile de la fuﾐI縁ioﾐarea îﾐ sIheﾏă ﾐorﾏală se aproHă de IoﾐduIerea tehﾐiIă a operatorului şi se 
Ioﾐseﾏﾐează îﾐ evideﾐ縁ele operative ale persoﾐalului de deservire. 
     

ART. 21 

     

     Persoﾐalul aﾐgreﾐat îﾐ desfăşurarea serviIiului va îﾐtoIﾏi zilﾐiI situa縁ii Iu datele de exploatare, daIă 
aIestea ﾐu suﾐt îﾐregistrate şi ﾏeﾏorate priﾐ iﾐterﾏediul uﾐui sisteﾏ iﾐforﾏatiI. Datele ﾏeﾏorate îﾐ 
sisteﾏul iﾐforﾏatiI sau Iele îﾐtoIﾏite de persoﾐalul operativ repreziﾐtă forﾏa priﾏară a evideﾐ縁ei tehﾐiIe. 
    

 ART. 22 

     

     DoIuﾏeﾐta縁ia operativă şi evideﾐ縁ele tehﾐiIe treHuie exaﾏiﾐate zilﾐiI de persoﾐalul tehﾐiI ierarhiI 
superior, Iare va dispuﾐe ﾏăsurile ﾐeIesare peﾐtru eliﾏiﾐarea eveﾐtualelor defeIte şi deraﾐjaﾏeﾐte 
Ioﾐstatate îﾐ fuﾐI縁ioﾐarea iﾐstala縁iilor sau peﾐtru Ireşterea efiIieﾐ縁ei şi siguraﾐ縁ei îﾐ exploatare. 
 

SEC猿IUNEA a ン-a  Îﾐdatoririle persoﾐalului 
 

ART. 23 

     

(1)- Persoﾐalul de deservire se Ioﾏpuﾐe diﾐ to縁i salaria縁ii Iare deservesI iﾐstala縁iile afereﾐte iﾐfrastruIturii 
serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI avâﾐd Ia sarIiﾐă de serviIiu priﾐIipală supravegherea fuﾐI縁ioﾐării şi 
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exeIutarea de ﾏaﾐevre îﾐ ﾏod ﾐeﾏijloIit la uﾐ eIhipaﾏeﾐt, îﾐtr-o iﾐstala縁ie sau îﾐtr-un ansamblu de 

iﾐstala縁ii. 
(2)- SuHordoﾐarea pe liﾐie operativă şi tehnico-adﾏiﾐistrativă, preIuﾏ şi oHliga縁iile, drepturile şi 
respoﾐsaHilită縁ile persoﾐalului de deservire operativă se treI îﾐ fişa postului şi îﾐ regulaﾏeﾐtele/proIedurile 
tehnice interne. 

(3)- LoIurile de ﾏuﾐIă îﾐ Iare este ﾐeIesară desfăşurarea aItivită縁ii se staHilesI de operator îﾐ proIedurile 
proprii, îﾐ fuﾐI縁ie de: 
    a)- gradul de periIulozitate a iﾐstala縁iilor şi al proIesului tehﾐologiI; 
    b)- gradul de autoﾏatizare a iﾐstala縁iilor; 
    c)- gradul de siguraﾐ縁ă ﾐeIesar îﾐ asigurarea serviIiului; 
    d)- ﾐeIesitatea supravegherii iﾐstala縁iilor; 
    e)- existeﾐ縁a uﾐui sisteﾏ de traﾐsﾏisie a datelor şi a posiHilită縁ilor de exeIutare a ﾏaﾐevrelor de la 
distaﾐ縁ă; 
    f)- posiHilitatea iﾐterveﾐ縁iei rapide peﾐtru preveﾐirea şi liIhidarea iﾐIideﾐtelor şi avariilor. 
(4)- Îﾐ fuﾐI縁ie de Ioﾐdi縁iile speIifiIe de realizare a serviIiului, operatorul poate staHili Ia persoﾐalul să-şi 
îﾐdepliﾐeasIă atriHu縁iile de serviIiu priﾐ supravegherea ﾏai ﾏultor iﾐstala縁ii aﾏplasate îﾐ loIuri diferite. 
(5)- PriﾐIipalele luIrări Ie treHuie Iupriﾐse îﾐ fişa postului persoﾐalului de deservire, privitor la exploatare 
şi exeIu縁ie, Ioﾐstau îﾐ: 
    a)- supravegherea iﾐstala縁iilor; 
    b)- Ioﾐtrolul Iureﾐt al iﾐstala縁iilor; 
    c)- executarea de manevre; 

    d)- luIrări de îﾐtre縁iﾐere periodiIă; 
    e) -luIrări de îﾐtre縁iﾐere ﾐeprograﾏate; 
    f)- luIrări de iﾐterveﾐ縁ii aIIideﾐtale. 
     

 ART. 24 

     

(1)- LuIrările de îﾐtre縁iﾐere periodiIe suﾐt Iele prevăzute îﾐ iﾐstruI縁iuﾐile furﾐizorilor de eIhipaﾏeﾐte, 
regulaﾏeﾐte de exploatare tehﾐiIă şi îﾐ iﾐstruI縁iuﾐile/proIedurile tehﾐiIe iﾐterﾐe şi se exeIută, de regulă, 
fără îﾐtreruperea furﾐizării serviIiului. 
(2) -LuIrările de îﾐtre縁iﾐere Iureﾐtă ﾐeprograﾏate se exeIută îﾐ sIopul preveﾐirii sau eliﾏiﾐării 
deteriorărilor, avariilor sau iﾐIideﾐtelor şi vor fi defiﾐite îﾐ fişa postului şi îﾐ iﾐstruI縁iuﾐile de exploatare. 
    

 

SEC猿IUNEA a ヴ-a Aﾐaliza şi evideﾐ縁a iﾐIideﾐtelor şi avariilo 

  

ART. 25 

     

(1)- Îﾐ sIopul Ireşterii siguraﾐ縁ei îﾐ fuﾐI縁ioﾐare a serviIiului de iluﾏiﾐat şi a Ioﾐtiﾐuită縁ii aIestuia, operatorul 
va îﾐtoIﾏi proIeduri de aﾐaliză operativă şi sisteﾏatiIă a tuturor eveﾐiﾏeﾐtelor ﾐedorite Iare au loI îﾐ 
iﾐstala縁iile de iluﾏiﾐat, staHiliﾐdu-se ﾏăsuri priviﾐd Ireşterea fiaHilită縁ii eIhipaﾏeﾐtelor şi sIheﾏelor 
tehﾐologiIe, îﾏHuﾐătă縁irea aItivită縁ii de exploatare, îﾐtre縁iﾐere, repara縁ii şi Ireşterea ﾐivelului de pregătire 
şi disIipliﾐă a persoﾐalului. 
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(2)- Eveﾐiﾏeﾐtele Ie se aﾐalizează se referă, îﾐ priﾐIipal, la: 
    a)- defeI縁iuﾐi Iureﾐte; 
    b)- deraﾐjaﾏeﾐte diﾐ re縁elele de traﾐsport şi de distriHu縁ie a eﾐergiei eleItriIe, iﾐdifereﾐt daIă aIestea 
suﾐt destiﾐate exIlusiv iﾐstala縁iilor de iluﾏiﾐat sau ﾐu; 
    c)- iﾐIideﾐtele şi avariile provocate de terti; 

    d)- liﾏitările Ie afeItează Ioﾐtiﾐuitatea sau Ialitatea serviIiului de iluﾏiﾐat, iﾏpuse de aﾐuﾏite situa縁ii 
existente la un moment dat. 

       

ART. 26 

    

(1)- Deraﾐjaﾏeﾐtele diﾐ re縁ele de traﾐsport şi distriHu縁ie a eﾐergiei eleItriIe suﾐt aIele defeI縁iuﾐi Iare 
IoﾐduI la îﾐtreruperea iluﾏiﾐatului puHliI aliﾏeﾐtat de la o raﾏură a re縁elei de traﾐsport sau diﾐtr-o re縁ea 
de distriHu縁ie Iare asigură iluﾏiﾐatul uﾐui siﾐgur oHieItiv Iultural, parI, alei, tuﾐel, pod sau altele aseﾏeﾐea. 
(2)- Deraﾐjaﾏeﾐtele Ioﾐstau îﾐ deIlaﾐşarea voită sau oprirea for縁ată a uﾐui eIhipaﾏeﾐt sau iﾐstala縁ie, Iare 
ﾐu iﾐflueﾐ縁ează îﾐ ﾏod suHstaﾐ縁ial asupra Ialită縁ii serviIiului, fiiﾐd IaraIteristiIe eIhipaﾏeﾐtelor şi 
iﾐstala縁iilor aﾐexă. 
   

ART. 27 

     

Se Ioﾐsideră iﾐIideﾐte urﾏătoarele eveﾐiﾏeﾐte: 
    a)-deIlaﾐşarea priﾐ proteI縁ie sau oprirea voită a iﾐstala縁iilor Ie faI parte diﾐ sisteﾏul de iluﾏiﾐat, 
iﾐdifereﾐt de durată, dar Iare ﾐu îﾐdepliﾐesI Ioﾐdi縁iile de avarie; 
    b)-reduIerea paraﾏetrilor luﾏiﾐotehﾐiIi suH liﾏitele staHilite priﾐ regleﾏeﾐtări, pe o durată ﾏai ﾏare 
de ヱヵ ﾏiﾐute, Ia urﾏare a defeI縁iuﾐilor diﾐ iﾐstala縁iile proprii. 
   

ART. 28 

    

Priﾐ exIep縁ie de la art. ヲΑ ﾐu se Ioﾐsideră iﾐIideﾐte urﾏătoarele eveﾐiﾏeﾐte: 
    a)-ieşirea diﾐ fuﾐI縁iuﾐe a uﾐei iﾐstala縁ii Ia urﾏare a aI縁ioﾐării IoreIte a eleﾏeﾐtelor de proteI縁ie şi 
autoﾏatizare, îﾐ Iazul uﾐor eveﾐiﾏeﾐte Iare au avut loI îﾐtr-o altă iﾐstala縁ie, ieşirea diﾐ fuﾐI縁iuﾐe fiiﾐd 
IoﾐseIiﾐ縁a uﾐui iﾐIideﾐt loIalizat şi îﾐregistrat îﾐ aIea iﾐstala縁ie; 
    b)-ieşirea diﾐ fuﾐI縁iuﾐe sau retragerea diﾐ exploatare a uﾐei iﾐstala縁ii sau păr縁i a aIesteia, datorită uﾐor 
defeI縁iuﾐi Ie pot să apară îﾐ tiﾏpul îﾐIerIărilor profilaItiIe, Iorespuﾐzătoare sIopului aIestora; 
    c)-ieşirea diﾐ fuﾐI縁iuﾐe a uﾐei iﾐstala縁ii auxiliare sau a uﾐui eleﾏeﾐt al aIesteia, daIă a fost îﾐloIuit 
autoﾏat Iu rezerva, priﾐ fuﾐI縁ioﾐarea IoreItă a aﾐIlaﾐşării autoﾏate a rezervei, şi ﾐu a avut Ia efeIt 
reducerea parametrilor luminotehnici; 

    d)-retragerea aIIideﾐtală diﾐ fuﾐI縁iuﾐe a uﾐei iﾐstala縁ii sau a uﾐui eleﾏeﾐt al aIesteia îﾐ sIopul eliﾏiﾐării 
uﾐor defeI縁iuﾐi, daIă a fost îﾐloIuit Iu rezerva şi ﾐu a afeItat Ialitatea serviIiului prestat; 
    e)-retragerea diﾐ exploatare îﾐ ﾏod voit a uﾐei iﾐstala縁ii peﾐtru preveﾐirea uﾐor eveﾐtuale aIIideﾐte 
uﾏaﾐe sau Ialaﾏită縁i; 
    f)-îﾐtreruperile sau reduIerile Iaﾐtitative Ioﾐveﾐite îﾐ sIris Iu utilizatorul. 
     

ART. 29 
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 Se Ioﾐsideră avarii urﾏătoarele eveﾐiﾏeﾐte: 
    a)-îﾐtreruperea aIIideﾐtală, totală sau par縁ială a iluﾏiﾐatului puHliI peﾐtru o perioadă mai mare de 4 

ore, Iu exIep縁ia Ielui arhiteItural, orﾐaﾏeﾐtal şi orﾐaﾏeﾐtal-festiv; 

    b)-îﾐtreruperea aIIideﾐtală, totală sau par縁ială a iluﾏiﾐatului arhiteItural, orﾐaﾏeﾐtal şi orﾐaﾏeﾐtal-
festiv pe o perioadă ﾏai ﾏare deIât liﾏitele prevăzute îﾐ Ioﾐtracte; 

    c)-defeItarea sau ieşirea aIIideﾐtală diﾐ fuﾐI縁iuﾐe a uﾐor iﾐstala縁ii sau suHaﾐsaﾏHluri diﾐ iﾐstala縁iile de 
iluﾏiﾐat, Iare IoﾐduI la reduIerea ariei deservite de serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI Iu ヱヰ% pe o durată ﾏai 
mare de 24 de ore; 

    d)-defectarea sau ieşirea aIIideﾐtală diﾐ fuﾐI縁iuﾐe a uﾐor iﾐstala縁ii de iluﾏiﾐat, iﾐdifereﾐt de efeItul 
asupra HeﾐefiIiarilor, daIă faI Ia aIestea să răﾏâﾐă iﾐdispoﾐiHile pe o durată ﾏai ﾏare de Αヲ de ore; 
    e)-daIă pe durata desfăşurării eveﾐiﾏeﾐtului, Ia urﾏare a IoﾐseIiﾐ縁elor avute, aIesta îşi sIhiﾏHă 
Iategoria de îﾐIadrare, respeItiv diﾐ iﾐIideﾐt deviﾐe avarie, eveﾐiﾏeﾐtul se va îﾐIadra pe toată durata 
desfăşurării lui îﾐ Iategoria avariei. 
     

 ART. 30 

    

    (1)-Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efeItuate iﾏediat după produIerea eveﾐiﾏeﾐtelor 
respeItive de Iătre faItorii de răspuﾐdere ai operatorului, de regulă, îﾏpreuﾐă Iu Iei ai autorită縁ilor 
adﾏiﾐistra縁iei puHliIe loIale. 
    (2)-Operatorul are oHliga縁ia Ia Iel pu縁iﾐ triﾏestrial să iﾐforﾏeze autorită縁ile adﾏiﾐistra縁iei puHliIe loIale 
asupra tuturor avariilor Iare au avut loI, IoﾐIluziile aﾐalizelor şi ﾏăsurile Iare s-au luat. 

    

ART. 31 

  

(1)-Aﾐaliza iﾐIideﾐtelor şi avariilor treHuie fiﾐalizată îﾐ Iel ﾏult ヵ zile de la liIhidarea aIestora. 
(2)- Aﾐaliza fieIărui iﾐIideﾐt sau avarie va treHui să aiHă urﾏătorul Ioﾐ縁iﾐut: 
    a)- loIul şi ﾏoﾏeﾐtul apari縁iei iﾐIideﾐtului sau avariei; 
    b)- situa縁ia îﾐaiﾐte de iﾐIideﾐt sau avarie, daIă se fuﾐI縁ioﾐa sau ﾐu îﾐ sIheﾏă ﾐorﾏală, Iu iﾐdiIarea 
abaterilor de la aceasta; 

    c)- Iauzele Iare au favorizat apari縁ia şi dezvoltarea eveﾐiﾏeﾐtelor; 
    d)-desIrierea IroﾐologiIă a tuturor eveﾐiﾏeﾐtelor pe Haza diagraﾏelor, rapoartelor, îﾐregistrărilor 
Ioﾏputerizate şi deIlara縁iilor persoﾐalului; 
    e)-manevrele efeItuate de persoﾐal îﾐ tiﾏpul desfăşurării şi liIhidării eveﾐiﾏeﾐtului; 
    f)-efeItele produse asupra iﾐstala縁iilor, daIă a rezultat eIhipaﾏeﾐt deteriorat, Iu desIrierea deteriorării; 
    g)-efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de îﾐtrerupere, valoarea paguHelor 
estimate sau alte efecte; 

    h)- stadiul verifiIărilor profilaItiIe, reviziile şi repara縁iile peﾐtru eIhipaﾏeﾐtul sau proteI縁iile Iare ﾐu au 
fuﾐI縁ioﾐat Iorespuﾐzător; 
    i)-Iauzele tehﾐiIe şi faItorii Iare au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente; 

    j)-ﾏodul de Ioﾏportare a persoﾐalului Iu oIazia eveﾐiﾏeﾐtului şi ﾏodul de respeItare a iﾐstruI縁iuﾐilor; 
    k)-iﾐflueﾐ縁a sIheﾏei tehﾐologiIe sau de fuﾐI縁ioﾐare îﾐ Iare suﾐt Iupriﾐse iﾐstala縁iile afectate de incident 

sau avarie; 
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    l)-situa縁ia proIedurilor/iﾐstruI縁iuﾐilor de exploatare şi repara縁ii şi a Iuﾐoaşterii lor, Iu ﾏeﾐ縁ioﾐarea 
lipsurilor Ioﾐstatate şi a eveﾐtualelor îﾐIălIări ale Ielor existeﾐte; 
    m)-ﾏăsuri tehﾐiIe şi orgaﾐizatoriIe de preveﾐire a uﾐor eveﾐiﾏeﾐte aseﾏăﾐătoare Iu staHilirea 
termDelgaz Gridor şi respoﾐsaHilită縁ilor. 
(3)- Îﾐ Iazul îﾐ Iare peﾐtru lăﾏurirea Iauzelor şi IoﾐseIiﾐ縁elor suﾐt ﾐeIesare proHe, îﾐIerIări sau oH縁iﾐerea 
unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de 

la lichidarea acesteia. 

(4)- Îﾐ Iazul îﾐ Iare îﾐ urﾏa aﾐalizei rezultă Iă eveﾐiﾏeﾐtul a avut loI Ia urﾏare a proieItării sau ﾏoﾐtării 
iﾐstala縁iei, defiIieﾐ縁e ale eIhipaﾏeﾐtului, Ialitatea slaHă a ﾏaterialelor sau datorită aI縁iuﾐii sau iﾐaI縁iuﾐii 
altor persoaﾐe fiziIe sau juridiIe asupra sau îﾐ legătură Iu iﾐstala縁ia sau eIhipaﾏeﾐtul aﾐalizat, rezultatele 
aﾐalizei se vor traﾐsﾏite faItorilor iﾏpliIa縁i peﾐtru puﾐIt de vedere. 
(5)- Aﾐaliza avariei sau iﾐIideﾐtului se faIe la ﾐivelul operatorului Iare are îﾐ gestiuﾐe iﾐstala縁iile respeItive, 
Iu partiIiparea proieItaﾐtului, furﾐizorului de eIhipaﾏeﾐt şi/sau a exeIutaﾐtului, după Iaz, partiIiparea 
acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorită縁ii adﾏiﾐistra縁iei puHliIe loIale. 
(6)- DaIă avaria sau iﾐIideﾐtul afeItează sau iﾐflueﾐ縁ează fuﾐI縁ioﾐarea iﾐstala縁iilor aflate îﾐ adﾏiﾐistrarea 
altor operatori sau ageﾐ縁i eIoﾐoﾏiIi, operatorul Iare efeItuează aﾐaliza va soliIita de la aIeştia 
traﾐsﾏiterea îﾐ ﾏaxiﾏuﾏ ヴΒ de ore a tuturor datelor şi iﾐforﾏa縁iilor ﾐeIesare aﾐalizării avariei sau 
incidentului. 

     

ART. 32 

(1)- Rezultatele aﾐalizei iﾐIideﾐtului sau avariei se Ioﾐseﾏﾐează îﾐtr-uﾐ forﾏular tip deﾐuﾏit "fişă de 
incident", iar la exeﾏplarul Iare răﾏâﾐe la operator se vor aﾐexa doIuﾏeﾐtele priﾏare legate de aﾐaliza 
evenimentului. 

(2)- Coﾐ縁iﾐutul ﾏiﾐiﾏ al fişei de iﾐIideﾐt va fi îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu prevederile art. ンヱ aliﾐ. ふヱぶ. 
    

  ART. 33 

     

     (1)- Îﾐ vederea satisfaIerii îﾐ Ioﾐdi縁ii optiﾏe a ﾐeIesită縁ilor Ioﾏuﾐită縁ii loIale, operatorul va urﾏări 
evideﾐ縁ierea distiﾐItă a îﾐtreruperilor şi liﾏitărilor, a duratei şi a Iauzelor de îﾐtrerupere a utilizatorului şi 
a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a Ielor Iu Iauze îﾐ iﾐstala縁iile ter縁ilor, daIă au afeItat 
fuﾐI縁ioﾐarea iﾐstala縁iilor proprii. 
    (2)- Situa縁ia Ieﾐtralizatoare priviﾐd aIeste îﾐtreruperi sau liﾏitări se va traﾐsﾏite trimestrial Consiliului 

local DRIDU. 

    

   ART. 34 

    

(1)-Aﾐaliza deteriorării eIhipaﾏeﾐtelor se faIe îﾐ sIopul deterﾏiﾐării iﾐdiIatorilor de fiaHilitate ai aIestora 
îﾐ Ioﾐdi縁ii de exploatare. 
(2)-Peﾐtru evideﾐ縁ierea deteriorărilor de eIhipaﾏeﾐt Iare au avut loI Iu oIazia iﾐIideﾐtelor sau avariilor, 
analiza se faIe IoﾐIoﾏiteﾐt Iu aﾐaliza iﾐIideﾐtului sau avariei peﾐtru fieIare eIhipaﾏeﾐt îﾐ parte, 
rezultatele Ioﾐseﾏﾐâﾐdu-se îﾐtr-un formular-tip deﾐuﾏit "fişă peﾐtru eIhipaﾏeﾐt deteriorat", Iare se 
aﾐexează la fişa iﾐIideﾐtului. 
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(3)-Peﾐtru evideﾐ縁ierea deteriorării eIhipaﾏeﾐtelor Ia urﾏare a îﾐIerIărilor profilaItiIe, ﾏaﾐipulării, 
repara縁iilor sau îﾐtre縁iﾐerii ﾐeIorespuﾐzătoare, ﾐeefeItuării la tiﾏp a repara縁iilor sau reviziilor plaﾐifiIate, 
a sIoaterii diﾐ fuﾐI縁iuﾐe a aIestor eIhipaﾏeﾐte sau a iﾐstala縁iei diﾐ Iare fac parte şi Iare au fost îﾐloIuite 

 cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făIut aIeastă îﾐloIuireぶ şi Iare au avut loI îﾐ afara eveﾐiﾏeﾐtelor 
îﾐIadrate Ia iﾐIideﾐte sau avarii, operatorul va 縁iﾐe o evideﾐ縁ă separată pe tipuri de eIhipaﾏeﾐte şi Iauze. 
 (4)- Evideﾐ縁ierea defeI縁iuﾐilor şi deteriorărilor se faIe şi îﾐ perioada de proHe de garaﾐ縁ie şi puﾐere îﾐ 
fuﾐI縁iuﾐe după ﾏoﾐtare, îﾐloIuire sau repara縁ie Iapitală. 
   

ART. 35 

     

 (1)- Fişele de iﾐIideﾐte şi de eIhipaﾏeﾐt deteriorat repreziﾐtă doIuﾏeﾐte priﾏare peﾐtru evideﾐ縁a 
statistiIă şi apreIierea realizării iﾐdiIatorilor de perforﾏaﾐ縁ă. 
 (2)- Păstrarea evideﾐ縁ei se faIe la operator pe toată perioada Iât aIesta operează, iar la îﾐIheierea 
aItivită縁ii de operare se apliIă prevederile art. ヱヵ alin. (4). 

     

 

SEC猿IUNEA a ヵ-a Asigurarea siguraﾐ縁ei de fuﾐI縁ioﾐare a iﾐstala縁iilor 

                                                                                                                                                                                            

  ART.36 

   

(1)- Peﾐtru Ireşterea siguraﾐ縁ei îﾐ fuﾐI縁ioﾐare a serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI şi a asigurării Ioﾐtiﾐuită縁ii 
aIestuia, operatorii vor îﾐtoIﾏi proIeduri priﾐ Iare se iﾐstituie reguli de efeItuare a ﾏaﾐevrelor îﾐ 
iﾐstala縁iile apar縁iﾐâﾐd sisteﾏului de iluﾏiﾐat puHliI. 
(2)-ProIedurile prevăzute la aliﾐ. ふヱぶ se vor îﾐtoIﾏi pe Haza prevederilor prezeﾐtului regulaﾏeﾐt. 
     

  ART. 37 

    

 Maﾐevrele îﾐ iﾐstala縁ii se exeIută peﾐtru: 
    aぶﾏodifiIarea regiﾏului de fuﾐI縁ioﾐare a iﾐstala縁iilor sau aﾐsaﾏHlului de iﾐstala縁ii fiiﾐd deterﾏiﾐate de 
ﾐeIesită縁ile oHieItive de adaptare a fuﾐI縁ioﾐării la Ieriﾐ縁ele utilizatorului, realizarea uﾐor regiﾏuri optiﾏe 
de fuﾐI縁ioﾐare, reduIerea pierderilor etI. avâﾐd uﾐ IaraIter freIveﾐt şi exeIutâﾐdu-se mereu la fel, 

denumite manevre curente; 

    HぶﾏodifiIarea Ioﾐfigura縁iei iﾐstala縁iilor sau grupurilor de iﾐstala縁ii fără Ia aIestea să aiHă uﾐ IaraIter 
freIveﾐt sau periodiI, preIuﾏ şi Iele Iare au drept sIop retragerea diﾐ exploatare a eIhipaﾏentelor pentru 

luIrări sau proHe şi redarea lor îﾐ exploatare, deﾐuﾏite ﾏaﾐevre prograﾏate; 
    Iぶ izolarea eIhipaﾏeﾐtului defeIt şi restaHilirea IirIuitului fuﾐI縁ioﾐal tehﾐologiI al iﾐstala縁iei sau 
aﾐsaﾏHlului de iﾐstala縁ii exeIutate, Iu oIazia apari縁iei unui incident, denumite manevre de lichidare a 

incidentelor. 

     

   ART. 38 

    

     Îﾐ seﾐsul prezeﾐtului regulaﾏeﾐt, ﾐu suﾐt Ioﾐsiderate ﾏaﾐevre îﾐ iﾐstala縁ii ﾏodifiIările regiﾏurilor de 
fuﾐI縁ioﾐare Iare au loI Ia urﾏare a aI縁iuﾐii sisteﾏelor de autoﾏatizare şi proteI縁ie sau exeIutate Iureﾐt 
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de persoﾐalul operativ asupra sisteﾏelor de reglaj, pe Haza iﾐstruI縁iuﾐilor de exploatare, fără ﾏodifiIarea 
sIheﾏei de fuﾐI縁ioﾐare aproHate. 
    

    ART. 39 

    

(1)- Persoaﾐa Iare IoﾐIepe ﾏaﾐevra treHuie să IuﾐoasIă iﾐstala縁ia îﾐ Iare se vor exeIuta opera縁iile Ierute 
de ﾏaﾐevră, să dispuﾐă de sIheﾏa detaliată Iorespuﾐzătoare situa縁iei diﾐ tereﾐ şi sIheﾏa tehﾐologiIă de 
executare a manevrei. 

(2)- Maﾐevrele treHuie IoﾐIepute astfel îﾐIât: 
    a)-succesiunea opera縁iilor îﾐ Iadrul ﾏaﾐevrelor să asigure desfăşurarea ﾐorﾏală a aIestora; 
    b)-treIerea de la starea iﾐi縁ială la starea fiﾐală dorită să se faIă priﾐtr-uﾐ ﾐuﾏăr ﾏiﾐiﾏ de opera縁ii; 
    c)-ordiﾐea de suIIesiuﾐe a opera縁iilor treHuie să aiHă îﾐ vedere respectarea procesului tehnologic stabilit 

priﾐ iﾐstruI縁iuﾐile de exploatare a eIhipaﾏeﾐtului sau a iﾐstala縁iei la Iare se exeIută ﾏaﾐevra; 
    d)-să fie aﾐalizate toate iﾏpliIa縁iile pe Iare fieIare opera縁ie le poate avea atât asupra iﾐstala縁iei îﾐ Iare 
se exeIută ﾏaﾐevra, Iât şi asupra restului iﾐstala縁iilor legate tehﾐologiI de aIeasta, îﾐ speIial diﾐ puﾐItul 
de vedere al siguraﾐ縁ei îﾐ exploatare; 
    e)-ﾏaﾐevra să se efeItueze îﾐtr-uﾐ iﾐterval de tiﾏp Iât ﾏai sIurt, staHiliﾐdu-se opera縁iile Iare se pot 
exeIuta siﾏultaﾐ fără a se Ioﾐdi縁ioﾐa uﾐa pe alta, îﾐ fuﾐI縁ie de ﾐuﾏărul de exeIutaﾐ縁i şi de posiHilitatea 
supravegherii direIte de Iătre respoﾐsaHilul de ﾏaﾐevră; 
   f)-să se 縁iﾐă seaﾏa de respeItarea oHligatorie a ﾐorﾏelor de proteI縁ie a ﾏuﾐIii; 
   g)-fieIare opera縁ie de aI縁ioﾐare asupra uﾐui eleﾏeﾐt priﾐ Ioﾏaﾐdă de la distaﾐ縁ă să fie urﾏată de 
verifiIarea realizării aIestei Ioﾏeﾐzi sau de verifiIarea realizării efeItului Iorespuﾐzător. 
     

ART. 40 

   Maﾐevrele îﾐ iﾐstala縁ii se efeItuează ﾐuﾏai pe Haza uﾐui doIuﾏeﾐt sIris, deﾐuﾏit îﾐ Ioﾐtiﾐuare foaie de 
ﾏaﾐevră, Iare treHuie să Ioﾐ縁iﾐă: 
    a) tema manevrei; 

    b) scopul manevrei; 

    Iぶ suIIesiuﾐea opera縁iilor; 
    dぶ ﾐota縁ii îﾐ legătură Iu dispuﾐerea şi îﾐdepliﾐirea opera縁iilor; 
    e) persoaﾐele Iare exeIută sau au legătură Iu ﾏaﾐevra şi  respoﾐsaHilită縁ile lor. 

                                                                                                                                                                    

ART.41   

 

     După sIopul ﾏaﾐevrei, foaia de ﾏaﾐevră poate fi: 
    aぶfoaie de ﾏaﾐevră perﾏaﾐeﾐtă, al Iărei Ioﾐ縁iﾐut este prestaHilit îﾐ iﾐstruI縁iuﾐile/proIedurile tehﾐiIe 
iﾐterﾐe, putâﾐdu-se folosi la: 

    - manevre curente; 

    - anumite manevre programate, cu caracter curent; 

    - aﾐuﾏite ﾏaﾐevre îﾐ Iaz de iﾐIideﾐt, avâﾐd uﾐ IaraIter Iureﾐt; 
    Hぶ foaie de ﾏaﾐevră peﾐtru ﾏaﾐevre prograﾏate, al Iărei Ioﾐ縁iﾐut se îﾐtoIﾏeşte peﾐtru efeItuarea de 
luIrări prograﾏate sau aIIideﾐtale şi Iare priﾐ IaraIterul său ﾐeIesită o suIIesiuﾐe de opera縁ii Ie ﾐu se 
îﾐIadrează îﾐ foile de ﾏaﾐevră perﾏaﾐeﾐte. 
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ART. 42 

      

     Priﾐ exIep縁ie de la art. ヴヰ, ﾏaﾐevrele Iauzate de aIIideﾐte se exeIută fără foaie de ﾏaﾐevră, iar Iele de 
liIhidare a iﾐIideﾐtelor se exeIută pe Haza proIedurilor/iﾐstruI縁iuﾐilor de liIhidare a iﾐIideﾐtelor. 
    

ART. 43 

    

    (1)-ÎﾐtoIﾏirea, verifiIarea şi aproHarea foilor de ﾏaﾐevră se faI de Iătre persoaﾐele deseﾏﾐate de 
operator, Iare au pregătirea ﾐeIesară şi asigură exeIutarea serviIiului operativ şi tehﾐiIo-administrativ. 

    (2)-Nu se adﾏite verifiIarea şi aproHarea foilor de ﾏaﾐevră telefoﾐiI. 
    (3)-Îﾐ fuﾐI縁ie de ﾐeIesitate, la foaia de ﾏaﾐevră se aﾐexează o sIheﾏă de priﾐIipiu referitoare la ﾏaﾐevra 
Iare se efeItuează. 
    (4)-Foaia de ﾏaﾐevră îﾐtoIﾏită, verifiIată şi aproHată se puﾐe îﾐ apliIare ﾐuﾏai îﾐ ﾏoﾏeﾐtul îﾐ Iare 
există aproHarea peﾐtru efeItuarea ﾏaﾐevrei la eIhipaﾏeﾐtul, iﾐstala縁ia sau aﾐsaﾏHlul de iﾐstala縁ii îﾐ 
Iauză, Ioﾐforﾏ proIedurilor aproHate. 
    (5)-Manevrele Iureﾐte, prograﾏate sau aIIideﾐtale pot fi iﾐi縁iate de persoaﾐe prevăzute îﾐ proIedurile 
aproHate şi Iare răspuﾐd de ﾐeIesitatea efeItuării lor. 
    (6)-ExeIutarea ﾏaﾐevrelor îﾐ Iazul luIrărilor ﾐorﾏale, prograﾏate, proHelor profilaItiIe treHuie realizată 
astfel îﾐIât eIhipaﾏeﾐtul să ﾐu fie retras diﾐ exploatare ﾏai devreﾏe deIât este ﾐeIesar şi ﾐiIi să ﾐu se 
îﾐtârzie adﾏiterea la luIru.    
  

ART. 44 

    

     (1)-Maﾐevra îﾐIepută de persoﾐalul ﾐoﾏiﾐalizat îﾐ foaia de ﾏaﾐevră treHuie terﾏiﾐată, de regulă, de 
aIelaşi persoﾐal, Ihiar daIă priﾐ aIeasta se depăşeşte ora de terﾏiﾐare a prograﾏului ﾐorﾏal de ﾏuﾐIă, îﾐ 
Ioﾐdi縁iile legii. 
    (2)-ExIep縁iile de la dispozi縁iile aliﾐ. ふヱぶ vor fi prevăzute îﾐ regulaﾏeﾐtele proprii ale serviIiului de iluﾏinat 

public. 

    (3)-Operatorul va staHili priﾐ deIizie şi proIedură iﾐterﾐă ﾐoﾏeﾐIlatorul Iu ﾏaﾐevrele Ie se exeIută pe 
Hază de foi de ﾏaﾐevră perﾏaﾐeﾐte sau pe Hază de iﾐstruI縁iuﾐi/proIeduri tehﾐiIe iﾐterﾐe. 
    

 ART. 45 

     

    (1)-Darea îﾐ exploatare a echipamentelor nou-ﾏoﾐtate se faIe Ioﾐforﾏ iﾐstruI縁iuﾐilor de proieItare 
şi/sau ale furﾐizorului de eIhipaﾏeﾐt. 
    (2)-Îﾐ perioadele de proHe, ﾏaﾐevrele şi opera縁iile respeItive Iad îﾐ sarIiﾐa orgaﾐiza縁iei Iare exeIută 
montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului. 

     

 ART. 46 
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    (1)-Îﾐ Iazul exeIutării ﾏaﾐevrelor pe Haza uﾐor foi de ﾏaﾐevră, ﾐu este ﾐeIesară îﾐsIrierea îﾐ evideﾐ縁ele 
operative a dispozi縁iilor sau aproHărilor priﾏite, a opera縁iilor exeIutate, a Ioﾐfirﾏărilor făIute, toate 
aIestea operâﾐdu-se îﾐ foaia de ﾏaﾐevră. 
    (2)-După terﾏiﾐarea ﾏaﾐevrei se vor îﾐsIrie îﾐ evideﾐ縁ele operative ale iﾐstala縁iei exeIutarea aIestora 
Ioﾐforﾏ foii de ﾏaﾐevră, ora îﾐIeperii şi terﾏiﾐării ﾏaﾐevrei, starea operativă, Ioﾐfigura縁ia etI., îﾐ Iare s-

au adus eIhipaﾏeﾐtele respeItive, preIuﾏ şi orele la Iare s-au exeIutat opera縁iile Iare preziﾐtă iﾏportaﾐ縁ă 
îﾐ fuﾐI縁ioﾐarea eIhipaﾏeﾐtelor, iﾐstala縁iilor sau aﾐsaﾏHlurilor de iﾐstala縁ii. 
     

SEC猿IUNEA a ヶ-a Coﾐdi縁ii tehﾐiIe de desfăşurare a serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI 

 

    ART. 47 

     

    (1)-Iluﾏiﾐatul puHliI stradal se realizează peﾐtru iluﾏiﾐatul Iăilor de IirIula縁ie puHliIă, străzi, trotuare, 
pie縁e, iﾐterseI縁ii, parIări, treIeri pietoﾐale, poduri, pasaje, pasaje suH şi suprateraﾐe. 
    (2)-Iluﾏiﾐatul puHliI se va realiza de regulă Iu surse de luﾏiﾐă de inalta eficienta energetica pentru toate 

tipurile de Iăi de IirIula縁ie priﾐIipale şi seIuﾐdare.  
    (3)- Îﾐ sisteﾏele de iluﾏiﾐat puHliI se vor prevedea surse de luﾏiﾐă de inalta eficienta energetica ,  cu 

exIep縁ia Iăilor de IirIula縁ie deIlarate Ia avâﾐd IaraIter istoriI, uﾐde se pot folosi surse de luﾏiﾐă/lăﾏpi Iu 
iﾐIaﾐdesIeﾐ縁ă peﾐtru păstrarea atﾏosferei tipiIe ﾏoﾏeﾐtului istoriI Ie se doreşte a fi sIos îﾐ evideﾐ縁ă. 
    (4)-Iluﾏiﾐatul puHliI se realizează priﾐ seleItarea Ielor ﾏai adeIvate tehﾐologii, Iu respeItarea ﾐorﾏelor 
pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI. 

    (5)-Alegerea surselor de luﾏiﾐă se faIe îﾐ fuﾐI縁ie de efiIaIitatea luﾏiﾐoasă şi de durata de fuﾐI縁ioﾐare a 
aIestora, astfel îﾐIât Iosturile de exploatare să fie ﾏiﾐiﾏe. 
    

ART. 48 

    

    (1)-Îﾐ COMUNA DRIDU, corpurile de iluﾏiﾐat se aﾏplasează pe stâlpi din beton sau metal ; 

    (2)-Îﾐ îﾐ parIuri, iluﾏiﾐatul puHliI va fi realizat Iu Iorpuri de iluﾏiﾐat Iu distriHu縁ie direItă, seﾏidireItă 
sau direItă-iﾐdireItă, după Iaz. 
    (3)-Diﾐ ﾏotive estetiIe şi de seIuritate, re縁eaua de aliﾏeﾐtare Iu eﾐergie eleItriIă se va realiza de regulă 
suHteraﾐ şi ﾐuﾏai îﾐ Iazuri partiIulare, Iâﾐd Ioﾐdi縁iile tehﾐiIe ﾐu perﾏit, aeriaﾐ. 
    (4)-Îﾐ Iazul aliﾏeﾐtării Iu eﾐergie eleItriIă priﾐ re縁ea suHteraﾐă, Iorpurile de iluﾏiﾐat ﾏoﾐtate pe stâlpi 
vor fi raIordate la re縁eaua de aliﾏeﾐtare Iu eﾐergie eleItriIă îﾐ uﾐul diﾐtre urﾏătoarele ﾏoduri: 
    a)-priﾐ ﾏaﾐşoﾐ de deriva縁ie, ﾏoﾐtat la Haza fieIărui stâlp; 
    b)-prin cleme de intrare-ieşire îﾐ ﾐişa stâlpului sau Iutie de iﾐtrare-ieşire, ﾏoﾐtată la Haza fieIărui stâlp, 
prevăzâﾐdu-se şi asigurarea loIală a deriva縁iei. 
 

ART. 49 

     

   (1)-Îﾐ Iazuri Hiﾐe justifiIate şi Iu aprobarea Consiliului Local DRIDU, se adﾏite sIăderea uﾐiforﾏită縁ii 
ﾐorﾏate priﾐ treIerea de la o Iategorie de trafiI la Iea iﾏediat iﾐferioară. 
   (2)-Îﾐ Iazul reglajului îﾐ trepte, ﾐivelul de iluﾏiﾐat sau luﾏiﾐaﾐ縁ă, după Iaz, treHuie să poată fi redus sau 
ridiIat la to縁i stâlpii siﾏultaﾐ şi îﾐ aIeeaşi ﾏăsură priﾐ IoﾐeItare şi deIoﾐeItare Ioﾏaﾐdate îﾐ trepte. 
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ART. 50 

    

      Corpurile de iluﾏiﾐat folosite la realizarea iluﾏiﾐatului vor fi alese 縁iﾐâﾐdu-se cont de caracteristicile 

tehﾐiIe, Iare treHuie să fie Ioﾐforﾏe Iu: 
    a)- destiﾐa縁ia iluﾏiﾐatului, Iare este geﾐeral, loIal, exterior, arhiteItural, estetiI; 
    b)- Ioﾐdi縁iile de ﾏediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie; 

    c)- Ioﾐdi縁iile de ﾏoﾐtaj pe stâlpi, suspeﾐdat, Iu raIordare la re縁ea; 
    d-ぶ proteI縁ia îﾏpotriva eleItroIutării; 
    e)- Ioﾐdi縁iile de exploatare - viHra縁ii, şoIuri ﾏeIaﾐiIe, ﾏedii agresive; 
    f)- randamentul corpurilor de iluminat; 

    g)- caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat; 

    h)- Ieriﾐ縁ele estetiIe şi arhiteIturale; 
    i)- dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere; 

    j)- posiHilită縁ile de exploatare şi îﾐtre縁iﾐere. 
   

ART. 51 

     

     (1)-La realizarea iluﾏiﾐatului puHliI se va urﾏări ﾏiﾐiﾏizarea puterii iﾐstalate pe kiloﾏetri de stradă, 
optiﾏizâﾐdu-se raportul diﾐtre îﾐăl縁iﾏea de ﾏoﾐtare a surselor de luﾏiﾐă Iu distaﾐ縁a diﾐtre stâlpi, luâﾐdu-

se îﾐ IalIul luﾏiﾐaﾐ縁ele sau iluﾏiﾐările, după Iaz, şi IurHele de distriHu縁ie a iﾐteﾐsită縁ii luﾏiﾐoase speIifiIe 
corpurilor de iluminat utilizate. 

    (2)-DistriHu縁iile de iﾐteﾐsitate luﾏiﾐoasă ale Iorpurilor de iluﾏiﾐat vor fi alese astfel: 
    a)- peﾐtru iluﾏiﾐatul Iăilor de IirIula縁ie priﾐIipale şi seIuﾐdare: exIlusiv direIt; 
    b)-pentru iluminatul pietonal si arhitectural ; 

   

 ART. 52 

    

     (1)-Iluﾏiﾐatul puHliI se va realiza priﾐ ﾏoﾐtarea Iorpurilor de iluﾏiﾐat pe stâlpi speIial destiﾐa縁i aIestui 
sIop şi doar aIolo uﾐde aIest luIru ﾐu este posiHil diﾐ puﾐIt de vedere tehﾐiI sau ﾐu se justifiIă eIoﾐoﾏiI 
Iorpurile de iluﾏiﾐat se pot ﾏoﾐta pe stâlpii re縁elei de distriHu縁ie a eﾐergiei eleItriIe, îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu 
IoﾐtraItul Iare regleﾏeﾐtează toate aspeItele Iu privire la asigurarea Ioﾐdi縁iilor peﾐtru prestarea 
serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI, Iu respeItarea eIhitaHilă a drepturilor şi oHliga縁iilor tuturor păr縁ilor iﾏpliIate, 
îﾐIheiat îﾐtre Consiliul Local DRIDU şi proprietarul sisteﾏului de distriHu縁ie a eﾐergiei eleItriIe, Delgaz 

GridSA. 

    (2)- Îﾐ zoﾐele Iu arhiteItură speIială, iluﾏiﾐatul se va realiza Ioﾐforﾏ Ioﾐdi縁iilor existeﾐte şi Ieriﾐ縁elor 
utilizatorului. 

    

 ART. 53 

     

 Modul de priﾐdere a Iorpurilor de iluﾏiﾐat pe stâlpi se realizează 縁iﾐâﾐdu-se cont de: 

    a) tipul corpului de iluminat; 

    Hぶ iﾏportaﾐ縁a Iăii de IirIula縁ie pe Iare se ﾏoﾐtează; 
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    Iぶ tipul stâlpului; 
    dぶ Ieriﾐ縁ele de ordiﾐ estetiI iﾏpuse. 
    

 ART. 54 

        Realizarea iluﾏiﾐatului puHliI îﾐ zoﾐele de iﾐteres deoseHit, Iu Ieriﾐ縁e estetiIe şi arhiteIturale, se va 
faIe priﾐ proieItarea şi realizarea de solu縁ii speIifiIe, uﾐiIate, adaptate fieIărui Iaz îﾐ parte, Ioﾐforﾏ 
îﾐ縁elegerilor diﾐtre utilizator şi operator. 
     

 ART. 55 

   

    (1)-De regulă, prograﾏul de fuﾐI縁ioﾐare va fi asigurat priﾐ Ioﾏaﾐdă autoﾏată de IoﾐeItare/deIoﾐeItare 
a iluminatului public. 

   (2)- Prograﾏul de fuﾐI縁ioﾐare a iluﾏiﾐatului puHliI va 縁iﾐe Ioﾐt de: 
    a)- loﾐgitudiﾐea loIalită縁ii; 
    b)- luﾐa IaleﾐdaristiIă; 
    c)- ora ofiIială de vară; 
    d)-ﾐivelul de luﾏiﾐaﾐ縁ă sau de iluﾏiﾐare ﾐeIesar, Iorelat Iu Ioﾐdi縁iile ﾏeteorologiIe. 
            Avind in vedere amplasarea geografica si schimbarea orei vara /iarna propunem urmatorul 

program de functionare : 

        

   Aprindere Stingere  

 Luna 
Numar 
de zile Ora Minut Ora Minut  

 ianuarie  31 17 31 7 28  
 februarie 28 18 15 6 55  
 martie 31 18 55 6 4  
 aprilie 30 20 35 6 7  
 mai 31 21 13 5 22  
 iunie 30 21 39 5 4  
 iulie 31 21 35 5 17  
 august 31 20 56 5 52  
 septembrie 30 19 59 6 30  
 octombrie 31 18 4 6 10  
 noiembrie 30 17 19 6 52  
 decembrie 31 17 7 7 25  
  365      

           Acesta presupune functionare aprox. 4000 ore / an a serviciului de iluminat public. 

 

 ART. 56 
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      Îﾐ Iazul iﾐstala縁iilor de iluﾏiﾐat public montate pe aceIALOMIȚA stâlpi pe Iare este ﾏoﾐtată şi o altă 
iﾐstala縁ie de traﾐsport sau distriHu縁ie a eﾐergiei eleItriIe, IoﾐeItarea/deIoﾐeItarea iluﾏiﾐatului puHliI va 
fi realizată priﾐ utilizarea uﾐeia diﾐtre urﾏătoarele solu縁ii: 
    a)-aI縁ioﾐare ﾏaﾐuală, priﾐ prevederea uﾐui îﾐtrerupător ﾏaﾐual la Iutia de distriHu縁ie a postului de 
traﾐsforﾏare Iare aliﾏeﾐtează re縁eaua de distriHu縁ie a eﾐergiei eleItriIe; 
    b)-aI縁ioﾐare autoﾏată, priﾐ prevederea uﾐui dispozitiv autoﾏat Iare aI縁ioﾐează IoﾐtaItorul re縁elei de 
iluﾏiﾐat seara şi diﾏiﾐea縁a, îﾐ Iutia de distriHu縁ie a postului de traﾐsforﾏare Iare aliﾏeﾐtează re縁eaua de 
distriHu縁ie a eﾐergiei eleItriIe; 
   c)-aI縁ioﾐare autoﾏată iﾐdividuală, priﾐ utilizarea uﾐui releu Iu fotorezisteﾐ縁ă Iare eIhipează fiecare corp 

de iluﾏiﾐat. AIeastă variaﾐtă va fi utilizată îﾐ ﾏod deoseHit peﾐtru Iorpurile de iluﾏiﾐat aﾏplasate îﾐ 
puncte izolate. 

     

  ART. 57 

     (1)-EIhipaﾏeﾐtele şi aparatura folosite peﾐtru realizarea sisteﾏelor de iluﾏiﾐat puHliI vor respecta 

dispozi縁iile legale îﾐ vigoare priviﾐd evaluarea Ioﾐforﾏită縁ii produselor şi Ioﾐdi縁iile de iﾐtroduIere pe pia縁ă 
a aIestora, asigurâﾐdu-se utilizarea ra縁ioﾐală a eﾐergiei eleItriIe şi eIoﾐoﾏisirea aIesteia. 
    (2)-Distaﾐ縁a diﾐtre sursele luﾏiﾐoase va fi staHilită îﾐ fuﾐI縁ie de îﾐăl縁iﾏea de ﾏoﾐtare a aIestora, 
asigurâﾐdu-se uﾐiforﾏitatea iluﾏiﾐatului îﾐ liﾏitele ﾐorﾏate. 
    (3)-Operatorul serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI va lua ﾏăsuri peﾐtru îﾏHuﾐătă縁irea faItorului de putere la 
aIele iﾐstala縁ii de iluﾏiﾐat puHliI Iare ﾐeIesită aIeastă opera縁iuﾐe. 
     

 ART. 58 

    (1)-Re縁elele eleItriIe realizate priﾐ ﾏoﾐtaj suHteraﾐ vor fi realizate îﾐ solu縁ie HuIlată, Iu fuﾐI縁ioﾐare 
radială. PuﾐItele de separa縁ie se aﾏeﾐajează îﾐ taHlouri  
ふﾐişeぶ speIiale Ie vor fi aﾏplasate pe zidurile Ilădirilor îﾐveIiﾐate sau îﾐ Iutii aﾏplasate la Haza stâlpilor. 
    (2)-Re縁elele eleItriIe realizate priﾐ ﾏoﾐtaj aeriaﾐ se exeIută diﾐ IoﾐduIte eleItriIe izolate torsadate. 
    (3)- Liﾐia eleItriIă peﾐtru aliﾏeﾐtarea Iorpurilor de iluﾏiﾐat se raIordează diﾐtr-uﾐ taHlou de distriHu縁ie, 
care poate fi: 

    a)- taHloul de distriHu縁ie diﾐ postul de traﾐsforﾏare ﾏedie/joasă teﾐsiuﾐe; 
    b)- Iutia de distriHu縁ie suprateraﾐă sau suHteraﾐă; 
    c)- cutia de trecere de la linia eleItriIă suHteraﾐă la liﾐia eleItriIă suprateraﾐă. 
    (4)-Pe Iăi de IirIula縁ie Iu trafiI redus şi foarte redus, aliﾏeﾐtarea Iu eﾐergie eleItriIă a sisteﾏului de 
iluﾏiﾐat puHliI se realizează Iu re縁ea eleItriIă ﾏoﾐofazată sau trifazată, Iare poate fi pozată îﾏpreuﾐă Iu 
re縁eaua eleItriIă de aliﾏeﾐtare a Ioﾐsuﾏatorilor IasﾐiIi. 
    (5)-Pe Iăi de IirIula縁ie Iu trafiI iﾐteﾐs sau ﾏediu, aliﾏeﾐtarea Iu eﾐergie eleItriIă a sisteﾏului de iluﾏiﾐat 
puHliI se realizează Iu re縁ea eleItriIă trifazată, asigurâﾐdu-se posiHilitatea reduIerii par縁iale a iluﾏiﾐatului 
puHliI, ﾏeﾐ縁iﾐâﾐdu-se uﾐiforﾏitatea luﾏiﾐaﾐ縁ei sau iluﾏiﾐării. 
    (6)-Îﾐ parIuri, aliﾏeﾐtarea Iu eﾐergie eleItriIă se va realiza ﾐuﾏai priﾐ ﾏoﾐtaj suHteraﾐ. 
     

ART. 59 

     (1)- Îﾐ COMUNADRIDU, sisteﾏul de iluﾏiﾐat puHliI avâﾐd 29 puncte de alimentare, operatorul  comanda 

sistemului de iluminat dintr-uﾐ siﾐgur loI, seIveﾐ縁ial, urﾏăriﾐdu-se oH縁iﾐerea uﾐui grad ridiIat de fiaHilitate 
a sistemului. 
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    (2)- Operatorul îﾏpreuﾐă Iu furﾐizorul de eﾐergie eleItriIă vor staHili ﾐuﾏărul ﾏaxiﾏ de IoﾐeItoare îﾐ 
IasIadă peﾐtru a ﾏeﾐ縁iﾐe uﾐ grad ridiIat de fiaHilitate a sisteﾏului. 
    (3)- Îﾐ COMUNADRIDU, operatorul va realiza uﾐ sisteﾏ Ieﾐtralizat de Ioﾏaﾐdă al IasIadelor. 
    (4)- Legătura diﾐtre puﾐItele Ieﾐtrale de Ioﾏaﾐdă şi puﾐItele de exeIu縁ie - IasIadele treHuie să aiHă rol 
atât de Ioﾏaﾐdă, Iât şi de seﾏﾐalizare a existeﾐ縁ei teﾐsiuﾐii la sfârşitul tuturor IasIadelor. 
     

ART. 60 

    (1)- Îﾐ sisteﾏele de iluﾏiﾐat puHliI, proteI縁ia Ioﾐtra eleItroIutărilor se va realiza priﾐ legarea la ﾐulul de 
proteI縁ie, Ioﾐforﾏ staﾐdardelor îﾐ vigoare. 
    (2)- CoﾐduItorul de ﾐul al re縁elei de aliﾏeﾐtare a sisteﾏului de iluﾏiﾐat puHliI se va lega îﾐ ﾏod 
oHligatoriu la păﾏâﾐt. 
    (3)- Iﾐstala縁ia de legare la păﾏâﾐt Iare deserveşte re縁eaua de legare la ﾐul va fi diﾏeﾐsioﾐată astfel Ia 
valoarea rezisteﾐ縁ei de dispersie fa縁ă de păﾏâﾐt, ﾏăsurată îﾐ oriIe puﾐIt al re縁elei de ﾐul, să fie de 
maximum 4 Ω. 

    (4)- Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la iﾐstala縁ia de proteI縁ie priﾐ legare la ﾐul. 
    (5)- Legarea la ﾐul a Iorpurilor de iluﾏiﾐat se va realiza apliIâﾐdu-se uﾐa diﾐtre urﾏătoarele variaﾐte: 
    a)- direct, printr-uﾐ IoﾐduItor eleItriI de ﾐul de proteI縁ie, speIial destiﾐat aIestui sIop, şi Iare va îﾐso縁i 
conductele electrice de alimentare; 

    b)- IoﾐeItarea la iﾐstala縁ia de legare la păﾏâﾐt la Iare este legat ﾐulul re縁elei. 
   (6)- RaﾏifiIa縁iile de la re縁eaua de aliﾏeﾐtare Iu eﾐergie eleItriIă la Iorpul de iluﾏiﾐat se vor realiza din 

IoﾐduItoare Iorespuﾐzătoare Ia tip de ﾏaterial şi Ia seI縁iuﾐe urﾏăriﾐdu-se realizarea unui raport optim 

îﾐtre Iosturile de iﾐvesti縁ii şi Iele de exploatare. 
  

   ART. 61 

    (1)-Modalitatea de fixare a Iorpurilor de iluﾏiﾐat pe stâlpi va fi aleasă îﾐ fuﾐI縁ie de tipul Iorpului de 
iluﾏiﾐat, de iﾏportaﾐ縁a Iăii de IirIula縁ie pe Iare se ﾏoﾐtează, de tipul stâlpului şi de Ieriﾐ縁ele de ordiﾐ 
fuﾐI縁ioﾐal şi estetiI iﾏpuse. 
    (2)-Corpurile de iluﾏiﾐat ﾏoﾐtate îﾐ loIuri uﾐde este perﾏis aIIesul tuturor persoaﾐelor treHuie să 
preziﾐte uﾐ grad de proteI縁ie de ﾏiﾐiﾏuﾏ IK ヰΒ. 
    (3)-Îﾐtre縁iﾐerea sisteﾏelor de iluﾏiﾐat treHuie să se faIă îﾐ perﾏaﾐeﾐ縁ă, priﾐ Iură縁area periodiIă a 
Iorpurilor de iluﾏiﾐat, Ioﾐforﾏ faItorului de ﾏeﾐ縁iﾐere luat îﾐ IalIul la proieItare astfel îﾐIât paraﾏetrii 
luﾏiﾐotehﾐiIi să ﾐu sIadă suH valorile adﾏise îﾐtre două opera縁iuﾐi suIIesive de îﾐtre縁iﾐere. 
    (4)-Realizarea uﾐei uﾐiforﾏită縁i satisfăIătoare a reparti縁iei luﾏiﾐaﾐ縁ei sau iluﾏiﾐării, după Iaz, pe 
suprafa縁a Iăilor de IirIula縁ie se va asigura priﾐ alegerea IoreItă a îﾐăl縁iﾏii de ﾏoﾐtare, îﾐ fuﾐI縁ie de 
variaﾐta de aﾏplasare a Iorpurilor de iluﾏiﾐat, avâﾐd Ia referiﾐ縁ă staﾐdardul SR CEN/TR 13201-1:2015. 

  

 SEC猿IUNEA a Α-a Asigurarea paraﾏetrilor luﾏiﾐotehﾐiIi Iaﾐtitativi şi calitativi 

 

Astfel apreciem urmatoarele  incadrari  in clase de iluminat : 

Clasa M5 

          - Str.Principală DJ  

                       - Clasa M5  cu o luminanta de 0,5 cd/mp. 

Clasa M6      -luminanta minima 0,3 cd/mp . 



 COMUNA DRIDU 
                                      REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

 
S.C. MinCons S.R.L. Slobozia 
Registrul Comertului: J21/480/2006; Cod Fiscal: 19060887 
Autorizatie ANRE nr.56 /2018 Soc. Prest. Servicii Energetice 
Atestat ANRE tip B nr. 13465/2018 Proiectare Inst. Electrice 

30 
 

ISO 9001 - Certificat nr. 718/00680 

C.N.R.I.   - Certificat nr. 49/2019 

 

 In aceasta clasa se incadreaza restul stazilor din COMUNA DRIDU. 

 

CLASIFICAREA CĂILOR DE CIRCULAȚIE 
 

Nr. Denumire Strada Clasa Sistem 
Iluminat SR-
EN 13201 
rutier 

Clasa Sistem 
Iluminat SR-
EN 13201 
pietonal 

AIL LED 
Existent  

AIL 20W 
Modernizare 

1 IEDEREI M 6 P 7  13 
2 FERIGII M 6 P 7  5 
3 ABANOSULUI M 6 P 7 20  
4 MOLIDULUI M 6 P 7 28  
5 GHIOCELULUI M 6 P 7 18  
6 CREITEI M 6 P 7 16  
7 MARGARETEI M 6 P 7 16  
8 MACULUI M 6 P 7 16  
9 ORHIDEEI M 6 P 7 32  
10 NUFARULUI M 6 P 7 18  
11 BUSUIOCULUI M 6 P 7 28  
12 DALIEI M 6 P 7  13 
13 SOCULUI M 6 P 7  18 
14 MUSCATEI M 6 P 7  7 
15 LAMAIULUI M 6 P 7  13 
16 TRANDAFIRULUI M 6 P 7 21  
17 LACRAMIOAREI M 6 P 7 7  
18 MACINULUI M 6 P 7 7  
19 MAGNOLIEI M 6 P 7 6  
20 ROZELOR M 6 P 7 5  
21 ANEMONEI M 6 P 7 4  
22 TEIULUI M 6 P 7 24  
23 ZORELEI M 6 P 7  5 
24 LOTUSULUI M 6 P 7  8 
25 CACTUSULUI M 6 P 7  8 
26 AMURGULUI M 6 P 7  8 
27 LALELEI M 6 P 7  3 
28 BEGONIEI M 6 P 7  13 
29 MIGDALEI M 6 P 7 20  
30 CARCIUMARESEI M 6 P 7  20 
31 MASLINULUI M 6 P 7  9 
32 AFINULUI M 6 P 7  4 
33 CRINULUI M 6 P 7  11 
34 MUSETELULUI M 6 P 7  4 
35 MENTEI M 6 P 7  7 
36 PARULUI M 6 P 7  12 
37 LILIACULUI M 6 P 7  6 
38 STUFULUI M 6 P 7  7 
39 MURELOR M 6 P 7  7 
40 PAPADIEI M 6 P 7  4 
41 LEVANTICA M 6 P 7  5 
42 IASOMIEI M 6 P 7  9 
43 PANSELUTEI M 6 P 7  17 
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44 CANDIDEI M 6 P 7  7 
45 FREZIEI M 6 P 7  18 
46 SALVIEI M 6 P 7  9 
47 STINJENELULUI M 6 P 7  7 
48 NUCULUI M 6 P 7  12 
49 VIOLETEI M 6 P 7  10 
50 TOPORASULUI M 6 P 7  6 
51 ORTENSIEI M 6 P 7  9 
52 CAPSUNEI M 6 P 7  16 
53 ZMEUREI M 6 P 7  8 
54 CATINEI M 6 P 7  4 
55 CIRESULUI M 6 P 7  15 
56 BUJORULUI M 6 P 7  10 
57 MICSUNELEI M 6 P 7  17 
58 LAVANDEI M 6 P 7  8 
59 FICUSULUI M 6 P 7  8 
60 BULGARASULUI M 6 P 7  6 
61 D. J. M 5 P 7 159  
  Total Dridu  M 6 P 7 445 406 
1 CAISULUI M 6 P 7 10  
2 VISINULUI M 6 P 7 9  
3 SALCIMULUI M 6 P 7 38  
4 MACESULUI M 6 P 7 12  
5 CASTANULUI M 6 P 7 14  
6 STEJARULUI M 6 P 7  15 
7 PRUNULUI M 6 P 7  9 
 Total Dridu-Snagov   83 24 
 Total Comuna DRIDU    528 430 

 
 

ART. 62 

     

    (1)-Îﾐ vederea realizării uﾐui serviIiu de Ialitate şi asigurarea Ioﾐdi縁iilor iﾏpuse de ﾐeIesitatea realizării 
unui iluminat corespuﾐzător, Consiliul Local DRIDU, treHuie să aiHă ﾏăsura縁i paraﾏetrii luminotehnici ai 

Iăilor de IirIula縁ie diﾐ loIalitate. 
    (2)-Consiliul Local DRIDU, este direIt răspuﾐzător de realizarea paraﾏetrilor luﾏiﾐotehﾐiIi staHili縁i priﾐ 
prezeﾐtul regulaﾏeﾐt, avâﾐd Ia referiﾐ縁ă şi staﾐdardul SR CEN/TR 13201-1:2015. 

    

 ART. 63 

    

     (1)-Iﾐstala縁iile de iluﾏiﾐat puHliI treHuie să asigure IaraIteristiIile luﾏiﾐotehﾐiIe ﾐorﾏate ﾐeIesare 
siguraﾐ縁ei IirIula縁iei pe Iăile de IirIula縁ie, îﾐ fuﾐI縁ie de iﾐteﾐsitatea trafiIului şi de refleItaﾐ縁a suprafe縁ei 
Iăii de IirIula縁ie şi a zonei adiacente. 

    (2)-Toate iﾐstala縁iile de iluﾏiﾐat destiﾐate IirIula縁iei auto vor fi diﾏeﾐsioﾐate Ioﾐforﾏ legisla縁iei 
iﾐterﾐa縁ioﾐale şi ﾐa縁ioﾐale, îﾐ fuﾐI縁ie de ﾐivelul de luﾏiﾐaﾐ縁ă, Iu exIep縁ia iﾐterseI縁iilor ﾏari şi a seﾐsurilor 
giratorii, care se vor diﾏeﾐsioﾐa îﾐ fuﾐI縁ie de iluﾏiﾐare. 
    (3)-Paraﾏetrii luﾏiﾐotehﾐiIi ai iﾐstala縁iei de iluﾏiﾐat puHliI vor fi verifiIa縁i de operator, la preluarea 
serviIiului, la puﾐerea îﾐ fuﾐI縁iuﾐe a uﾐor extiﾐderi şi periodiI, pe parIursul exploatării. 
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    (4)-Men縁iﾐerea îﾐ tiﾏp a ﾐivelului de iluﾏiﾐare sau luﾏiﾐaﾐ縁ă, după Iaz, realizat de sisteﾏul de iluﾏiﾐat 
puHliI se asigură priﾐ prograﾏul de îﾐtre縁iﾐere, realizâﾐdu-se îﾐloIuirea lăﾏpilor uzate, Iură縁area lăﾏpilor 
şi a Iorpurilor de iluﾏiﾐat. 
    (5)-Parametrii cantitativi sunt: 

    a)- ﾐivelul de luﾏiﾐaﾐ縁ă, peﾐtru Iăile de IirIula縁ie auto; 
    b)- ﾐivelul de iluﾏiﾐare, peﾐtru iﾐterseI縁ii, pie縁e, seﾐsuri giratorii, zoﾐe pietoﾐale, piste peﾐtru HiIiIlete. 
    (6)-Parametrii calitativi sunt: 

    a)- uniformitatea pe zona de calcul; 

    b)-iﾐdiIele TI peﾐtru evitarea orHirii fiziologiIe îﾐ Iâﾏpul vizual Ieﾐtral şi periferiI. 
     

  ART. 64 

     

     (1)-Iluﾏiﾐatul pie縁elor şi al iﾐterseI縁iilor se va realiza astfel îﾐIât ﾐivelul de iluﾏiﾐare să fie ﾏai ridiIat cu 

ヵヰ% fa縁ă de strada Iu ﾐivelul Iel ﾏai ridiIat, iﾐIideﾐtă îﾐ iﾐterseI縁ie, avâﾐd Ia referiﾐ縁ă staﾐdardul SR 

CEN/TR 13201-1:2015. 

    (2)-Iluﾏiﾐatul treIerilor la ﾐivel Iu Ialea de rulare a traﾏvaielor se realizează astfel îﾐIât ﾐivelul de 
iluﾏiﾐare să fie Iu ヵヰ% ﾏai ridiIat fa縁ă de strada Iu ﾐivelul Iel ﾏai ridiIat, avâﾐd Ia referiﾐ縁ă staﾐdardul SR 

CEN/TR 13201-1:2015. 

    (3)-Iluﾏiﾐatul iﾐterseI縁iilor se va realiza priﾐ aﾏplasarea Iorpurilor de iluﾏiﾐat Iât ﾏai aproape de 
unghiurile interseI縁iilor. 
    (4)-Iluﾏiﾐatul iﾐterseI縁iilor diﾐtre străzile priﾐIipale şi Iele seIuﾐdare se va realiza priﾐ aﾏplasarea 
Iorpurilor de iluﾏiﾐat pe Iăile de IirIula縁ie priﾐIipale îﾐ fa縁a Iăilor de IirIula縁ie seIuﾐdare Iu Iare se 
iﾐterseItează, aIest ﾏod de aﾏplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru 

IirIula縁ia rutieră. 
  

ART. 65 

        (1)- Iluﾏiﾐatul trotuarelor se poate realiza Iu uﾐ ﾐivel de iluﾏiﾐare Iu ヵヰ% ﾏai redus deIât ﾐivelul 
par縁ii IarosaHile a Iăii de IirIula縁ie respeItive, potrivit faItorului "raport de zoﾐă alăturată" rezultat diﾐ 
proieItare, avâﾐd Ia referiﾐ縁ă staﾐdardul SR CEN/TR 13201-1:2015. 

    (2)- Iluﾏiﾐatul spa縁iilor speIial aﾏeﾐajate peﾐtru parIare se va realiza Iu surse de luﾏiﾐă Iare asigură uﾐ 
nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. 

     

 ART. 66 

     

    (1)- Iluﾏiﾐatul podurilor şi pasajelor se va realiza Iu surse de luﾏiﾐă Iare treHuie să asigure o luﾏiﾐaﾐ縁ă 
egală Iu Iea realizată pe restul traseului, iar Iorpurile de iluﾏiﾐat vor avea Ilasa de proteI縁ie IP ヶ6, pentru 

ﾏărirea tiﾏpului de Huﾐă fuﾐI縁ioﾐare. 
    (2)- Peﾐtru poduri se va asigura ﾏarIarea luﾏiﾐoasă a Iapetelor podurilor priﾐ ﾏărirea ﾐivelului ﾏăriﾏii 
de referiﾐ縁ă Iu ヵヰ% şi, supliﾏeﾐtar, ﾏarIarea struIturii IoﾐstruI縁iei. 
     

 ART. 67 

 



 COMUNA DRIDU 
                                      REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

 
S.C. MinCons S.R.L. Slobozia 
Registrul Comertului: J21/480/2006; Cod Fiscal: 19060887 
Autorizatie ANRE nr.56 /2018 Soc. Prest. Servicii Energetice 
Atestat ANRE tip B nr. 13465/2018 Proiectare Inst. Electrice 

33 
 

ISO 9001 - Certificat nr. 718/00680 

C.N.R.I.   - Certificat nr. 49/2019 

 

    ふヱぶIluﾏiﾐatul Iăilor de IirIula縁ie îﾐ paﾐtă se va realiza Iu ﾏiIşorarea distaﾐ縁ei diﾐtre sursele de luﾏiﾐă 
propor縁ioﾐal Iu uﾐghiul de îﾐIliﾐare al paﾐtei şi progresiv spre vârful paﾐtei, îﾐ aşa fel îﾐIât să se oH縁iﾐă o 
Ireştere a ﾐivelului ﾏăriﾏii de referiﾐ縁ă Iu ヵヰ%. 
    (2)- Peﾐtru iluﾏiﾐatul IurHelor de IirIula縁ie, Iorpurile de iluﾏiﾐat se vor aﾏplasa îﾐtr-o dispunere care 

să asigure ghidajul vizual. 
    (3)- Stâlpii de sus縁iﾐere a Iorpurilor de iluﾏiﾐat se aﾏplasează, îﾐ Iazul iluﾏiﾐatului uﾐilateral, pe partea 
exterioară a IurHei, distaﾐ縁a diﾐtre aIeştia ﾏiIşorâﾐdu-se îﾐ fuﾐI縁ie de Iât de aIIeﾐtuată este IurHa, Iare 
să IoﾐduIă la o ﾏajorare Iu ヵヰ% a ﾐivelului ﾏăriﾏii de referiﾐ縁ă. 
    (4)- Îﾐ Iazul iﾐterseI縁iilor uﾐor Iăi de IirIula縁ie Iu ﾐiveluri de luﾏiﾐaﾐ縁ă diferite, se va asigura treIerea 
graduală de la uﾐ ﾐivel de luﾏiﾐaﾐ縁ă la altul pe IirIa ヱヰヰ ﾏ pe Ialea de IirIula縁ie ﾏai pu縁iﾐ iluﾏiﾐată, peﾐtru 
adaptarea fiziologiIă şi psihologiIă a partiIipaﾐ縁ilor la trafic. 

  

 ART. 68 

    (1)- Iluﾏiﾐatul treIerilor de pietoﾐi se realizează Iu uﾐ ﾐivel de luﾏiﾐaﾐ縁ă Iu ヵヰ% ﾏai ridiIat deIât Iel al 
Iăii de IirIula縁ie respeItive, evitâﾐdu-se sIhiﾏHarea Iulorii Iare produIe şoI vizual şi estetiI perturHator. 
    (2)- Îﾐ iﾏediata apropiere a treIerilor de pietoﾐi şi a iﾐterseI縁iilor ﾐu se vor aﾏplasa reIlaﾏe luﾏiﾐoase 
Iare priﾐ efeItul de sIhiﾏHare a Iulorii şi/sau priﾐ varia縁ia iﾐteﾐsită縁ii luﾏiﾐoase să distragă ateﾐ縁ia 
IoﾐduIătorilor de vehiIule sau a pietoﾐilor. 
    (3)-Iluﾏiﾐatul se realizează priﾐ dispuﾐerea uﾐui Iorp de iluﾏiﾐat îﾐ iﾏediata apropiere a treIerii de 
pietoﾐi sau aﾏplasarea treIerii îﾐ apropierea loIului de dispuﾐere a Iorpurilor de iluﾏiﾐat. 
    (4)-Aﾏplasarea Iorpurilor de iluﾏiﾐat se va faIe astfel îﾐIât să se asigure iluﾏiﾐarea pietoﾐilor diﾐ seﾐsul 
de IirIula縁ie. 
    (5)-Iluﾏiﾐatul treIerilor de pietoﾐi treHuie să aiHă îﾐ vedere uﾐ iﾐdiIe de orHire Iât ﾏai sIăzut. 
    (6)-La treIerile de pietoﾐi uﾐde îﾐ ﾏod freIveﾐt au loI aIIideﾐte de IirIula縁ie, îﾐ perioada îﾐ Iare este 
ﾐeIesară fuﾐI縁ioﾐarea iﾐstala縁iilor de iluﾏiﾐat ﾐivelul de luﾏiﾐaﾐ縁ă ﾏeﾐ縁ioﾐat la aliﾐ. ふヱぶ se poate ﾏări 
pâﾐă la ヱヰヰ%. 
     

 ART. 69 

    (1)-Rela縁iile diﾐtre ﾏăriﾏile geoﾏetriIe ale iﾐstala縁iei de iluﾏiﾐat şi IaraIteristiIile eleItriIe şi 
luﾏiﾐotehﾐiIe ale aIesteia vor fi Iorelate astfel îﾐIât să rezulte solu縁ii optiﾏe diﾐ puﾐIt de vedere tehﾐiI şi 
economic. 

    (2)- Îﾐăl縁iﾏile la Iare se vor aﾏplasa Iorpurile de iluﾏiﾐat se IalIulează îﾐ fuﾐI縁ie de fluxul luﾏinos al 

surselor de luﾏiﾐă şi de gradul de IoﾐIeﾐtrare a distriHu縁iei iﾐteﾐsită縁ii luﾏiﾐoase a aIestora, astfel îﾐIât 
să se asigure uﾐiforﾏitatea ﾐorﾏată şi liﾏitarea feﾐoﾏeﾐului de orHire. 
   (3)- Îﾐ Iazul îﾐ Iare îﾐăl縁iﾏea stâlpilor este dată de situa縁ia existeﾐtă îﾐ tereﾐ şi diﾐ IalIule rezultă 
ﾐeIesitatea sIhiﾏHării aIesteia se vor alege solu縁iile Iele ﾏai eIoﾐoﾏiIe rezultate diﾐ îﾐloIuirea stâlpilor 
existeﾐ縁i, supraîﾐăl縁area Ielor existeﾐ縁i, ﾏodifiIarea fluxului luﾏiﾐos, ﾏoﾐtarea uﾐor stâlpi supliﾏeﾐtari, 

ﾏodifiIarea gradului de IoﾐIeﾐtrare a distriHu縁iei luﾏiﾐoase, astfel îﾐIât să se asigure uﾐiforﾏitatea şi 
limitarea fenomenului de orbire. 

   (4)- Peﾐtru evitarea feﾐoﾏeﾐului de orHire, îﾐ pie縁e şi iﾐterseI縁ii sursele de luﾏiﾐă şi Iorpurile de iluﾏiﾐat 
se ﾏoﾐtează la îﾐăl縁iﾏi Iu uﾐghiuri de proteI縁ie Iorespuﾐzătoare. 
   (5)- Pozi縁ioﾐarea Iorpurilor de iluﾏiﾐat peﾐtru Iăile de IirIula縁ie auto se va deterﾏiﾐa priﾐtr-o aﾐaliză 
Iare treHuie să previﾐă feﾐoﾏeﾐul de orHire. 
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   (6)- Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distriHu縁ie exIlusiv direItă a fluxului luﾏiﾐos Iătre Ialea de 
IirIula縁ie rutieră.  
    (7)- Tipul şi diﾏeﾐsiuﾐile Ioﾐsolelor se vor alege pe Ioﾐsidereﾐte eIoﾐoﾏiIe, fotoﾏetriIe, de îﾐtre縁iﾐere 
şi arhiteIturale. 
    (8)- Îﾐ fuﾐI縁ie de tipul Iorpului de iluﾏiﾐat, distaﾐ縁a diﾐtre Iorpurile de iluﾏiﾐat se alege îﾐ fuﾐI縁ie de 
îﾐăl縁iﾏea de ﾏoﾐtare a aIestora, asigurâﾐdu-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii 

Europeﾐe, astfel îﾐIât să se reduIă ﾐuﾏărul de stâlpi/kﾏ şi ﾐuﾏărul de Iorpuri de iluﾏiﾐat/kﾏ, avâﾐd Ia 
referiﾐ縁ă staﾐdardul SR-CE 13201-1:2015. 

    

   ART. 70 

     

   (1)-Îﾐ Iazul îﾐ Iare stâlpii pe Iare se ﾏoﾐtează Iorpurile de iluﾏiﾐat, apar縁iﾐâﾐd sisteﾏelor de iluﾏiﾐat 
rutier, suﾐt situa縁i îﾐtre IopaIii plaﾐta縁i pe păr縁ile laterale ale străzii, se va adopta o solu縁ie de iluﾏiﾐat 
Iorespuﾐzătoare astfel îﾐIât îﾐ perioada îﾐ Iare Ioroaﾐa IopaIilor este verde, fluxul luﾏiﾐos să fie astfel 
distriHuit îﾐIât să se asigure o distriHu縁ie uﾐiforﾏă a luﾏiﾐaﾐ縁ei, fără Ia pe IarosaHil să apară pete de luﾏiﾐă 
şi uﾏHre puterﾐiIe geﾐeratoare de iﾐseIuritate şi disIoﾐfort. 
    (2)- Îﾐ fuﾐI縁ie de vegeta縁ia existeﾐtă îﾐ zoﾐa adiaIeﾐtă Iăilor de IirIula縁ie şi de sisteﾏul de iluﾏiﾐat ales, 
Iorpurile de iluﾏiﾐat se aﾏplasează astfel îﾐIât distriHu縁ia fluxului luﾏiﾐos să ﾐu se ﾏodifiIe. Îﾐ aIest seﾐs, 
Ioroﾐaﾏeﾐtul arHorilor se ajustează periodiI peﾐtru a ﾐu apărea o ﾐeuﾐiforﾏitate a fluxului luﾏiﾐos. 
     

     ART. 71 

     

     Pozi縁ioﾐarea Iorpurilor de iluﾏiﾐat rutier se faIe la uﾐ uﾐghi de ﾏoﾐtaj Iât ﾏai ﾏiI astfel îﾐIât să se 
realizeze o dirijare Iorespuﾐzătoare a fluxului luﾏiﾐos Iătre IarosaHil şi peﾐtru Ia aIel Iorp de iluﾏiﾐat să 
ﾐu produIă orHirea partiIipaﾐ縁ilor la IirIula縁ia rutieră sau pietoﾐală, asigurâﾐdu-se îﾐ aIelaşi tiﾏp şi 
uﾐiforﾏitatea ﾐeIesară. 
    

   ART. 72 

     

    (1)-Iluﾏiﾐatul Iăilor de IirIula縁ie foarte late, prevăzute Iu arHori de diﾏeﾐsiuﾐi ﾏedii, se va realiza priﾐ 
aﾏplasarea surselor de luﾏiﾐă îﾐ liﾐie Iu arHorii şi ﾐu îﾐ spatele lor; Ioroﾐaﾏeﾐtul arHorilor treHuie să ﾐu 
ﾏodifiIe distriHu縁ia fluxului luﾏiﾐos, iar vegeta縁ia treHuie ajustată periodiI. 
    (2)- Îﾐ Iazul arHorilor de îﾐăl縁iﾏe ﾏiIă, se va utiliza distriHu縁ia axială a Iorpurilor de iluﾏiﾐat. 
    (3)- Îﾐ Iazul arHorilor de îﾐăl縁iﾏe ﾏare sursele de luﾏiﾐă se vor aﾏplasa suH Ioroaﾐă, la ﾐivelul ultiﾏelor 
raﾏuri, daIă îﾐ urﾏa IalIulelor rezultă Iă solu縁ia este aIIeptaHilă. 
    (4)- Peﾐtru Iăile de IirIula縁ie Iu arHori pe aﾏHele păr縁i se va utiliza, de regulă, iluﾏiﾐatul de tip axial.  
    (5)- Iluﾏiﾐarea aleilor diﾐ parIuri se va realiza, de regulă, Iu Iorpuri de iluﾏiﾐat ﾏoﾐtate pe stâlpi avâﾐd 
o îﾐăl縁iﾏe de ン-6 m de la sol. 

       

ART. 73 

     

    (1)- Iluﾏiﾐatul tuﾐelurilor se va asigura şi va fuﾐI縁ioﾐa îﾐ Huﾐe Ioﾐdi縁ii şi îﾐ timpul zilei. 
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    (2)- La iﾐtrarea îﾐ tuﾐeluri se vor asigura ﾐiveluri ridiIate de luﾏiﾐaﾐ縁ă, ﾐivelurile sIăzâﾐd de la exterior 
spre iﾐterior, îﾐ trepte, raportul diﾐtre două trepte suIIesive fiiﾐd de ヲ:ヱ sau ン:ヱ. 
    (3)- Luﾏiﾐaﾐ縁a Ie treHuie realizată îﾐ diferitele puﾐIte ale tuﾐelului treHuie să fie de ﾏiﾐiﾏuﾏ: 
    a)- ヱヰヰ Id/ﾏp îﾐ zoﾐele de aIIes îﾐ tuﾐel; 
    b)-ヱヰ Id/ﾏp îﾐ zoﾐa de traﾐzi縁ie a tuﾐelului; 
    c)- ヶ Id/ﾏp îﾐ zoﾐa Ieﾐtrală a tuﾐelului. 
     

ART. 74 

     

    (1)-Pe Iăile de IirIula縁ie, ﾐivelul de luﾏiﾐaﾐ縁ă treHuie să asigure perIeperea oHstaIolelor şi detaliilor îﾐ 
ﾏod distiﾐIt, îﾐ tiﾏp util şi Iu siguraﾐ縁ă. 
    (2)-Peﾐtru realizarea Ieriﾐ縁elor de la aliﾐ. ふヱぶ valoarea Ioﾐtrastului diﾐtre oHieItele Ie treHuie perIepute 
şi foﾐdul pe Iare se situează treHuie să aiHă valori Iupriﾐse îﾐtre ヰ,ヲ-0,5. 

     3)-Nivelul de luﾏiﾐaﾐ縁ă va fi ﾏeﾐ縁iﾐut îﾐ tiﾏp priﾐ îﾐtre縁iﾐerea la perioade speIifiIate a iﾐstala縁iilor de 
iluﾏiﾐat, luâﾐdu-se ﾏăsuri peﾐtru îﾐloIuirea lăﾏpilor uzate, Iură縁area lăﾏpilor şi a Iorpurilor de iluﾏiﾐat, 
asigurâﾐdu-se faItorul de ﾏeﾐ縁iﾐere staHilit îﾐ Iaietul de sarIiﾐi. 
     

ART. 75 

     

    (1)- Operatorii serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI au oHliga縁ia de a exeIuta ﾏodifiIările ﾐeIesare îﾐ sisteﾏul 
de iluminat public pentru asigurarea respeItării Ioﾐdi縁iilor de iluﾏiﾐat, avâﾐd Ia referiﾐ縁ă staﾐdardul SR 

CEN/TR 13201-1:2015.   

    (2)-Coﾐdi縁iile de iluﾏiﾐat priviﾐd luﾏiﾐaﾐ縁a ﾏedie, uﾐiforﾏitatea geﾐerală a luﾏiﾐaﾐ縁ei, iﾐdiIele de prag, 
uniformitatea loﾐgitudiﾐală a luﾏiﾐaﾐ縁ei, raportul de zoﾐă alăturată, luﾏiﾐaﾐ縁a zoﾐei de aIIes, raportul 
diﾐtre luﾏiﾐaﾐ縁ă la îﾐIeputul zoﾐei de prag şi luﾏiﾐaﾐ縁a zoﾐei de aIIes, luﾏiﾐaﾐ縁a zoﾐei de traﾐzi縁ie, 
luﾏiﾐaﾐ縁a zoﾐei iﾐterioare, luﾏiﾐaﾐ縁a zoﾐei de ieşire, iluﾏiﾐarea ﾏedie, uﾐiforﾏitatea geﾐerală a 
iluﾏiﾐării, iluﾏiﾐarea ﾏiﾐiﾏă, după Iaz, vor avea valori Iu referiﾐ縁ă la staﾐdardul SR CEN/TR 13201-1:2015 

pentru: 

    a)-Ilasa sisteﾏului de iluﾏiﾐat peﾐtru Iategoria Iăi de IirIula縁ie destiﾐate trafiIului rutier; 
    b)-clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc; 

    c)-Ilasa sisteﾏului de iluﾏiﾐat peﾐtru Iăile de IirIula縁ie destiﾐate trafiIului pietoﾐal şi pistelor peﾐtru 
biciclete. 

   (3)-La ﾏoﾐtarea reIlaﾏelor luﾏiﾐoase îﾐ zoﾐa de exploatare a sisteﾏului de iluﾏiﾐat puHliI se va oH縁iﾐe 
îﾐ prealaHil avizul operatorului serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI priviﾐd sursele de luﾏiﾐă utilizaHile diﾐ puﾐItul 
de vedere al iluﾏiﾐării ﾏaxiﾏe adﾏisiHile, teﾏperaturii de Iuloare Iorelată, al Iulorii surselor de iluﾏiﾐat 
şi al pozi縁ioﾐării aIestora fa縁ă de trafiIul rutier, îﾐ vederea evitării distragerii ateﾐ縁iei partiIipaﾐ縁ilor la trafiI 
şi a arﾏoﾐizării Iulorilor reIlaﾏelor luﾏiﾐoase Iu Iele utilizate la iluﾏiﾐatul puHliI. 
    (4)-Consiliul Local DRIDU, eliHerează autoriza縁ia de Ioﾐstruire peﾐtru ﾏoﾐtarea firﾏelor luﾏiﾐoase 
ﾐuﾏai pe Haza avizului operatorului de iluﾏiﾐat puHliI Iare are răspuﾐderea Iorelării surselor de iluﾏiﾐat 
peﾐtru Ireşterea gradului de siguraﾐ縁ă a IirIula縁iei. 
    (5)- Montarea corpurilor de iluﾏiﾐat pe Ilădiri, îﾐ gospodăriile popula縁iei sau pe stâlpii diﾐ Iur縁ile 
ageﾐ縁ilor eIoﾐoﾏiIi îﾐ apropierea druﾏurilor puHliIe se poate realiza ﾐuﾏai pe Haza avizului Consiliului 

Local DRIDU, Iare va verifiIa daIă ﾏodul îﾐ Iare se realizează ﾏoﾐtarea, tipul Iorpului de iluﾏiﾐat şi/sau 
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puterea aIestuia poate să produIă feﾐoﾏeﾐul de orHire al partiIipaﾐ縁ilor la trafiI îﾐ loIalită縁i, îﾐ zoﾐele îﾐ 
Iare ﾐu se realizează iluﾏiﾐat puHliI şi ﾏai ales îﾐ afara aIestora. 
    ART. 76 

    (1)-Pentru realizarea unei uniforﾏită縁i satisfăIătoare a reparti縁iei luﾏiﾐaﾐ縁ei pe suprafa縁a Iăii de 
IirIula縁ie, Iorpurile de iluﾏiﾐat vor fi astfel aﾏplasate îﾐIât să asigure paraﾏetrii luﾏiﾐotehﾐiIi ﾐorﾏa縁i, 
avâﾐd Ia referiﾐ縁ă staﾐdardul SR CEN/TR 13201-1:2015. 

    (2)-Amplasarea corpurilor de iluﾏiﾐat se va realiza, îﾐ fuﾐI縁ie de Ieriﾐ縁ele şi Ioﾐdi縁iile îﾐ Iare se realizează 
iluﾏiﾐatul puHliI, îﾐ uﾐul diﾐtre urﾏătoarele ﾏoduri: 
    a)- unilateral; 

    b)- bilateral alternat; 

    c)- Hilateral fa縁ă îﾐ fa縁ă; 
    d)- axial; 

    e)- central; 

    f)- catenar. 

      ART. 77 

         (1)-Iluﾏiﾐatul puHliI al Iăilor de IirIula縁ie va fi realizat 縁iﾐâﾐdu-se Ioﾐt de îﾐIadrarea îﾐ Ilasele 
sisteﾏului de iluﾏiﾐat, îﾐ fuﾐI縁ie de Iategoria şi Ioﾐfigura縁ia Iăii de IirIula縁ie, de iﾐteﾐsitatea traficului 

rutier şi de dirijarea IirIula縁iei rutiere, Ioﾐforﾏ ﾐorﾏelor îﾐ vigoare, putâﾐd fi luate îﾐ Ioﾐsiderare şi 
staﾐdardele ﾐa縁ioﾐale. 
    (2)-Tipul Iorpurilor de iluﾏiﾐat şi al arﾏăturilor peﾐtru iluﾏiﾐat se va staHili 縁iﾐâﾐdu-se cont ca durata de 

Huﾐă fuﾐI縁ioﾐare să fie de Iel pu縁iﾐ ヵヰ.ヰヰヰ de ore, Iu exIep縁ia Iazurilor îﾐ Iare se doreşte o redare foarte 
Huﾐă a Iulorilor. 
 

SEC猿IUNEA a Β-a Exploatarea şi îﾐtre縁iﾐerea iﾐstala縁iilor de iluﾏiﾐat puHliI 

 

  ART. 78 

       Îﾐ apliIarea prevederilor art. ヱン, peﾐtru realizarea luIrărilor Iureﾐte de exploatare, urﾏătoarea 
doIuﾏeﾐta縁ie tehﾐiIă va fi şi aﾐexă la IoﾐtraItul de delegare a gestiuﾐii: 
    aぶ plaﾐul detaliat al iﾐstala縁iilor de iluﾏiﾐat puHliI pe Iare le are îﾐ exploatare, Iu: 
    - posturile de traﾐsforﾏare diﾐ Iare se aliﾏeﾐtează re縁eaua de iluﾏiﾐat puHliI; 
    - traseul re縁elei; 
    - punctele de conectare/deconectare a iluminatului public; 

    - sIheﾏa de aI縁ioﾐare şi a IasIadei peﾐtru IoﾐeItarea/deIoﾐeItarea autoﾏată a iluﾏiﾐatului; 
    - aﾏplasarea Iorpurilor de iluﾏiﾐat, Iu iﾐdiIarea tipului şi puterii lăﾏpii; 
    - locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de 

aliﾏeﾐtare, ﾐuﾏărului lăﾏpilor şi a puterii totale Ioﾐsuﾏate; 
      b)documenta縁ia tehﾐiIă peﾐtru Iăile de IirIula縁ie pe Iare suﾐt ﾏoﾐtate iﾐstala縁iile de iluﾏiﾐat puHliI, 
îﾏpăr縁ită pe Iategorii de Iăi de IirIula縁ie, Ioﾐforﾏ prevederilor art. ΑΑ, Iare treHuie să Iupriﾐdă: 
    - denumirea; 

    - luﾐgiﾏea şi lă縁iﾏea; 
    - tipul de îﾏHrăIăﾏiﾐte rutieră; 
    - modul de amplasare a corpurilor de iluminat; 

    - tipul re縁elei eleItriIe de aliﾏeﾐtare; 
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    - puﾐItele de aliﾏeﾐtare şi IoﾐeItare/deIoﾐeItare; 
    - tipul Iorpurilor de iluﾏiﾐat, ﾐuﾏărul aIestora şi puterea lăﾏpilor; 
    - tipul şi distaﾐ縁a diﾐtre stâlpi, îﾐăl縁iﾏea de ﾏoﾐtare şi uﾐghiul de îﾐIliﾐare a Iorpurilor de iluﾏiﾐat; 
    Iぶ proieItele de exeIu縁ie a iﾐstala縁iilor de iluﾏiﾐat, Iu toate ﾏodifiIările operate, Hreviarele de IalIul şi 
avizele oH縁iﾐute; 
    d) procesele-verHale de reIep縁ie, îﾐso縁ite de IertifiIatele de Ialitate. 
     

  ART. 79 

    

    Opera縁iile de exploatare vor Iupriﾐde: 
    a)- luIrări operative Ioﾐstâﾐd diﾐtr-uﾐ aﾐsaﾏHlu de opera縁ii şi aItivită縁i peﾐtru supravegherea 
perﾏaﾐeﾐtă a iﾐstala縁iilor, exeIutarea de ﾏaﾐevre prograﾏate sau aIIideﾐtale peﾐtru reﾏedierea 
deraﾐjaﾏeﾐtelor, urﾏărirea Ioﾏportării îﾐ tiﾏp a iﾐstala縁iilor; 
    b)- revizii tehﾐiIe Ioﾐstâﾐd diﾐtr-uﾐ aﾐsaﾏHlu de opera縁ii şi aItivită縁i de ﾏiIă aﾏploare exeIutate 
periodiI peﾐtru verifiIarea, Iură縁area, reglarea, eliﾏiﾐarea defeI縁iuﾐilor şi îﾐloIuirea  
uﾐor piese, avâﾐd drept sIop asigurarea fuﾐI縁ioﾐării iﾐstala縁iilor pâﾐă la urﾏătoarea luIrare plaﾐifiIată; 
    c)- repara縁ii Iureﾐte Ioﾐstâﾐd diﾐtr-uﾐ aﾐsaﾏHlu de opera縁ii exeIutate periodiI, îﾐ Haza uﾐor prograﾏe, 
priﾐ Iare se urﾏăreşte readuIerea tuturor păr縁ilor iﾐstala縁iei la paraﾏetrii proieIta縁i, priﾐ reﾏedierea 
tuturor defeI縁iuﾐilor şi îﾐloIuirea păr縁ilor diﾐ iﾐstala縁ie Iare ﾐu ﾏai preziﾐtă uﾐ grad de fiaHilitate 
corespuﾐzător. 
 

 ART. 80 

    

          Îﾐ Iadrul luIrărilor operative se vor exeIuta: 
    a)-iﾐterveﾐ縁ii peﾐtru reﾏedierea uﾐor deraﾐjaﾏeﾐte aIIideﾐtale la Iorpurile de iluﾏiﾐat şi aIIesorii; 
    b)-ﾏaﾐevre peﾐtru îﾐtreruperea şi repuﾐerea suH teﾐsiuﾐe a diferitelor por縁iuﾐi ale iﾐstala縁iei de iluﾏiﾐat 
îﾐ vederea exeIutării uﾐor luIrări; 
    c)-ﾏaﾐevre peﾐtru ﾏodifiIarea sIheﾏelor de fuﾐI縁ioﾐare îﾐ Iazul apari縁iei uﾐor deraﾐjaﾏeﾐte; 
    d)-reIep縁ia iﾐstala縁iilor ﾐoi puse îﾐ fuﾐI縁iuﾐe îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu regulaﾏeﾐtele îﾐ vigoare; 
    e)-aﾐaliza stării tehﾐiIe a iﾐstala縁iilor; 
    f)-ideﾐtifiIarea defeItelor îﾐ IoﾐduItoarele eleItriIe Iare aliﾏeﾐtează iﾐstala縁iile de iluﾏiﾐat; 
    g)-supravegherea defrişării vegeta縁iei şi îﾐlăturarea oHieItelor Iăzute pe liﾐie; 

    h)-coﾐtrolul iﾐstala縁iilor Iare au fost supuse uﾐor Ioﾐdi縁ii ﾏeteorologiIe deoseHite, Iuﾏ ar fi: vâﾐt 
puterﾐiI, ploi toreﾐ縁iale, visIol, forﾏarea de IhiIiură; 
    i)-aI縁iuﾐi peﾐtru pregătirea iﾐstala縁iilor de iluﾏiﾐat Iu oIazia eveﾐiﾏeﾐtelor festive sau deosebite; 

    j)-deﾏoﾐtări sau deﾏolări de eleﾏeﾐte ale sisteﾏului de iluﾏiﾐat puHliI; 
    k)-iﾐterveﾐ縁ii Ia urﾏare a uﾐor sesizări. 
      

ART. 81 

     

     Realizarea luIrărilor de exploatare şi de îﾐtre縁iﾐere a iﾐstala縁iilor de iluﾏiﾐat puHliI se va face cu 

respectarea procedurilor specifice de: 

    a) admitere la lucru; 
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    Hぶ supravegherea luIrărilor; 
    Iぶ sIoatere şi puﾐere suH teﾐsiuﾐe a iﾐstala縁iei; 
    dぶ Ioﾐtrol al luIrărilor. 
     

ART. 82 

    

     Îﾐ Iadrul reviziilor tehﾐiIe se vor exeIuta Iel pu縁iﾐ urﾏătoarele opera縁ii: 
    aぶrevizia Iorpurilor de iluﾏiﾐat şi a aIIesoriilor ふHalast, igﾐiter, Ioﾐdeﾐsator, siguraﾐ縁ă etI.ぶ; 
    Hぶ revizia taHlourilor de distriHu縁ie şi a puﾐItelor de IoﾐeItare/deIoﾐeItare; 
    c) revizia liniei electrice apar縁iﾐâﾐd sisteﾏului de iluﾏiﾐat puHliI. 
     

ART. 83 

     

     ふヱぶ La luIrările de revizie tehﾐiIă la Iorpurile de iluﾏiﾐat peﾐtru verifiIarea Huﾐei fuﾐI縁ioﾐări se luIrează 
Iu liﾐia eleItriIă suH teﾐsiuﾐe, apliIâﾐdu-se ﾏăsurile speIifiIe de proteI縁ie a ﾏuﾐIii îﾐ Iazul luIrului suH 
tensiune. 

    ふヲぶ La revizia Iorpurilor de iluﾏiﾐat se vor exeIuta urﾏătoarele opera縁ii: 
    aぶ ştergerea Iorpului de iluﾏiﾐat ふrefleItoarele şi struIturile de proteI縁ie vizualăぶ; 
    Hぶ îﾐloIuirea siguraﾐ縁ei sau a Ioﾏpoﾐeﾐtelor, daIă există o defeI縁iuﾐe; 
    c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. 

     

ART. 84 

     La îﾐtre縁iﾐerea şi revizia taHlourilor eleItriIe de aliﾏeﾐtare, distriHu縁ie, IoﾐeItare/deIoﾐeItare se vor 
realiza urﾏătoarele opera縁ii: 
    aぶ îﾐloIuirea siguraﾐ縁elor ﾐeIorespuﾐzătoare; 
    Hぶ îﾐloIuirea IoﾐtaItoarelor şi a dispozitivelor de autoﾏatizare defeIte; 
    Iぶ îﾐloIuirea, după Iaz, a uşilor taHlourilor de distriHu縁ie; 
    dぶ refaIerea iﾐsIrip縁ioﾐărilor, daIă este cazul. 

    

 ART. 85 

     

     La revizia re縁elei eleItriIe de joasă teﾐsiuﾐe destiﾐată iluﾏiﾐatului puHliI se realizează urﾏătoarele 
opera縁ii: 
    aぶ verifiIarea traseelor şi îﾐdepărtarea oHieItelor străiﾐe; 
    Hぶ îﾐdreptarea stâlpilor îﾐIliﾐa縁i; 
    Iぶ verifiIarea aﾐIorelor şi îﾐtiﾐderea lor; 
    dぶ verifiIarea stării IoﾐduItoarelor eleItriIe; 
    eぶ refaIerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasIiIulelor torsadate, daIă este Iazul; 
    fぶ îﾐdreptarea, după Iaz, a Ioﾐsolelor; 
    gぶ verifiIarea stării izolatoarelor şi îﾐloIuirea Ielor defeIte; 
    hぶ strâﾐgerea sau îﾐloIuirea Ileﾏelor de Ioﾐexiuﾐe eleItriIă, daIă este Iazul; 
    iぶ verifiIarea iﾐstala縁iei de legare la păﾏâﾐt ふlegătura IoﾐduItorului eleItriI de ﾐul de proteI縁ie la 

arﾏătura stâlpului, legătura la priza de păﾏâﾐt etI.ぶ; 
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    jぶ ﾏăsurarea rezisteﾐ縁ei de dispersie a re縁elei geﾐerale de legare la păﾏâﾐt. 
     

ART. 86 

     

    Repara縁iile Iureﾐte se exeIută la: 
a) Iorpuri de iluﾏiﾐat şi aIIesorii; 

   b)   tablouri eleItriIe de aliﾏeﾐtare, distriHu縁ie şi IoﾐeItare/deIoﾐeItare; 
   c)   re縁ele eleItriIe de joasă teﾐsiuﾐe apar縁iﾐâﾐd sisteﾏului de iluﾏiﾐat puHliI. 
     

ART. 87 

     

       Îﾐ Iadrul repara縁iilor Iureﾐte la Iorpurile de iluﾏiﾐat şi aIIesorii se vor exeIuta urﾏătoarele: 
    a)îﾐloIuirea lăﾏpilor ﾐeIorespuﾐzătoare Iu altele, de aIelaşi tip Iu Iel iﾐi縁ial îﾐ Ieea Ie priveşte puterea 
şi Iuloarea apareﾐtă; 
    Hぶştergerea dispersorului, a struIturilor de proteI縁ie a sursei de luﾏiﾐă/lăﾏpii, a struIturilor de proteI縁ie 
vizuală şi a iﾐteriorului Iorpului de iluﾏiﾐat; 
    Iぶîﾐlăturarea IuiHurilor de păsări; 
    dぶverifiIarea Ioloaﾐelor de aliﾏeﾐtare Iu eﾐergie eleItriIă şi îﾐloIuirea Ielor Iare preziﾐtă por縁iuﾐi 
ﾐeizolate sau Iu izola縁ie ﾐeIorespuﾐzătoare; 
    e)verifiIarea IoﾐtaItelor la Ileﾏele sau papuIii de legătură a Ioloaﾐei la re縁eaua eleItriIă; 
    fぶ îﾐloIuirea Iorpurilor de iluﾏiﾐat ﾐeIorespuﾐzătoare. 
     

ART. 88 

       Îﾐ Iadrul repara縁iilor Iureﾐte la taHlourile eleItriIe de aliﾏeﾐtare, distriHu縁ie, IoﾐeItare/deIoﾐeItare 
se exeIută urﾏătoarele: 
    aぶ verifiIarea stării uşilor şi a îﾐIuietorilor, Iu reﾏedierea tuturor defeI縁iuﾐilor; 
    Hぶ vopsirea uşilor şi a Ielorlalte eleﾏeﾐte ﾏetaliIe ale Iutiei; 
    Iぶ verifiIarea siguraﾐ縁elor fuziHile, îﾐloIuirea Ielor defeIte şi ﾏoﾐtarea Ielor ﾐoi, ideﾐtiIe Iu Iele iﾐi縁iale 
ふprevăzute îﾐ proieItぶ; 
    dぶ verifiIarea şi strâﾐgerea IoﾐtaItelor; 
    eぶ verifiIarea Ioloaﾐelor şi îﾐloIuirea Ielor Iu izola縁ie ﾐeIorespuﾐzătoare; 
    f) verificarea contactorului sau îﾐloIuirea aIestuia, daIă este Iazul; 
    gぶverifiIarea fuﾐI縁ioﾐării dispozitivelor de aI縁ioﾐare, Iu îﾐloIuirea Ielor ﾐeIorespuﾐzătoare sau 
ﾏoﾐtarea uﾐora de tip ﾐou, peﾐtru ﾏărirea gradului de fiaHilitate sau ﾏoderﾐizarea iﾐstala縁iei. 
    

ART. 89 

    

      Îﾐ Iadrul repara縁iilor Iureﾐte la re縁elele eleItriIe de joasă teﾐsiuﾐe destiﾐate iluﾏiﾐatului puHliI se 
exeIută urﾏătoarele luIrări: 
    a)-verifiIarea distaﾐ縁elor IoﾐduItelor fa縁ă de IoﾐstruI縁ii, iﾐstala縁ii de IoﾏuﾐiIa縁ii, liﾐii de îﾐaltă teﾐsiuﾐe 
şi alte oHieItive; 
    b)-evideﾐ縁ierea îﾐ plaﾐuri a iﾐstala縁iilor ﾐou-apărute de la ultiﾏa verifiIare şi realizarea ﾏăsurilor 
ﾐeIesare de Ioexisteﾐ縁ă; 
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    c)-soliIitarea exeIutării opera縁iuﾐii de tăiere a vegeta縁iei îﾐ zoﾐa îﾐ Iare se oHturează distriHu縁ia fluxului 
luﾏiﾐos al Iorpurilor de iluﾏiﾐat Iătre adﾏiﾐistra縁ia doﾏeﾐiului puHliI; 
    d)-deterﾏiﾐarea gradului de deteriorare a stâlpilor, iﾐIlusiv a fuﾐda縁iilor aIestora, şi luarea ﾏăsurilor de 
Ioﾐsolidare, reﾏediere sau îﾐloIuire, îﾐ fuﾐI縁ie de rezultatul deterﾏiﾐărilor; 
    e)-verifiIarea vertiIalită縁ii stâlpilor şi îﾐdreptarea Ielor îﾐIliﾐa縁i; 
    f)-verifiIarea şi refaIerea iﾐsIrip縁ioﾐărilor; 
    g)-repararea aﾐIorelor şi îﾐtiﾐderea aIestora, îﾐloIuirea păr縁ilor deteriorate sau Iare lipsesI, strâﾐgerea 
şuruHurilor la Ileﾏe şi la plaIa de proteI縁ie; 
    h)-verifiIarea stării IoﾐduItoarelor eleItriIe; 
    i)-verifiIarea şi îﾐloIuirea IoﾐduItoarelor eleItriIe de tip fuﾐie Iu fire rupte ﾏai ﾏult de ヱヵ% diﾐ seI縁iuﾐe, 
preIuﾏ şi a IoﾐduItoarelor eleItriIe Iu izola縁ia deteriorată Iare preziﾐtă Irăpături, rosături ori lipsa 
izola縁iei; 
    j)-se verifiIă starea legăturilor IoﾐduItei eleItriIe la izolator şi, daIă este ﾐeIesar, se refaIe legătura; 
    k)-la izolatoarele de sus縁iﾐere şi îﾐtiﾐdere se va verifiIa daIă aIestea ﾐu suﾐt sparte, glazura ﾐu este 
deteriorată sau daIă îﾏHiﾐarea la suport este Iorespuﾐzătoare, îﾐloIuiﾐdu-se toate izolatoarele 

deteriorate; 

    l)-la Ioﾐsole, Hră縁ări sau la Ielelalte arﾏături ﾏetaliIe de pe stâlp se verifiIă daIă ﾐu suﾐt Iorodate, 
deforﾏate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se îﾐloIuiesI, iar Iele Iorespuﾐzătoare se revopsesI şi se 
fixează Hiﾐe pe stâlp; 
   m)-la aﾐIorele stâlpilor se verifiIă daIă IaHlul ﾐu are fire rupte, Ileﾏele de strâﾐgere ﾐu suﾐt deteriorate 

sau Iorodate şi daIă teﾐsiuﾐea de îﾐtiﾐdere a IaHlului este Iea Iorespuﾐzătoare. Eleﾏeﾐtele deteriorate se 
îﾐloIuiesI, iar daIă este Iazul se reglează teﾐsiuﾐea îﾐ aﾐIoră; 
    n)-la iﾐstala縁ia de legare la păﾏâﾐt a ﾐulului de proteI縁ie se va verifiIa starea legăturilor şi îﾏHiﾐărilor 
IoﾐduItorului eleItriI de ﾐul la aIesta, preIuﾏ şi a legăturilor aIestuia la Iorpul de iluﾏiﾐat, se va ﾏăsura 
rezisteﾐ縁a de dispersie a re縁elei geﾐerale de legare la păﾏâﾐt, se va ﾏăsura şi se va refaIe priza de păﾏâﾐt, 
avâﾐd Ia referiﾐ縁ă STAS ヱヲヶヰヴ:ヱΓΒΒ; 
 

 

    oぶ-îﾐ Iazul îﾐ Iare, la verifiIarea săge縁ii, valorile ﾏăsurate, IoreItate Iu teﾏperatura, diferă de Iele diﾐ 
taHelul de săge縁i, IoﾐduItele eleItriIe se îﾐtiﾐd astfel îﾐIât săgeata forﾏată să fie Iea Iorespuﾐzătoare.  
      ţratele de laﾏpa suﾐt IoﾐfeItioﾐate diﾐ teava OL-)ﾐ,ヱ ½ toli,avaﾐd o luﾐgiﾏe de ヱ,Β - ヲ ﾏ,astfel iﾐIat 
sa poata direItioﾐa fluxul luﾏiﾐos optiﾏ de druﾏ. ţratul de laﾏpa este prevazut Iu doua Hratari diﾐ 
platHaﾐd ヴヰxン,asiguraﾐd o rezisteﾐta iﾐ tiﾏp 

a fixarii laﾏpii pe stalp.ţratul de laﾏpa este protejat iﾏpotriva rugiﾐirii priﾐ ziﾐIare atat la ixterior Iat si la 
iﾐterior.       

 

       RaIordarea la reteaua de iluﾏiﾐat se realizeaza Iu ajutorul Ileﾏelor derivatie Iu diﾐti peﾐtru iluﾏiﾐat. 
CaraIteristiIile Ioﾐsolelor de sustiﾐere a Iorpurilor de iluﾏiﾐat puHliI 

         Peﾐtru fixarea Iorpurilor pe stalpi se vor folosi Ioﾐsole existeﾐte. 
DaIa Ioﾐsolele existeﾐte ﾐu ﾏai suﾐt Iorespuﾐzatoare, se vor folosi Ioﾐsole si Hratari de fixare pe stalp 
diﾏeﾐsioﾐate pe fieIare stalp astfel iﾐIat Iorpurile de iluﾏiﾐat sa fie aﾏplasate iﾐ pozitia optiﾏa iﾐ 
raport Iu IarosaHilul avaﾐd iﾐ fuﾐItie de Hratul, iﾐaltiﾏea si uﾐghiul de iﾐIliﾐare al Iorpului de iluﾏiﾐat 
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rezultat diﾐ IalIulul luﾏiﾐotehﾐiI si iﾐ aIelasi tiﾏp peﾐtru a faIe fata soliIitarilor ﾏultiple la Iare suﾐt 
supuse : vaﾐt, IhiIiura, viHratii, etI. 
       AIestea se vor exeIuta diﾐ teava OL ziﾐIata la Iald de ヱ,ヵ”. 
ţratarile vor avea diﾏeﾐsiuﾐile stalpilor diﾐ zoﾐa de ﾏoﾐtaj si vor fi exeIutate diﾐ platHaﾐda OL 
ンヰxンxふヲヰxンぶ ziﾐIate la Iald. Toate aIestea vor fi vopsite iﾐ Iuloarea RAL Γヰヰヲ 

 

Colierele vor fi diﾐ platHaﾐda OL)ﾐ ヵヰxヵ sau siﾏilar 

CDD-IL - Cleﾏă de Derivaţie Iu Diﾐţi peﾐtru Iluﾏiﾐat 

     Asigură aliﾏeﾐtarea Iu eﾐergie eleItriIă a Iorpurilor de iluﾏiﾐat puHliI, de la rețeaua aeriaﾐă ﾏoﾐo sau 
trifazată, exeIutată Iu IaHlu torsadat sau IoﾐduItoare izolate, fără seIțioﾐarea aIestora. 
Cleﾏele au  urﾏatoarelor IaraIteristiIi: 
– perﾏit realizarea legaturii eleItriIe pe oriIe tip de IoﾐduItor ふaluﾏiﾐiu, Iupru, uﾐifilar sau ﾏultifilarぶ 
datorita ﾏaterialelor utilizate si a tehﾐologiei speIiale de aIoperire folosite peﾐtru faHriIarea diﾐtilor 
poteﾐtialul eleItroIhiﾏiI este paItiI egal atat peﾐtru Iupru Iat si peﾐtru aluﾏiﾐiu; 
– rezisteﾐță ﾏeIaﾐiIă ﾐet superioară și fiaHilitate sporită iﾐ exploatare datorita ﾏaterialelor folosite peﾐtru 
IarIase si Iapete de suruH; 
- datorita profilului diﾐților și a Iapetelor speIiale de șuruHuri Iu liﾏitatoare de Iuplu asigură peﾐetrarea 
Ioﾐtrolată a IoﾐduItorilor, IoﾐtaIte eleItriIe ﾏai ferﾏe, iﾏpliIit rezisteﾐțe de IoﾐtaIt ﾏai ﾏiIi; 
- asigură uﾐ ﾏoﾐtaj sigur iﾐ exploatare și usor de realizat. 
 

 ART. 90 

    (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru Iorpurile de iluﾏiﾐat este Ioﾐforﾏ ﾐorﾏativelor tehﾐiIe îﾐ 
vigoare sau îﾐ fuﾐI縁ie de speIifiIa縁iile faHriIaﾐtului. 
    (2) Consiliul Local DRIDU, îﾏpreuﾐă Iu orgaﾐele de poli縁ie vor staHili, îﾐ fuﾐI縁ie de Ioﾐdi縁iile loIale, gradul 
de intensitate a traficului peﾐtru fieIare Iale de IirIula縁ie, loIurile şi iﾐterseI縁iile Iu grad ﾏare de 
periIulozitate, preIuﾏ şi ﾏarile agloﾏerări urHaﾐe. 
    ふンぶ Gradul de iﾐteﾐsitate a trafiIului se deterﾏiﾐă îﾐ fuﾐI縁ie de ﾐuﾏărul de vehiIule/oră şi Haﾐdă astfel: 
 

    a) foarte iﾐteﾐs, peste ヶヰヰ, Iorespuﾐzâﾐd Ilasei sisteﾏului de iluﾏiﾐat M4A; 

    Hぶ iﾐteﾐs, îﾐtre ンヶヰ şi ヶヰヰ, Iorespuﾐzâﾐd Ilasei sisteﾏului de iluﾏiﾐat M5; 

    Iぶ ﾏediu, îﾐtre ヱヶヰ şi ンヶヰ, Iorespuﾐzâﾐd Ilasei sisteﾏului de iluﾏiﾐat M6; 
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 ART. 91 

         PeriodiIitatea repara縁iilor Iureﾐte peﾐtru taHlourile eleItriIe de aliﾏeﾐtare, distriHu縁ie, 
IoﾐeItare/deIoﾐeItare şi re縁elele eleItriIe de joasă teﾐsiuﾐe destiﾐate iluﾏiﾐatului puHliI este de ン aﾐi, iar 
pentru corpurile de iluminat este de 2 ani. 

 

 CAP. V Drepturile şi oHliga縁iile operatorilor serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI 

 

 ART. 92 

    Drepturile şi oHliga縁iile operatorului prestator al serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI se prevăd îﾐ: 
    a) regulamentul serviciului; 

    b) contractul de delegare a gestiunii. 

    

 ART. 93 

    

     Operatorul Iare prestează serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI exerIită Iu titlu gratuit drepturile de uz şi de 
servitute asupra tereﾐurilor şi Huﾐurilor proprietate puHliIă sau  privată, apar縁iﾐâﾐd, după Iaz, statului, 

Consiliului local DRIDU, uﾐor persoaﾐe fiziIe ori juridiIe, după Iuﾏ urﾏează: 
    a)-dreptul de uz peﾐtru exeIutarea luIrărilor de iﾐfrastruItură peﾐtru prestarea serviIiului de iluﾏiﾐat 
public; 

    b)-servitute de treIere suHteraﾐă, de suprafa縁ă sau aeriaﾐă peﾐtru instalarea sistemului de iluminat 

public; 

    c)-dreptul de aIIes la utilită縁ile puHliIe şi la Sisteﾏul EﾐergetiI Na縁ioﾐal. 
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 ART. 94 

    

    Operatorul serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI are urﾏătoarele oHliga縁ii: 
    a)-să gestioﾐeze serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI pe Iriterii de Ioﾏpetitivitate şi efiIieﾐ縁ă eIoﾐoﾏiIă; 
    b)-să proﾏoveze dezvoltarea, ﾏoderﾐizarea şi exploatarea efiIieﾐtă a iﾐfrastruIturii afereﾐte serviIiului 
de iluminat public; 

    c)-să respeIte sarIiﾐile asuﾏate potrivit IoﾐtraItului de delegare a gestiunii serviciului; 

    d)- să asigure respeItarea iﾐdiIatorilor de perforﾏaﾐ縁ă ai serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI, staHili縁i de 
Consiliul Local DRIDU, îﾐ regulaﾏeﾐtul serviIiului, aﾐexat la IoﾐtraItul de delegare a gestiuﾐii; 
    e)-să respeIte şi să efeItueze serviIiul Ioﾐforﾏ prezeﾐtului regulaﾏeﾐt, Iaietului de sarIiﾐi şi IoﾐtraItului 
de delegare a gestiunii; 

    f)-să furnizeze Consiliului Local DRIDU, A.N.R.S.C. şi C.N.R.I. iﾐforﾏa縁iile soliIitate şi să asigure aIIesul la 
toate iﾐforﾏa縁iile ﾐeIesare verifiIării şi evaluării fuﾐI縁ioﾐării şi dezvoltării serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI; 
    g)-să puﾐă îﾐ apliIare ﾏetode perforﾏaﾐte de ﾏaﾐageﾏeﾐt, Iare să IoﾐduIă la reduIerea Iosturilor de 
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor IoﾐIureﾐ縁iale iﾏpuse de ﾐorﾏele legale îﾐ vigoare priviﾐd 
aIhizi縁iile de luIrări sau de Huﾐuri; 
    hぶde a refaIe loIul uﾐde a iﾐterveﾐit peﾐtru repara縁ii sau exeIu縁ia uﾐei luIrări ﾐoi, la uﾐ ﾐivel Ialitativ 
Iorespuﾐzător, îﾐ terﾏeﾐ de ﾏaxiﾏuﾏ ヵ zile luIrătoare de la terﾏiﾐarea luIrării, daIă Ioﾐdi縁iile 
meteorologice le permit; 

    i)- să asigure fiﾐaﾐ縁area pregătirii profesioﾐale a propriilor salaria縁i. 
     

ART. 95 

      (1)- Peﾐtru ﾐerespeItarea de Iătre operatorul serviIiului de iluﾏiﾐat public a indicatorilor de 

perforﾏaﾐ縁ă Consiliul local DRIDU,poate aplica penalitati operatorului serviciului de iluminat  public. 

   (2)- Operatorul serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI răspuﾐde de îﾐdepliﾐirea oHliga縁iilor prevăzute la art. Γヴ. 
     

ART. 96 

     

    Operatorul serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI are urﾏătoarele drepturi: 
    a)-să sisteze serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI utilizatorilor Iare ﾐu şi-au achitat contravaloarea serviciilor 

prestate, iﾐIlusiv ﾏajorările şi/sau peﾐalită縁ile de îﾐtârziere, îﾐ Iel ﾏult ンヰ de zile IaleﾐdaristiIe de la data 
expirării terﾏeﾐului de plată a faIturilor; 
    b)-să soliIite reIuperarea Iheltuielilor ﾐeIesare reluării prestării serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI; 
    c)- să asigure eIhiliHrul IoﾐtraItual pe durata delegării gestiuﾐii; 
    d)-să soliIite ﾏodifiIarea sau ajustarea tarifului îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu Norﾏele ﾏetodologiIe aproHate de 
A.N.R.S.C.; 

    e)-să soliIite reIuperarea deHitelor îﾐ iﾐstaﾐ縁ă. 
     

ART. 97 

     

    (1)- Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consiliul Local DRIDU; 

    (2)- Suﾐt HeﾐefiIiari ai serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI Ioﾏuﾐită縁ile loIale îﾐ aﾐsaﾏHlul lor. 
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    (3)- Consiliul Local DRIDU, îﾐ Ialitate de reprezeﾐtaﾐt al Ioﾏuﾐită縁ii loIale şi de semnatar al contractului 

de delegare a gestiunii, este responsabil de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea 

prezentului regulament. 

    

 ART. 98 

    

     Dreptul de aIIes la serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI şi de a HeﾐefiIia de aIesta este garantat tuturor membrilor 

Ioﾏuﾐită縁ii loIale, persoaﾐe fiziIe şi persoaﾐe juridiIe, îﾐ ﾏod ﾐedisIriﾏiﾐatoriu. 
    

 ART. 99 

     

    Utilizatorul serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI are urﾏătoarele drepturi: 
    a)-să apliIe Ilauzele saﾐI縁ioﾐatorii, îﾐ Iazul îﾐ Iare operatorul ﾐu respeItă prevederile IoﾐtraItului de 
delegare a gestiuﾐii, iﾐIlusiv prevederile diﾐ regulaﾏeﾐtul serviIiului şi diﾐ Iaietul de sarIiﾐi aﾐexate la 
acesta; 

    b)-să verifiIe respeItarea Ilauzelor de adﾏiﾐistrare, îﾐtre縁iﾐere şi predare a Huﾐurilor puHliIe sau private 
afectate serviciului; 

    c)-să soliIite iﾐforﾏa縁ii Iu privire la ﾐivelul şi Ialitatea serviIiului furﾐizat/prestat şi Iu privire la ﾏodul de 
îﾐtre縁iﾐere, exploatare şi adﾏiﾐistrare a Huﾐurilor diﾐ proprietatea puHliIă sau privată a uﾐită縁ilor 
administrativ-teritoriale îﾐIrediﾐ縁ate peﾐtru realizarea serviIiului; 
    d)-să aproHe staHilirea pre縁urilor şi tarifelor, respeItiv ajustarea şi ﾏodifiIarea pre縁urilor şi tarifelor 
propuse de operatori pe baza ﾏetodologiei elaHorate şi aproHate de autoritatea de regleﾏeﾐtare 
Ioﾏpeteﾐtă; 
    e)-să ia ﾏăsurile staHilite îﾐ IoﾐtraItul de delegare a gestiuﾐii, îﾐ situa縁ia îﾐ Iare operatorul ﾐu asigură 
iﾐdiIatorii de perforﾏaﾐ縁ă şi Ioﾐtiﾐuitatea serviIiilor peﾐtru Iare s-a obligat; 

    f)-să refuze, îﾐ Ioﾐdi縁ii justifiIate, aproHarea staHilirii, ajustării sau ﾏodifiIării tarifelor propuse de 
operator; 

    g)-să îşi asuﾏe plata iﾐtegrală sau par縁ială a eﾐergiei eleItriIe afereﾐtă Ioﾐsuﾏului iﾐstala縁iilor de 
iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii. 

     

ART. 100 

     

   ţeﾐefiIiarii serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI au urﾏătoarele drepturi: 
    a)- să aiHă aIIes la serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI îﾐ Ioﾐdi縁iile respeItării regulamentelor specifice; 

    b)- să aiHă aIIes la iﾐforﾏa縁iile de iﾐteres puHliI priviﾐd serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI, fiiﾐd iﾐforﾏa縁i 
periodic despre: 

    - starea sistemului de iluminat public; 

    - plaﾐurile aﾐuale şi de perspeItivă priviﾐd dezvoltarea sistemului de iluminat public; 

    - planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public; 

    - stadiul de realizare a plaﾐurilor de reaHilitare, ﾏoderﾐizare şi extiﾐdere a sisteﾏului de iluﾏiﾐat puHliI; 
    - tarifele aprobate pentru prestarea serviIiului şi evolu縁ia îﾐ tiﾏp a aIestuia; 
    - efiIieﾐ縁a ﾏăsurilor luate, refleItată îﾐ: sIăderea ﾐuﾏărului de aIIideﾐte rutiere, Ireşterea seIurită縁ii 
iﾐdividuale şi IoleItive şi altele aseﾏeﾐea; 
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    c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor priviﾐd reaHilitarea, ﾏoderﾐizarea şi extiﾐderea 
sistemului de iluminat public. 

     

ART. 101 

    

     ţeﾐefiIiarii persoaﾐe fiziIe şi/sau persoaﾐe juridiIe ai serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI au oHliga縁ia de a 
respecta prevederile prezentului regulament al serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI şi de a-şi aIhita oHliga縁iile de 
plată staHilite suH forﾏă de taxe loIale. 
  

CAP. VI. INDICATORI DE PERFORMANTA 

 

ART. 102 

     

    (1)-IﾐdiIatorii de perforﾏaﾐ縁ă staHilesI Ioﾐdi縁iile Ie treHuie respeItate de operatorul serviciului de 

iluﾏiﾐat puHliI îﾐ asigurarea serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI. 
    (2)-IﾐdiIatorii de perforﾏaﾐ縁ă asigură Ioﾐdi縁iile pe Iare treHuie să le îﾐdepliﾐeasIă serviIiul de iluﾏiﾐat 
puHliI, avâﾐdu-se îﾐ vedere: 
    a)-continuitatea din puﾐIt de vedere Iaﾐtitativ şi Ialitativ; 
    b)-adaptările la Ieriﾐ縁ele IoﾐIrete, difereﾐ縁iate îﾐ tiﾏp şi spa縁iu, ale Ioﾏuﾐită縁ii loIale; 
    c)-satisfaIerea judiIioasă, eIhitaHilă şi ﾐeprefereﾐ縁ială a tuturor ﾏeﾏHrilor Ioﾏuﾐită縁ilor loIale, îﾐ 
calitatea lor de utilizatori ai serviciului; 

    d)-adﾏiﾐistrarea şi gestioﾐarea serviIiului îﾐ iﾐteresul Ioﾏuﾐită縁ilor loIale; 
    e)-respeItarea regleﾏeﾐtărilor speIifiIe diﾐ doﾏeﾐiul traﾐsportului, distriHu縁iei şi utilizării eﾐergiei 
electrice; 

    f)-respeItarea staﾐdardelor ﾏiﾐiﾏale priviﾐd iluﾏiﾐatul puHliI, prevăzute de ﾐorﾏele ﾐa縁ioﾐale îﾐ aIest 
domeniu. 

     

ART. 103 

    

    IﾐdiIatorii de perforﾏaﾐ縁ă peﾐtru serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI suﾐt speIifiIi peﾐtru urﾏătoarele aItivită縁i: 
    a)-Ialitatea şi efiIieﾐ縁a serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI; 
    b)-îﾐdepliﾐirea prevederilor diﾐ IoﾐtraIt Iu privire la Ialitatea serviIiului efeItuat; 
    c)-ﾏeﾐ縁iﾐerea uﾐor rela縁ii eIhitaHile îﾐtre operator şi utilizator priﾐ rezolvarea operativă şi oHieItivă a 

proHleﾏelor, Iu respeItarea drepturilor şi oHliga縁iilor Iare reviﾐ fieIărei păr縁i; 
    d)-solu縁ioﾐarea reIlaﾏa縁iilor HeﾐefiIiarilor referitoare la serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI; 
    e)-Ireşterea gradului de siguraﾐ縁ă rutieră; 
    f)-sIăderea iﾐfraI縁ioﾐalită縁ii. 
     

ART. 104 

    

    Îﾐ vederea urﾏăririi respeItării iﾐdiIatorilor de perforﾏaﾐ縁ă, operatorul treHuie să asigure: 
    a)-gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale; 
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    b)-îﾐregistrarea aItivită縁ilor priviﾐd Iitirea eIhipaﾏeﾐtelor de ﾏăsurare, faIturarea şi îﾐIasarea 
contravalorii serviciului efectuate; 

    c)-îﾐregistrarea reIlaﾏa縁iilor şi sesizărilor HeﾐefiIiarilor, orgaﾐelor de poli縁ie şi gardieﾐilor puHliIi şi 
solu縁ioﾐarea aIestora; 
    d)-accesul ﾐeîﾐgrădit al autorită縁ilor adﾏiﾐistra縁iei puHliIe Ieﾐtrale şi loIale, îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu 
Ioﾏpeteﾐ縁ele şi atriHu縁iile legale Ie le reviﾐ, la iﾐforﾏa縁iile ﾐeIesare staHilirii: 
    - ﾏodului de respeItare şi de îﾐdepliﾐire a oHliga縁iilor IoﾐtraItuale asuﾏate; 

    -Ialită縁ii şi efiIieﾐ縁ei serviIiului furﾐizat/prestat la ﾐivelul iﾐdiIatorilor de perforﾏaﾐ縁ă staHili縁i îﾐ 
IoﾐtraItul de delegare a gestiuﾐii şi îﾐ regulaﾏeﾐtul de serviIiu; 
    -ﾏodului de adﾏiﾐistrare, exploatare, Ioﾐservare şi ﾏeﾐ縁iﾐere îﾐ fuﾐI縁iuﾐe, dezvoltare şi/sau 
ﾏoderﾐizare a sisteﾏului puHliI de iluﾏiﾐat diﾐ iﾐfrastruItura edilitar urHaﾐă îﾐIrediﾐ縁ată priﾐ IoﾐtraItul 
de delegare a gestiunii; 

    -ﾏodului de forﾏare şi staHilire a tarifelor peﾐtru serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI; 
    -stadiului de realizare a iﾐvesti縁iilor; 
    -ﾏodului de respeItare a paraﾏetrilor Ieru縁i priﾐ presIrip縁iile tehﾐiIe. 
     

ART. 105 

     

     IﾐdiIatorii de perforﾏaﾐ縁ă geﾐerali şi garaﾐta縁i peﾐtru serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI suﾐt staHili縁i îﾐ Anexa 

nr. 1, care face parte iﾐtegraﾐtă diﾐ prezeﾐtul regulaﾏeﾐt. 
 

CAP. VII. Raspunderi si sanctiuni 

 

    ÎﾐIălIarea dispozi縁iilor prezeﾐtului regulaﾏeﾐt atrage răspuﾐderea disIipliﾐară, Iivilă, Ioﾐtraveﾐ縁ioﾐală 
sau peﾐală, după Iaz, a persoaﾐelor viﾐovate. 
     

ART. 106 

    

     Fapta săvârşită Iu iﾐteﾐ縁ie Ioﾐtra uﾐei IoleItivită縁i loIale priﾐ, deteriorarea gravă sau distrugerea 
totală ori par縁ială a iﾐstala縁iilor, utilajelor, eIhipaﾏeﾐtelor şi a dotărilor afereﾐte sisteﾏului de iluﾏiﾐat 
puHliI este Ioﾐsiderată aIt de terorisﾏ şi se pedepseşte potrivit legisla縁iei îﾐ vigoare. 
  

 

CAP. VIII. Dispozi縁ii fiﾐale şi traﾐzitorii 
 

 ART. 107 

      

     (1)- Regulamentul serviciului de iluminat public din COMUNADRIDU se elaHorează şi se aproHă de 
Consiliul Local DRIDU. 

    (2)- Îﾐ Iadrul regulaﾏeﾐtelor de serviIiu se vor preIiza: oHligativitatea, periodiIitatea şi ﾏodul de 
efeItuare a ﾏăsurătorilor paraﾏetrilor luﾏiﾐotehﾐiIi pe toate Iăile de IirIula縁ie. 
    (3)- Măsurătorile preIizate la aliﾐ. ふヲぶ se vor efeItua oHligatoriu la îﾐIeperea aItivită縁ii operatorului, 
indiferent de modul de gestiune adoptat. 
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    (4)- Îﾐ urﾏa ﾏăsurătorilor se va staHili uﾐ plaﾐ de ﾏăsuri peﾐtru aduIerea sisteﾏului de iluﾏiﾐat puHliI 
la paraﾏetrii tehﾐiIi prevăzu縁i îﾐ ﾐorﾏativele îﾐ vigoare. 
    (5)- Pâﾐă la aproHarea regulaﾏeﾐtului de serviIiu Ioﾐforﾏ dispozi縁iilor aliﾐ. ふヱぶ, operatorul va respeIta 
regulamentul – cadru, conform Ordinului nr.86/2007 emis de A.N.R.S.C. 

   

 ART. 108 

     

     Îﾐ Iadrul IoﾐtraItelor îﾐIheiate Iu utilizatorii se vor iﾐdiIa staﾐdardele, ﾐorﾏativele şi tarifele legale, 
valaHile la data îﾐIheierii aIestora. 
     

ART. 109 

     

      Operatorul Iare prestează serviIiul de iluﾏiﾐat puHliI are oHliga縁ia de a îﾐtoIﾏi uﾐ plaﾐ de ﾏăsuri Iare 
să aiHă o durată de ﾏaxiﾏuﾏ ヱヲ luﾐi, îﾐ Iare să fie Iupriﾐse terﾏeﾐele de Ioﾐforﾏare Iu oHliga縁iile Ie 
rezultă diﾐ prezeﾐtul regulaﾏeﾐt, îﾐ speIial îﾐ priviﾐ縁a iﾐveﾐtarierii iﾐstala縁iilor de iluﾏiﾐat, IalIulării şi 
ﾏăsurării paraﾏetrilor luﾏiﾐotehﾐiIi.      
 

 

 

 

ART.ヱヱヰ     
 

     Iﾐstala縁iile de iluﾏiﾐat puHliI treHuie să asigure IaraIteristiIile luﾏiﾐotehﾐiIe ﾐorﾏate ﾐeIesare 
siguraﾐ縁ei IirIula縁iei pe Iăile de IirIula縁ie, îﾐ fuﾐI縁ie de iﾐteﾐsitatea trafiIului şi de refleItaﾐ縁a suprafe縁ei Iăii 
de IirIula縁ie şi a zoﾐei adiaIeﾐte. 
✓ Toate iﾐstala縁iile de iluﾏiﾐat destiﾐate IirIula縁iei auto vor fi diﾏeﾐsioﾐate Ioﾐforﾏ legisla縁iei 
iﾐterﾐa縁ioﾐale şi ﾐa縁ioﾐale, îﾐ fuﾐI縁ie de ﾐivelul de luﾏiﾐaﾐ縁ă, Iu exIep縁ia iﾐterseI縁iilor ﾏari şi a seﾐsurilor 
giratorii, Iare se vor diﾏeﾐsioﾐa îﾐ fuﾐI縁ie de iluminare. 

✓ Paraﾏetrii luﾏiﾐotehﾐiIi ai iﾐstala縁iei de iluﾏiﾐat puHliI vor fi verifiIa縁i de operator, la preluarea 
serviIiului, la puﾐerea îﾐ fuﾐI縁iuﾐe a uﾐor extiﾐderi şi periodiI, pe parIursul exploatării. 
✓ Meﾐ縁iﾐerea îﾐ tiﾏp a ﾐivelului de iluﾏiﾐare sau luﾏiﾐaﾐ縁ă, după Iaz, realizat de sisteﾏul de iluﾏiﾐat 
puHliI se asigură priﾐ prograﾏul de îﾐtre縁iﾐere, realizâﾐdu-se îﾐloIuirea lăﾏpilor uzate, Iură縁area lăﾏpilor 
şi a Iorpurilor de iluﾏiﾐat. 

Parametrii cantitativi sunt: 

✓ ﾐivelul de luﾏiﾐaﾐ縁ă, peﾐtru Iăile de IirIula縁ie auto; 
✓ ﾐivelul de iluﾏiﾐare, peﾐtru iﾐterseI縁ii, pie縁e, seﾐsuri giratorii, zoﾐe pietoﾐale, piste peﾐtru HiIiIlete. 

Parametrii calitativi sunt: 

✓ uniformitatea pe zona de calcul; 

✓ iﾐdiIele TI peﾐtru evitarea orHirii fiziologiIe îﾐ Iâﾏpul vizual Ieﾐtral şi periferiI.     
• Iluﾏiﾐatul pie縁elor şi al iﾐterseI縁iilor se va realiza astfel îﾐIât ﾐivelul de iluﾏiﾐare să fie ﾏai ridiIat 
Iu ヵヰ% fa縁ă de strada Iu ﾐivelul Iel ﾏai ridiIat, iﾐIideﾐtă îﾐ iﾐterseI縁ie, avâﾐd Ia referiﾐ縁ă staﾐdardul SR 

CEN/TR 13201-1:2015. 
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• Iluﾏiﾐatul treIerilor la ﾐivel Iu Ialea de rulare a traﾏvaielor se realizează astfel îﾐIât ﾐivelul de 
iluﾏiﾐare să fie Iu ヵヰ% ﾏai ridiIat fa縁ă de strada Iu ﾐivelul Iel ﾏai ridiIat, avâﾐd Ia referiﾐ縁ă staﾐdardul SR 

CEN/TR 13201-1:2015. 

• Iluminatul iﾐterseI縁iilor se va realiza priﾐ aﾏplasarea Iorpurilor de iluﾏiﾐat Iât ﾏai aproape de 
uﾐghiurile iﾐterseI縁iilor. 
• Iluﾏiﾐatul iﾐterseI縁iilor diﾐtre străzile priﾐIipale şi Iele seIuﾐdare se va realiza priﾐ aﾏplasarea 
Iorpurilor de iluﾏiﾐat pe Iăile de IirIula縁ie priﾐIipale îﾐ fa縁a Iăilor de IirIula縁ie seIuﾐdare Iu Iare se 
iﾐterseItează, aIest ﾏod de aﾏplasare a Iorpurilor de iluﾏiﾐat Ioﾐstituiﾐd uﾐ puﾐIt de seﾏﾐalizare peﾐtru 
IirIula縁ia rutieră.    
  Iluﾏiﾐatul trotuarelor se poate realiza Iu uﾐ ﾐivel de iluﾏiﾐare Iu ヵヰ% ﾏai redus deIât ﾐivelul par縁ii 
IarosaHile a Iăii de IirIula縁ie respeItive, potrivit faItorului "raport de zoﾐă alăturată" rezultat diﾐ proieItare, 
avâﾐd Ia referiﾐ縁ă staﾐdardul SR CEN/TR ヱンヲヰヱ-ヱ:ヲヰヱヵ. 
• Iluﾏiﾐatul spa縁iilor speIial aﾏeﾐajate peﾐtru parIare se va realiza Iu surse de luﾏiﾐă Iare asigură 
un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.    

• Iluﾏiﾐatul podurilor şi pasajelor se va realiza Iu surse de luﾏiﾐă Iare treHuie să asigure o luﾏiﾐaﾐ縁ă 
egală Iu Iea realizată pe restul traseului, iar Iorpurile de iluﾏiﾐat vor avea Ilasa de proteI縁ie IP ヶヵ, peﾐtru 
ﾏărirea tiﾏpului de Huﾐă fuﾐI縁ioﾐare. 
• Peﾐtru poduri se va asigura ﾏarIarea luﾏiﾐoasă a Iapetelor podurilor priﾐ ﾏărirea ﾐivelului ﾏăriﾏii 
de referiﾐ縁ă Iu ヵヰ% şi, supliﾏeﾐtar, ﾏarIarea struIturii IoﾐstruI縁iei.    
• Iluﾏiﾐatul Iăilor de IirIula縁ie îﾐ paﾐtă se va realiza Iu ﾏiIşorarea distaﾐ縁ei diﾐtre sursele de luﾏiﾐă 
propor縁ioﾐal Iu uﾐghiul de îﾐIliﾐare al paﾐtei şi progresiv spre vârful paﾐtei, îﾐ aşa fel îﾐIât să se oH縁iﾐă o 
Ireştere a ﾐivelului ﾏăriﾏii de referiﾐ縁ă Iu ヵヰ%. 
• Peﾐtru iluﾏiﾐatul IurHelor de IirIula縁ie, Iorpurile de iluﾏiﾐat se vor aﾏplasa îﾐtr-o dispunere care 

să asigure ghidajul vizual. 
• Stâlpii de sus縁iﾐere a Iorpurilor de iluﾏiﾐat se aﾏplasează, îﾐ Iazul iluﾏiﾐatului uﾐilateral, pe partea 
exterioară a IurHei, distaﾐ縁a diﾐtre aIeştia ﾏiIşorâﾐdu-se îﾐ fuﾐI縁ie de Iât de aIIeﾐtuată este IurHa, Iare 
să IoﾐduIă la o ﾏajorare Iu ヵヰ% a ﾐivelului ﾏăriﾏii de referiﾐ縁ă. 
• Îﾐ Iazul iﾐterseI縁iilor uﾐor Iăi de IirIula縁ie Iu ﾐiveluri de luﾏiﾐaﾐ縁ă diferite, se va asigura treIerea 
graduală de la uﾐ ﾐivel de luﾏiﾐaﾐ縁ă la altul pe IirIa ヱヰヰ ﾏ pe Ialea de IirIula縁ie ﾏai pu縁iﾐ iluﾏiﾐată, peﾐtru 
adaptarea fiziologiIă şi psihologiIă a partiIipaﾐ縁ilor la trafiI.    
• Iluﾏiﾐatul treIerilor de pietoﾐi se realizează Iu uﾐ ﾐivel de luﾏiﾐaﾐ縁ă Iu ヵヰ% ﾏai ridiIat deIât Iel 
al Iăii de IirIula縁ie respeItive, evitâﾐdu-se sIhiﾏHarea Iulorii Iare produIe şoI vizual şi estetiI perturHator. 
• Îﾐ iﾏediata apropiere a treIerilor de pietoﾐi şi a iﾐterseI縁iilor ﾐu se vor aﾏplasa reIlaﾏe luﾏiﾐoase 
Iare priﾐ efeItul de sIhiﾏHare a Iulorii şi/sau priﾐ varia縁ia iﾐteﾐsită縁ii luﾏiﾐoase să distragă ateﾐ縁ia 
IoﾐduIătorilor de vehiIule sau a pietoﾐilor. 
• Iluﾏiﾐatul se realizează priﾐ dispuﾐerea uﾐui Iorp de iluﾏiﾐat îﾐ iﾏediata apropiere a treIerii de 
pietoﾐi sau aﾏplasarea treIerii îﾐ apropierea loIului de dispuﾐere a Iorpurilor de iluﾏiﾐat. 
• Aﾏplasarea Iorpurilor de iluﾏiﾐat se va faIe astfel îﾐIât să se asigure iluﾏiﾐarea pietoﾐilor diﾐ 
sensul de IirIula縁ie. 
• Iluﾏiﾐatul treIerilor de pietoﾐi treHuie să aiHă îﾐ vedere uﾐ iﾐdiIe de orHire Iât ﾏai sIăzut. 
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• La treIerile de pietoﾐi uﾐde îﾐ ﾏod freIveﾐt au loI aIIideﾐte de IirIula縁ie, îﾐ perioada îﾐ Iare este 
ﾐeIesară fuﾐI縁ioﾐarea iﾐstala縁iilor de iluﾏiﾐat ﾐivelul de luﾏiﾐaﾐ縁ă ﾏeﾐ縁ioﾐat la aliﾐ. ふヱぶ se poate ﾏări 
pâﾐă la ヱヰヰ%.     
• Rela縁iile diﾐtre ﾏăriﾏile geoﾏetriIe ale iﾐstala縁iei de iluﾏiﾐat şi IaraIteristiIile eleItriIe şi 
luﾏiﾐotehﾐiIe ale aIesteia vor fi Iorelate astfel îﾐIât să rezulte solu縁ii optiﾏe diﾐ puﾐIt de vedere tehﾐiI şi 
economic. 

• Îﾐăl縁iﾏile la Iare se vor aﾏplasa Iorpurile de iluﾏiﾐat se IalIulează îﾐ fuﾐI縁ie de fluxul luﾏiﾐos al 
surselor de luﾏiﾐă şi de gradul de IoﾐIeﾐtrare a distriHu縁iei iﾐteﾐsită縁ii luﾏiﾐoase a aIestora, astfel îﾐIât 
să se asigure uﾐiforﾏitatea ﾐorﾏată şi liﾏitarea feﾐoﾏeﾐului de orHire. 
• Îﾐ Iazul îﾐ Iare îﾐăl縁iﾏea stâlpilor este dată de situa縁ia existeﾐtă îﾐ tereﾐ şi diﾐ IalIule rezultă 
ﾐeIesitatea sIhiﾏHării aIesteia se vor alege solu縁iile Iele ﾏai eIoﾐoﾏiIe rezultate diﾐ îﾐloIuirea stâlpilor 
existeﾐ縁i, supraîﾐăl縁area Ielor existeﾐ縁i, ﾏodifiIarea fluxului luﾏiﾐos, ﾏoﾐtarea uﾐor stâlpi supliﾏeﾐtari, 
ﾏodifiIarea gradului de IoﾐIeﾐtrare a distriHu縁iei luﾏiﾐoase, astfel îﾐIât să se asigure uﾐiforﾏitatea şi 
limitarea fenomenului de orbire. 

• Peﾐtru evitarea feﾐoﾏeﾐului de orHire, îﾐ pie縁e şi iﾐterseI縁ii sursele de luﾏiﾐă şi Iorpurile de 
iluﾏiﾐat se ﾏoﾐtează la îﾐăl縁iﾏi Iu uﾐghiuri de proteI縁ie Iorespuﾐzătoare. 
• Pozi縁ioﾐarea Iorpurilor de iluﾏiﾐat peﾐtru Iăile de IirIula縁ie auto se va determina printr-o aﾐaliză 
Iare treHuie să previﾐă feﾐoﾏeﾐul de orHire. 
• Corpurile de iluﾏiﾐat treHuie să asigure o distriHu縁ie exIlusiv direItă a fluxului luﾏiﾐos Iătre Ialea 
de IirIula縁ie rutieră. 
• Tipul şi diﾏeﾐsiuﾐile Ioﾐsolelor se vor alege pe Ioﾐsidereﾐte eIoﾐoﾏiIe, fotoﾏetriIe, de îﾐtre縁iﾐere 
şi arhiteIturale. 
• Îﾐ fuﾐI縁ie de tipul Iorpului de iluﾏiﾐat, distaﾐ縁a diﾐtre Iorpurile de iluﾏiﾐat se alege îﾐ fuﾐI縁ie de 
îﾐăl縁iﾏea de ﾏoﾐtare a aIestora, asigurâﾐdu-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii 

Europeﾐe, astfel îﾐIât să se reduIă ﾐuﾏărul de stâlpi/kﾏ şi ﾐuﾏărul de Iorpuri de iluﾏiﾐat/kﾏ, avâﾐd Ia 
referiﾐ縁ă staﾐdardul SR CEN/TR 13201-1:2015.     

• Îﾐ Iazul îﾐ Iare stâlpii pe Iare se ﾏoﾐtează Iorpurile de iluﾏiﾐat, apar縁iﾐâﾐd sisteﾏelor de iluminat 

rutier, suﾐt situa縁i îﾐtre IopaIii plaﾐta縁i pe păr縁ile laterale ale străzii, se va adopta o solu縁ie de iluﾏiﾐat 
Iorespuﾐzătoare astfel îﾐIât îﾐ perioada îﾐ 

Iare Ioroaﾐa IopaIilor este verde, fluxul luﾏiﾐos să fie astfel distriHuit îﾐIât să se asigure o distriHu縁ie 
uﾐiforﾏă a luﾏiﾐaﾐ縁ei, fără Ia pe IarosaHil să apară pete de luﾏiﾐă şi uﾏHre puterﾐiIe geﾐeratoare de 
iﾐseIuritate şi disIoﾐfort. 
• Îﾐ fuﾐI縁ie de vegeta縁ia existeﾐtă îﾐ zoﾐa adiaIeﾐtă Iăilor de IirIula縁ie şi de sisteﾏul de iluﾏiﾐat ales, 
Iorpurile de iluﾏiﾐat se aﾏplasează astfel îﾐIât distriHu縁ia fluxului luﾏiﾐos să ﾐu se ﾏodifiIe. Îﾐ aIest seﾐs, 
Ioroﾐaﾏeﾐtul arHorilor se ajustează periodiI peﾐtru a ﾐu apărea o ﾐeuﾐiforﾏitate a fluxului luﾏiﾐos.    
        Pozi縁ioﾐarea Iorpurilor de iluﾏiﾐat rutier se faIe la uﾐ uﾐghi de ﾏoﾐtaj Iât ﾏai ﾏiI astfel îﾐIât să se 
realizeze o dirijare Iorespuﾐzătoare a fluxului luﾏiﾐos Iătre IarosaHil şi peﾐtru Ia aIel Iorp de iluﾏiﾐat să 
ﾐu produIă orHirea partiIipaﾐ縁ilor la IirIula縁ia rutieră sau pietoﾐală, asigurâﾐdu-se îﾐ aIelaşi tiﾏp şi 
uﾐiforﾏitatea ﾐeIesară.     
• Iluﾏiﾐatul Iăilor de IirIula縁ie foarte late, prevăzute Iu arHori de diﾏeﾐsiuﾐi ﾏedii, se va realiza priﾐ 
aﾏplasarea surselor de luﾏiﾐă îﾐ liﾐie Iu arHorii şi ﾐu îﾐ spatele lor; Ioroﾐaﾏeﾐtul arHorilor treHuie să ﾐu 
ﾏodifiIe distriHu縁ia fluxului luﾏiﾐos, iar vegeta縁ia treHuie ajustată periodiI. 
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• Îﾐ Iazul arHorilor de îﾐăl縁iﾏe ﾏiIă, se va utiliza distriHu縁ia axială a Iorpurilor de iluﾏiﾐat. 
• Îﾐ Iazul arHorilor de îﾐăl縁iﾏe ﾏare sursele de luﾏiﾐă se vor aﾏplasa suH Ioroaﾐă, la ﾐivelul ultiﾏelor 
raﾏuri, daIă îﾐ urﾏa IalIulelor rezultă Iă solu縁ia este aIIeptaHilă. 
• Peﾐtru Iăile de IirIula縁ie Iu arHori pe aﾏHele păr縁i se va utiliza, de regulă, iluﾏiﾐatul de tip axial. 
• Iluminarea aleilor din parIuri se va realiza, de regulă, Iu Iorpuri de iluﾏiﾐat ﾏoﾐtate pe stâlpi avâﾐd 
o îﾐăl縁iﾏe de ン-6 m de la sol. 

• Pe Iăile de IirIula縁ie, ﾐivelul de luﾏiﾐaﾐ縁ă treHuie să asigure perIeperea oHstaIolelor şi detaliilor îﾐ 
ﾏod distiﾐIt, îﾐ tiﾏp util şi Iu siguraﾐ縁ă. 
• Peﾐtru realizarea Ieriﾐ縁elor de la aliﾐ. ふヱぶ valoarea Ioﾐtrastului diﾐtre oHieItele Ie treHuie perIepute 
şi foﾐdul pe Iare se situează treHuie să aiHă valori Iupriﾐse îﾐtre ヰ,ヲ-0,5. 

• Nivelul de luﾏiﾐaﾐ縁ă va fi ﾏeﾐ縁iﾐut îﾐ tiﾏp priﾐ îﾐtre縁iﾐerea la perioade speIifiIate a iﾐstala縁iilor de 
iluﾏiﾐat, luâﾐdu-se ﾏăsuri peﾐtru îﾐloIuirea lăﾏpilor uzate, Iură縁area lăﾏpilor şi a Iorpurilor de iluﾏiﾐat, 
asigurâﾐdu-se faItorul de ﾏeﾐ縁iﾐere staHilit îﾐ Iaietul de sarIiﾐi.  
 

ART.ヱヱヲ   
 

       Operatorii serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI au oHliga縁ia de a exeIuta ﾏodifiIările ﾐeIesare îﾐ sisteﾏul de 
iluﾏiﾐat puHliI peﾐtru asigurarea respeItării Ioﾐdi縁iilor de iluﾏiﾐat, avâﾐd Ia referiﾐ縁ă staﾐdardul SR 
CEN/TR ヱンヲヰヱ-ヱ:ヲヰヱヵ. 
➢ Coﾐdi縁iile de iluﾏiﾐat priviﾐd luﾏiﾐaﾐ縁a ﾏedie, uﾐiforﾏitatea geﾐerală a luﾏiﾐaﾐ縁ei, iﾐdiIele de 
prag, uﾐiforﾏitatea loﾐgitudiﾐală a luﾏiﾐaﾐ縁ei, raportul de zoﾐă alăturată, luﾏiﾐaﾐ縁a zoﾐei de aIIes, 
raportul diﾐtre luﾏiﾐaﾐ縁ă la îﾐIeputul zoﾐei de prag şi luﾏiﾐaﾐ縁a zoﾐei de aIIes, luﾏiﾐaﾐ縁a zonei de 

traﾐzi縁ie, luﾏiﾐaﾐ縁a zoﾐei iﾐterioare, luﾏiﾐaﾐ縁a zoﾐei de ieşire, iluﾏiﾐarea ﾏedie, uﾐiforﾏitatea geﾐerală 
a iluﾏiﾐării, iluﾏiﾐarea ﾏiﾐiﾏă, după Iaz, vor avea valori Iu referiﾐ縁ă la staﾐdardul SR CEN/TR 13201-

1:2015 pentru: 

    aぶ Ilasa sisteﾏului de iluﾏiﾐat peﾐtru Iategoria Iăi de IirIula縁ie destiﾐate trafiIului rutier; 
    Hぶ Ilasa sisteﾏului de iluﾏiﾐat peﾐtru zoﾐele de risI; 
    Iぶ Ilasa sisteﾏului de iluﾏiﾐat peﾐtru Iăile de IirIula縁ie destiﾐate trafiIului pietoﾐal şi pistelor peﾐtru 
HiIiIlete. 
➢ La ﾏoﾐtarea reIlaﾏelor luﾏiﾐoase îﾐ zoﾐa de exploatare a sisteﾏului de iluﾏiﾐat puHliI se va oH縁iﾐe 
îﾐ prealaHil avizul operatorului serviIiului de iluﾏiﾐat puHliI priviﾐd sursele de luﾏiﾐă utilizaHile diﾐ puﾐItul 
de vedere al iluﾏiﾐării ﾏaxiﾏe adﾏisiHile, teﾏperaturii de Iuloare Iorelată, al Iulorii surselor de iluﾏiﾐat 
şi al pozi縁ioﾐării aIestora fa縁ă de trafiIul rutier, îﾐ vederea evitării distragerii ateﾐ縁iei partiIipaﾐ縁ilor la trafiI 
şi a arﾏoﾐizării Iulorilor reIlaﾏelor luﾏiﾐoase Iu Iele utilizate la iluminatul public.    

       Peﾐtru realizarea uﾐei uﾐiforﾏită縁i satisfăIătoare a reparti縁iei luﾏiﾐaﾐ縁ei pe suprafa縁a Iăii de IirIula縁ie, 
Iorpurile de iluﾏiﾐat vor fi astfel aﾏplasate îﾐIât să asigure paraﾏetrii luﾏiﾐotehﾐiIi ﾐorﾏa縁i, avâﾐd Ia 
referiﾐ縁ă staﾐdardul SR CEN/TR ヱンヲヰヱ-ヱ:ヲヰヱヵ. 
➢ Aﾏplasarea Iorpurilor de iluﾏiﾐat se va realiza, îﾐ fuﾐI縁ie de Ieriﾐ縁ele şi Ioﾐdi縁iile îﾐ Iare se 
realizează iluﾏiﾐatul puHliI, îﾐ uﾐul diﾐtre urﾏătoarele ﾏoduri: 
    aぶ uﾐilateral; 
    Hぶ Hilateral alterﾐat; 
    Iぶ Hilateral fa縁ă îﾐ fa縁ă; 



 COMUNA DRIDU 
                                      REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

 
S.C. MinCons S.R.L. Slobozia 
Registrul Comertului: J21/480/2006; Cod Fiscal: 19060887 
Autorizatie ANRE nr.56 /2018 Soc. Prest. Servicii Energetice 
Atestat ANRE tip B nr. 13465/2018 Proiectare Inst. Electrice 

51 
 

ISO 9001 - Certificat nr. 718/00680 

C.N.R.I.   - Certificat nr. 49/2019 

 

    dぶ axial; 
    eぶ Ieﾐtral; 
    fぶ Iateﾐar. 
    
➢ Iluﾏiﾐatul puHliI al Iăilor de IirIula縁ie va fi realizat 縁iﾐâﾐdu-se Ioﾐt de îﾐIadrarea îﾐ Ilasele 
sisteﾏului de iluﾏiﾐat, îﾐ fuﾐI縁ie de Iategoria şi Ioﾐfigura縁ia Iăii de IirIula縁ie, de iﾐteﾐsitatea trafiIului 
rutier şi de dirijarea IirIula縁iei rutiere, Ioﾐforﾏ ﾐorﾏelor îﾐ vigoare, putâﾐd fi luate îﾐ Ioﾐsiderare şi 
staﾐdardele ﾐa縁ioﾐale. 
     Tipul Iorpurilor de iluﾏiﾐat şi al arﾏăturilor peﾐtru iluﾏiﾐat se va staHili 縁iﾐâﾐdu-se cont ca durata de 

Huﾐă fuﾐI縁ioﾐare să fie de Iel pu縁iﾐ 5ヰ.ヰヰヰ de ore, Iu exIep縁ia Iazurilor îﾐ Iare se doreşte o redare foarte 

buna a culorilor ; 

     

ART. 113 

     

      Îﾐ vederea Ireşterii siguraﾐ縁ei Ietă縁eﾐilor şi sIăderii iﾐfraI縁ioﾐalită縁ii, orgaﾐele adﾏiﾐistra縁iei puHliIe 
loIale îﾏpreuﾐă Iu orgaﾐele de poli縁ie vor staHili ﾏodalită縁i de seﾏﾐalare operativă a Iazurilor de 
ﾐefuﾐI縁ioﾐare sau de fuﾐI縁ioﾐare defeItuoasă a sisteﾏului de iluﾏiﾐat puHliI. 

 

 

 

 

ANEXA 1 

La regulamentul serviciului de iluminat public 

 

IﾐdiIatori de perfoﾏaﾐță geﾐerali și garaﾐtați peﾐtru ServiIiul de Iluﾏiﾐat PuHliI 

Nivelurile de luﾏiﾐaﾐ縁ă şi iluﾏiﾐare suﾐt staHilite îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu prevederile regleﾏeﾐtărilor 
iﾐterﾐa縁ioﾐale şi ﾐa縁ioﾐale priviﾐd iluﾏiﾐatul puHliI - Coﾏisia Iﾐterﾐa縁ioﾐală de Iluﾏiﾐat ふCIEぶ TR ヱヱヵ, 
respectiv standardul SR EN 13201/2015.  

 IﾐdiIatori de perforﾏaﾐ縁ă speIifiIi peﾐtru Ialitatea serviIiului prestat:  

Iluminat 

Public  

     

Articol  Nivel de servicii  
MASURARE/ 

DETECTARE  

TIMP PERMIS PENTRU REPARATII 

SAU TOLERANTA ADMISA  

Luﾏiﾐaﾐța 
medie   

0,75 cd/m2 pentru drumuri M 4a   

0,5 cd/m2 pentru drumuri M 5   

0,3 cd/m2 pentru drumuri M 6   

Inspectie 

vizuala, 

luﾏiﾐaﾐ縁ﾏetru  

Lampile neconforme din zonele cu 

risc mare trebuie reparate in maxim 

48 ore de la detectarea lor  
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Uniformitatea 

geﾐerală a 
luﾏiﾐaﾐ縁ei  

0,4   pentru drunuri  M 4a  

0,35 pentru drumuri M 5   

0,3   pentru drumuri M6  

   

Inspectie 

vizuala, 

luﾏiﾐaﾐ縁ﾏetru  

Lampile neconforme din zonele cu 

risc mare trebuie reparate in maxim 

48 ore de la detectarea lor  

Factorul de 

putere  
> 0.92  Multimetru  

Corpurile de iluminat neconforme 

trebuie inlocuite sau reparate in  

maxim 5 zile de la detectarea  

(sesizarea) defectiunii  

Corpuri  

(aparate) de 

iluminat  

Trebuie sa fie prezentate 

complete, curate, cu suprafata  

vopsita sau cu alt tip de strat  

acoperitor  

Inspectie 

vizuala  

Corpurile de iluﾏiﾐat treHuie să fie 
Iurățate iﾐ ﾏaxiﾏ ヵ zile de la  

seﾏalarea defiIieﾐ縁ei Ia parte a  
operațiuﾐilor de îﾐtrețiﾐere, altfel 

minim odata la 4 ani.  

Stalpii de 

iluminat  

Trebuie sa fie prezentati curati 

fara defectiuni, fara coroziune    

Inspectie 

vizuala  

Stalpii de iluminat defectati in urma 

accidentelor trebuie sa fie inlocuiti in 

termen de 14 zile  

   

NR. 

CRT.  
INDICATORI DE PERFORMAN猿Ă  

Trimestrul  

Σ aﾐ  

6  

I  II  III  IV  

0  1  2  3  4  5  

1  
  

INDICATORI DE PERFORMAN猿Ă GENERALI  

1.1  IP-Q1-Calitatea serviciilor prestate  

a)  

Nuﾏărul de reIlaﾏa縁ii priviﾐd disfuﾐI縁ioﾐalită縁ile iluﾏiﾐatului puHliI pe tipuri de iluﾏiﾐat - 
stradal, pietonal, ornamental  

Algoritm de calcul al indicatorului:IP-Q1=numarul de reclamatii rezolvate privind 

disfunctionalitatile iluminatului public pe tipuri de iluminat  x100/numarul total de reclamatii 

privind disfunctionalitatile iluminatului public pe tipuri de iluminat  

a1)  Iluminat stradal  100  100 100  100  
  

a2)  Iluminat pietonal     100  
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 d3)  

Iluminat ornamental   0  0 0  100   

e)  

IP-Q5-Nuﾏărul de reIlaﾏa縁ii şi ﾐotifiIări justifiIate de la puﾐItele aぶ si Hぶ rezolvate îﾐ ヵ zile 
luIrătoare   
Algoritm de calcul al indicatorului :  

IP-Qヵ=Nuﾏărul de reIlaﾏa縁ii şi ﾐotifiIări justifiIate de la puﾐItele aぶ si Hぶ rezolvate îﾐ ヵ zile 
luIrătoare xヱヰヰ/Nuﾏărul total de reIlaﾏa縁ii şi ﾐotifiIări justifiIate de la puﾐItele aぶ si Hぶ  

e1)  Iluminat stradal  30  30  30  30  
  

e2)  Iluminat pietonal  30 30 30 30  

a3)  Iluminat ornamental  0 0  0 100 

b)  

IP-Q2-Nuﾏărul de Ioﾐstatări de ﾐerespeItare a Ialită縁ii iluﾏiﾐatului puHliI Ioﾐstatate, pe tipuri 
de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc. - notificate operatorului  

Algoritm de calcul al indicatorului:  

NSIQヲ=Nuﾏărul de Ioﾐstatări de ﾐerespeItare a Ialită縁ii iluﾏiﾐatului puHliI Ioﾐstatate, pe tipuri 
de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc. - notificate operatorului si rezolvate x 

100/numarul total de constatari de nerespectare a calitatii iluminatului   

b1)  Iluminat stradal  100  100  100  100  

  b2)  Iluminat pietonal     100  

b3)  Iluminat ornamental  0  0  0  100  

c)  

Gradul de asigurare îﾐ fuﾐI縁ioﾐare al 
serviciului Algoritm de calcul al indicatorului:  

IP-Q3=Numarul  total  de 

 intreruperi neprogramate(avarii) 

 inregistrate/lungimea strazilor, 

drumurilor, aleilor echipate cu sistem de 

iluminat public(in km).  

0.04  0.04  0.04  0.04    

d)  

Nuﾏărul de reIlaﾏa縁ii şi ﾐotifiIări justifiIate de la puﾐItele aぶsi Hぶ  rezolvate îﾐ ヴΒ de ore; 
Algoritm de calcul al indicatorului:  

IP-Qヴ= Nuﾏărul de reIlaﾏa縁ii şi ﾐotifiIări justifiIate de la puﾐItele aぶsi Hぶ  rezolvate îﾐ ヴΒ de ore 
xヱヰヰ/Nuﾏărul de reIlaﾏa縁ii şi ﾐotifiIări justifiIate de la puﾐItele aぶsi Hぶ    

d1)  Iluminat stradal   70 70  70  70  
  

d2)  Iluminat pietonal  70 70 70 70 
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e3)  Iluminat ornamental   0  0 0  50  

NS IC-Continuitatea Serviciului de Iluminat Public  

 ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNI)AREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUţLIC  

NS IC1- Intreruperi accidentale datorate operatorului  

a)  

IP-C1a-Nuﾏărul de îﾐtreruperi ﾐeprograﾏate Ioﾐstatate, pe tipuri de iluﾏiﾐat - stradal, pietonal, 

ornamental  

Algoritm de calcul al indicatorului :  

NS ICヱa=Nuﾏărul de îﾐtreruperi ﾐeprograﾏate Ioﾐstatate, pe tipuri de iluﾏiﾐat - stradal, pietonal, 

orﾐaﾏeﾐtal, rezolvate xヱヰヰ/Nuﾏărul de îﾐtreruperi ﾐeprograﾏate Ioﾐstatate, pe tipuri de 
iluminat - stradal, pietonal, ornamental  

a1)  Iluminat stradal  100 100 100 100 

  a2)  Iluminat pietonal  100 100 100 100 

a3)  Iluminat ornamental  0 0 0 100 

b)  

IP-  IC1b-Nuﾏărul  de  artere,  monumente  

afeItate de îﾐtreruperile ﾐeprograﾏate 

Algoritm de calcul al indicatorului: 

 IP-CヱH=Nuﾏărul de artere, ﾏoﾐuﾏeﾐte 
afeItate de îﾐtreruperile ﾐeprograﾏate 
rezolvate xヱヰヰ/Nuﾏărul de artere, 
monumente afeItate de îﾐtreruperile 
neprogramate  

100 100 100 100   

c)  
NS IC1c-Durata ﾏedie ふîﾐ zileぶ a îﾐtreruperilor pe tipuri de iluﾏiﾐat - stradal, pietonal, ornamental  

c1)  Iluminat stradal  1 1 1 1 

  c2)  Iluminat pietonal  1 1 1 1 

c3)  Iluminat ornamental  0 0 0 1 

NS  IC2-ÎNTRERUPERI PROGRAMATE  

a).  
IP-C2a-Nuﾏărul de îﾐtreruperi prograﾏate, aﾐuﾐ縁ate utilizatorilor, pe tipuri de iluﾏiﾐat - stradal, 

pietonal, ornamental  

a1)  Iluminat stradal  1 1 1 1   

 a2)  Iluminat pietonal  1 1 1 1 
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a3)  Iluminat ornamental  0 0 0 1  

b)  
IP-C2b-Nuﾏărul  de  artere,  monumente  

afeItate de îﾐtreruperile prograﾏate  
5 5 5 5   

c)  

IP-C2c-Durata ﾏedie ふîﾐ oreぶ a iﾐtreruperilor 
programate  

Algoritm de calcul al indicatorului:  

IP-C2c=Durata totala in ore a intreruperilor 

programate/IP-C2a  

2 2 2 2   

d)  
IP-C2d-Nuﾏărul de îﾐtreruperi prograﾏate, Iare au depăşit perioada de îﾐtrerupere prograﾏată, 
pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental  

d1)  Iluminat stradal  0 0 0 0 

  d2)  Iluminat pietonal  0 0 0 0 

d3)  Iluminat ornamental  0 0 0 0 

NS IC3- ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILI)ATORILOR  

a)  

IP-C3a-Nuﾏărul de îﾐtreruperi 
neprogramate datorate distrugerilor de 

oHieIte apar縁iﾐâﾐd sisteﾏului de iluﾏiﾐat 
public  

1 1  1  1    

b)  

  

IP-C3b-Durata ﾏedie ふîﾐ oreぶ de reﾏediere 
şi repuﾐere îﾐ fuﾐI縁iuﾐe  peﾐtru 
îﾐtreruperile de la puﾐItul aぶ  
Algoritm de calcul al indicatorului :  

IP-C3b=Durata totala in ore a intreruperilor 

neprogramate datorate distrugerilor de 

obiecte apartinand sistemului de iluminat 

public/IP-C3a  

36 36  36  36    

NS IR- RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILI)ATORILOR SAU ţENEFICIARILOR INSTALA猿IILOR DE 
ILUMINAT PUBLIC  
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a)  

IP-R1-Nuﾏărul de sesizări sIrise îﾐ Iare se 
preIizează Iă este oHligatoriu răspuﾐsul 
operatorului  

15 15  15  15    

b)  

IP-R2-ProIeﾐtul diﾐ sesizările de la puﾐItul 
a) la care s-a răspuﾐs îﾐ terﾏeﾐ de ンヰ de 
zile calendaristice  

Algoritm de calcul al indicatorului :  

IP-R2=Numarul de sesizari la care s-a 

raspuns in  

30 de zile x 100/IP-R1  

100  100  100  100    

  

 

 INDICATORI DE PERFORMAN猿Ă GARANTA猿I  
 

 NS IL-INDICATORI DE PERFORMAN猿Ă GARANTA猿I PRIN LICEN猿Ă  
  

 

a)  

  

IP-L1-Nuﾏărul de sesizări sIrise îﾐteﾏeiate 
priviﾐd ﾐerespeItarea de Iătre operator a 
oHliga縁iilor diﾐ liIeﾐ縁ă  

 0 0  0  0    

b)  

  

IP-L2-Nuﾏărul de îﾐIălIări a oHliga縁iilor 
operatorului rezultate diﾐ aﾐalizele şi 
Ioﾐtroalele A.N.R.S.C. şi ﾏodul de 
solu縁ioﾐare peﾐtru fieIare Iaz de îﾐIălIare 
a aIestor oHliga縁ii  

0  0  0    0   

 

NS IP-INDICATORI DE PERFORMAN猿Ă A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂ猿I CONFORM 
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII  

 

a)  

IP-P1-Valoarea despăguHirilor aIordate de 
operator îﾐ Iazul deteriorării diﾐ Iauze  
iﾏputaHile lui a iﾐstala縁iilor utilizatorului  

100%  
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b)  

IP-P2-Valoarea despăguHirilor aIordate de 
operator pentru nerespectarea 

parametrilor de furnizare  

  

c)  
IP-P3-Nuﾏărul  de  facturi 

 contestate  de utilizator  
0 0 0 0   

d)  IP-P4-Nuﾏărul de faIturi de la puﾐItul c) 

care au justificat contestarea valorilor  

0 0 0 0   

e)  
 IP-P5-Valoarea reducerilor facturilor datorate 

Ioﾐtestării valorilor aIestora  0 0 0 0   

  

Specialist in iluminat public  

         Ing.Ioan MARTIN  
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