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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.ł. - (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind prestareaServiciului de iluminat

public în Municipiul Bucureti. în scopul creării unui serviciu de iluminat public integrat unitar,deínind

modalităţile şi condiţiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea Serviciului. indicatorii de peribrmanţă.

condiţiile tehnice, raporturile dintre Operator şi beneiiciari. precurn şi condiţiile minime privind

proiectarea. execuţia, recepţionarca, utilizarea şi întreţinerea componentelor sisternului de iluminat public.

(2) Activităţile componente ale Serviciului de iluminat public sunt următoarele:

(a) iluminatul stradal-rutier

ilurninatul căilor de circulaţie rutieră:

C, - iluminatul din parcări:

- ilurninatul din parcurile aflate în administrarea CGMB sau a altor organisrne

coordonate/subordonae acesteia;

- iluminawl podurilor. al trecerilor de pietoni. pasajelor i pasarelelor aflate în adrninistrarea

CGMB sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia:

- iluminatul din cimiirele aflatc în administrarea CGMB sau a altor organisrne

coordonate/subordonate acesteia:
- iluminatul public al stadioanelor. al bazelor şi complexurilor sportive aflate în adminisĹrarea

CGMB sau a altor organisme coordonate/subordonate acestcia;

- iluminatul public exterior al tuturor clădirilor şi instituţiilor publice ailate în administrarea

CGMB sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia;

b) ilurninatul stradal-pietonal;

c) iluminatul arhitectural. inclusiv iluminatul arhitectural al clădirilor i al monurnentelor aflate în

adrninistrarea CGMB sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia;

C
d) iluminatul ornamental;

) iluminatul ornamental-festiv.

(3) Prezentul regulament este elaborat in conlbrmilale cu prevederile următoarelor acte

a) Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitarc dc utilităţi publice.

completările ulterioarc:

b) Legea nr. 230/2006 a serviciului de ilurninat publie:
c) Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr.]23/2012:

d) Legca nr. 121/2014 privind cflcienţa encrgetică:
e) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumcntelor istorice. repuhlicaw cu

comple(ările ultcrioare:

1) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea exccutării Iucrărilor de construcţii. rcpublicată. cumodiíicărilc şi

complctările ulterioare:

g) Legea nr. 10/1995 privinđ calitatea în construcţii. republicată. cu modiflcărilc ulterioare;

h) Legea contenciosului administrativ nr 554/2004 cu moditicările şi completările ulterioare;
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i) Legea nr.185/2013 privind amplasarea i autorizarea mijloacelor de publicitate. republicată, cu

modi ĺicările i completările ulterioare;

j) l-lotărârea Guvernului nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
k) Ordinul nr. 86/2007 pentru aproharea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, emis de

către Autoritatea Naţională de Regiementare pentru Scrviciilc Comunitare de Utilităţi Publice;

1) Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea conţinutului Caietului de sarcini-cadru al Serviciului de lluminat

public, ernis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi

Publ i ce;

m) Ordinul comun A.N.R.E./AN.R.S.C. nr. 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru

privind folosirea infrastructurii sistenuilui de distribuţie a energiei elcctrice pentru realizarea serviciului

de iluminat public;

C ‘i) Hotărârea Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Norrnelor metodologice privind situaţiile in care

Ministerul Culturii şi Cultelor. respcctiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea

costurilor lucrărilor de protejare şi dc intervenţie asupra monumentelor istorice. proporţia contribuţiei.

procedurile. prccurn şi condiţiilc pe care trebuic să le îndeplinească proprietarul, altul decât statuL

rnunicipiul. oraul sau cornuna:

o) Ordonanţa Guvcrnului nr 2/2001 privind rcgimul juridic al contravcnţiilor, cu modilicările şi

complctările ulterioare;

p) Codul de Proccdură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:

q) Codul Civil şi Codul de Procedură Civilă:
r) Ordinul nr. 784/34ĺN din 13 aprilie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul -

cadru de organizare a licitaţiilor. prczcntarc a oťertelor. adjudccare. contractare şi decontarea execuţiei

lucrărilor;
s) Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri elcctrice NTE 007/08/00

t) Normă tehnică privind stabilirea cerinţelor pentru executarca lucrărilor sub lensiune în instalaţii

C
electrice. cod NTE 0 I 0/ l l /00;

u) Normativ privind proiectarea. execuţia si exploatarea instalatiilor electrice afcrente clădirilorl7-2W 1:

v) Normativ privind metodele i elemcnlele de calcul al siguranţei în funcţionare a instalaţiijenergetiee

NTE 005/06/00:

w) Normativ privind metodoloi.tia de calcul al curenţilor de scuncircuit in reţelele

sub 1 kV NT 006/06/00:

x) Normativ dc înccrcări şi măsurători la cchipumentc şi instalaţii clcctrice PE l l 6-

y) Regulamcnt general de mancvre in instalaţiile elcctrice de medie şi înaltă tensiui

z) Lcgea nr. 121/2014 privind cíicienţa energetică:
aa) Flotărârca Guvcrnului nr. 1069/2007privind aprobarea Strategici Energetice a

perioada 2007- 2020;

bb) HG nr 219/2007 privind pmmovarca cogcncrării bazată pe cercrea de energie termică utilă:

cc) Legca 372/2005 privind perfbrrnanţa cnergctică a clădirilor. republicată, cu modificările şi

completările ulterioare:



dd) Ordonanţa Guvernului nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

ee) Ordinul ANRE nr. 103/2015 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice

m Ordinul ANRE nr. 33/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a

energiei electricc reactive si a preţului reglemeniat pentru energia electrică reactivă, cu modiłicările i

completările ulterioare;

gg) Ordinul ANRE nr. 102/2015 pentru aprobarea Regularnentului privind stabilirea soluţiilor de

racordarc a utilizatorilor la reţeleíe clectrice de intercs public.

(4) Operatorul Serviciului de iluminat public al Municipiului 3ucurcti. inditërcn dc ťorma de

proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea Serviciului de ilurninat public, sc va

conťorma prevederilor prezentului regulamenl.

(5) În toatc situaţile în care, elaborarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism. emiterea certiflcatelor

de urbanism si a autorizaţiilor de construire. implică bunuri prin care este realizat iluminatul stradal

rutier, Huminatul stradal-pietonal. iluminatul arhilectural. iluminatul omamental şi iluminatul ornamental

iestiv,sectoarele Municipiului Bucureşti vor respecta prevederile prczenwlui Regulament.

(6) Orice dezvoltare dc rcţcle electrice de joasă tensiune, în scopul asigurării iluminatului public.

indifrent dc modul de flnanţare a acestora se face cu respectarea prcvcdcrilor prezentului regulament.

Art. 2.Scrviciul de ilurninat public trcbuic să asigure satislhcerea cerinţelor şi ncvoilor de utilitate publică

ale MunicipiuluiBucureşti, respectiv:

a) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii viejii;

b) crcştcrca gradului de sccuritate individuală şi eolectivă în cadrul comunităţii localc, precum şi a

gradului dc siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

c) punerea în valoare. prin iluminat adecvat, a elementclor arhitectonicc şi peisagisticc precum şi

marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau rcligioase;

d) susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a Municipiului Bucurcti;

e) funcţionarca şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aťerente Serviciului.

3.În scnsul prezentului regulament. tcrmcnii şi noţiunile utilizate au următorul înţelcs:

a) activitate — ansamblu de acţiuni i operaţiuni desĺňşurate în scopul íurnizării Serviciului de

ilurninat puhlic. prccurn şi al cNploatării i intreţinerii sistemului de iluminat public:

b) autorităţi dc reglementare compctentc —ANRSC. ANRE i AMRSP;

c) ANRSC - Autoritatca Naţională de Reglementare pcntru Seniciilc

Publicc:
d) ANRE - Autoritatea Naţională de Rcglcmcntare în Domeniul Energiei

e) AMRSP - Autoritatea Municipala de Reglementarc a Serviciilor Publi

O avaric —disfuncţionalitatea unui ansamblu de elemcntc componcntc ale

g) aviz de amplasament - răspunsul scris al Üpcratorului Scrviciului dc il

unui solicitant. în care se precizează punctul său dc cdcrc fată de ccrcrea de ampla

sol icitantul ui:
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h) balast - dispozitiv montat În circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări,

având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;
1) beneiciari— persoanele Hzice şi juridice de pe teritoriul MunicipiuluiBucuretiÎn inleresul cărora
este furnizat Serviciul de iluminat public;

j) caraeteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementeior de natură tehnică, referitoare Ia o instalaţie

sau la un sislem de iluminat;

k) C.N.R.Í. - Comitetul Naţional Rornán de lluminat:

1) C.l.E. - Comisia lntemaţională de lluminat:

m) C.G.M.B. — Consiliul General al Municipiului Bucureti;
n) consolă dispozitiv, ansamblu de piese lcgate între ele.care permit prinderea unui aparat de

ilurninat de tija unui stativ:

o) Corpul Agenţilor Constatatori -persoanelc íizice împutemicite de Prirnarul General al

pMunicipiului Bucureti să exercite dreptul de control in domeniul Serviciului de iluminat public
t p) deranjament - eveniment accidental care conduce la intreruperea alimentării sisternului de iluminat

public din reţeaua de joasă tensiune;

q) defecţiuni curente/disfunctionaHtăţi - deÍëcţiuni care apar frecvcnt la elementele sistemului de

ilurninat public;
r) dispozitiv/corp de iluminat - aparatul dc iluminal. care serveşte la distribuţia. tiltrarea sau

transmisia iuminii produse dc la una sau mai mulĹc lămpi către exterior;

s) echipament de măsurare - aparatura şi/sau ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea

parametri Ior Scrviciului de iluminat public furnizat:

t) efect de grotă neagră - senzaţie vizuală rcalizală la trecerea de Ia o valoarc fbarte mare a

Iurninanţei la o alta mult mai mică;

u) exploatare&utihzarea sisternului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi

prestatepentru asigurarea continuităţii şi calităţii Serviciului de iluminat public în eondiţii tehnico

economice şi de siguranţă corespunzătoare;

rv) extinderea sisternului de iluminat public -dezvoltarea sistemului de iluminat public prin realizarea

unor noi reţ&e de iluminat public în vederea iluminării unor zone noi. Lucrarile de extinderc a sistemului

de iluminat public sunt lucrări de investiţii.

w) flabi]itaie - proprietatea unui dispoziliv de a indeplini o funcţie impusă in condiţii date. într-un

interval de timp dat;
x) flux luminos (1) - mărimea derivată din Iluxul energetic evaluată prin acţiui

unui ohservator iötometric de referinţă;
v) grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare

utilizatorului, într—un interval de timp:

z) ignitcr - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate

descărcări. mră preîncălzirea electrozilor:

aa) iluininarc E — raportul dintre fluxul Iuminos receptut de o suprafaţă şi aria re

bb) iluminarc mcdie E(m) — rnedia aritmetică a iluminărilor pe supralhţa dc calcul avută in vederc:
r

•
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Iestive:

iluminare minimă E(min) - cea mai mieă vaioare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul

în vedere:

iluminat arhitectural - ilurninatul destinat punerii în evidenţă a unor monumentc de artă sau

cc ori a unor obiective de importanţă pub)ică sau culturală pentru comunitatea locală;

iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement. pieţelor,

rilor şi altora asemenea;
iluminat omamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorifor şi altor evenimente

gg) ilurninat stradal-pietonal - iluminaĹul căilor de acces pietonal:

hh) iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră:

ii) incident — disfuncţionalitatea unui elernent component al SIP:

jj) indicatori de perťormanţă garantaţi - parametri ai Serviciului de iluminat pubiic prestat. pentru

pare se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în Iicenţă sau in

‘ contractele de delegarc de gestiune. în cazul nercalizării Ior:
kk) indicatori de performanţă generali - pararnetri ai Serviciului de iluminat public prestal, pentru care

se stabilesc niveiuri minime de calitate. urmăriţi la niveiui Operatorilor şi care reprezintă condiţii de

acordare sau de retragere a licenţelor dar peiuru carc nu sunt prevăzute penalizări în contractele de

delegarc de gestiunc în cazul nerealizării 1cr;
11) indice de prag Tl - creşterea pragului perccpţiei vizuale T1, care conduce Ia orbirea in conlbrtabilă,

caracterizând orhirea provocată de sursele de iumină aliate în câmpul vizual, în raport cu Iuminanţa mcdic

a căii de circulaţie:
mm) indice de orbire - orhire produsă prin reflexii ale luminii, de rcgulă atunci când imaginile reflectatc

sunt situate în aceeaşi direcţie sau dirccţie apropiată cu obiectul privit;

nn) intensitate luminoasă l - raportul dintre Huxul Iuminos elementar emis de sursă şi unghiul solid

elementar pe direcţia dată;

oo) intervcnţie accidentală - ansamblul luerăriior de mentenanţălîntreţinere efectuatc în regim de

r urgenţă. minim neccsare pentru repunerea în funcţiune in cel mai scurt timp posibil a SIP scoase din
L áüncţiune ca urmare a unor incidente i deranjamente. În cazul în care printr-o intervenţie accidentală nu

se poate realiza rernedierea defeclului în soluţie del5nitivă, se realizează o reparaţie pro3jzorie. iar

rernedierea în soluţic definitivă se realizează prin programarea cu prioritate a Iucrăi de

mentcnantă necesare;
pp) investiţii — modernizarea. retehnologizarea i /sau. după caz. extinderea

Bucureti

qq) întrcrupere programată — întrerupere temporară a iluminawlui public

operaţiunilor de întrcţinere. de exploatarc şi/sau a reparaţiilor planiÍicate ale reţel'

instalaţiilor de iluminat, de către Üpcratorul Serviciului de iluminat cu inştiinţa

utilizatorilor, cu sau íără deconeetarca instalaţiilor de utilizarc de la reţeaua electrică:

r) întrcruperc neprogramată - întrcrupere tcrnporară a iluminatului publie. cauzată de aceidcnte

produse în sistemul de iluminat public. fră a Ii deconectate inslalaţiilc de utilizare de la reţeaua elcctrică

si Qiră înştiinţarea prealabilă a tU4iqorilor:

DIRECŢIA
SERVICU

INTEGRATE -

4
i;r j

cc)
avută
dd)
istori
ee)

târgu
fĺ)



?
ss) întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus. executate periodic sau neprogramat în

activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor

subansambluri ale instalaţiilor:
tt) lămpi cu deseărcări - lămpi a eăror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică

intr-un gaz sau în vapori metaliei ori într-un amestcc de mai multe gaze şi/sau vapori metalici;

uu) lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu iilamentul încălzit la

incandescenţă prin trecerea unui curent eleetric:
vv) lămpi cu incandeseenţă cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construeţie

specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea

duratei de ťuncţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

ww) lămpi eu LED - sunt lămpi care utilizează diode emiţătoare de lumină (LED light emitting

diode), ca sursă de lumină;

ç x) lămpi cu ineandeseenţă eu utilizări speciale - lămpi cu filament cenlral, lămpi ornamentale, lămpi

cu reĺlcctor. lămpi Íbto:

y') licenţa - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se recunoaşte calitatea de Operator al

Servieiului de iluminat publie. precurn i capacitatea şi dreptul de a presta acest seviciu;

zz) luerări operative - ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea pcrmanentă a

instalaţiilor. pentru remcdicrea deranjamentelor a incidentelor i a avariilor. urmărirea cornportării în

timp a instalaţiilor;
aaa) lucrări dc realizare a conceptului dc iluminat arhiteetural. ambiental - tota]itatea luerărilor stabilite

prin documentaţia tehnică elaborată cu respectarea proiectului iniţial de arhitcetură şi a caracteristicilor dc

culoare, materiale. detalii. stabilitc de acte normative naţionaleşi locale a obiectivelor aflate pe teritoriui

MunicipiuluiBucureti;

bbb) lucrări de protejare - ansarnblul de măsuri cu caracter ştiinţiflc. juridic. administrativ. łinanciar,

fiscal şi tehnic menite să asigure punerea în valoare a imobilelor, cu valoare cultural arhitecturală. situate

pe teritoriul MunicipiuluiBucureti:

‚-

ccc) luminanţa L - raportul dintre intensitatea luminoasă elernentară emisă câtre ochiul observatorului
k 4i suprafaţă aparentă de emisie:

ddd) luminanţa maxirnă L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe supraťaţa de

vcdere:
eee) luminanţa rnedie L(m) - media aritmetică a luminanţclor de pe supraţata de eai

111) luminanţa minimă L(min) - cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafl

vcdcre;

ggg) mentenanţa —totalitatea opcraţiilor dc intreţinere si reparaţii ale sistemului

intreţinerea. intervenţiile accidcutak. lucrările operativc. reparaţiile eurente. repa

reviziik tehnice;
hhh) modcrnizare -ansamblu de lucrări prin care. Iră a interveni asupra tehnologiilor utilizate in cadrul

SIP. se înlocuiese elemenĹcle uzate rnoral si!sau fizic cu clemente noi, cu perłbrmanţe superioarc, sau se

adaugă elcmente cu scopul de a crctc perforrnanţcle i rcntabilitatea SIP peste nivelul iniţial prevăzut in

proiectul aprobat. Lucrările dc modernizare nu reprezintă lucrări de mentenunţă deoareee, spre deosebire



t

de acestea, asigură obţinerea de venituri suplimentare substanţiale ťaţă de cele realizate cu mijl acele fixe

iniţialc. reduc substanţial cheltuielile de operare-mentenanţă i conduc la majorarea valorilor contabile ale

mijloacelor flxe:
iii) monitorizare - măsurare/dcterminare continuă a unor indicatori şi raportare a acestora la un sct de

valori prestabilitc, in scopul de a identilica dcviaţii sau excepţii de la rezultatele normale sau unticipate;

jjj) nivel de iluminare!nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/ luminanţei;

kLk) normc - standarde. coduri. regulamcnte. reglementări. instrucţiuni. prescripţii energetice. hotărâri.

alte acte lcgislative, contracte sau alte docurnente oliciale;

111) Operator - persoana juridică care fumizcază Serviciul dc iluminat public în Municipiul Bucurcti.

în baza hotărârii de dare în adminisuare sau a contracwlui de delegare şi a licenţci emise de autoritatea

competen(ă;

mmm) PMB — Primăria Municipiului Bucureşti:

Cinn) proiect pilot — proiect temporar propus pentru a testa viabilitatea unor

soluţii/echipamenteĺproceseiinstrumente. etc, în domeniul SIP propuse şi łinanţate de către un terţ. de

către Operator sau de către Municipiul Bueureti. şi implementat împreună cu Operatorul;

ooo) punere în funcţiune - totalitatea activităţilor prevăzute de documcntaţia tehnică de proiectare şi de

reglcmentărilc în vigoare pcntru a dcmonstra că echipamcntul i sistemele tehnologice sc comportă in

limitclc prevăzute de proiect, in momentul in care sc declară in funcţiune;

ppp) punct de delimitarc în cazul sistemelor folosite cxclusiv pentru iluminatul public — punclul de

scparare între sistemul de distribuţie a energiei elcctrice şi sistemul de iluminat public care se stabileşte la

punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiilc de distribuţie;

qqq) punct de delimitare în cazu] sistemelor folosite atât pentru iluminatul publie, cât şi pentru

distribuţia energiei electrice - punctul de separarc între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi

sistemul de ilurninat public, care se stabileşte la clemele de racord ale eoloanclor de alimentare a

corpurilor de iluminat public;
rrr) raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune dc 5 m lăţime sau mai

puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a

L rterei de circulaţie de pe o lăţimc de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta

este rnai mică de 5 m.:

sss) reabilitarc - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care. íără

modificarea tehnologiei ini;iale, starea tehnică şi de eficienţă a acestorala un nivel e cel avut la

începuĹul duratei de viuţă; A N / —

ttt) reclamaţie - cererea. petiţia. sesizarea sau propunerea formulată in sc sQŕ r ronică.

sau alte mijloace de comunicare care permit idcntilicarea reclamantului ( ‘a tă ean sau o

organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor i instituţiilor public cen al ‘$6 ieiilor

pub!ice descentralizate alc ministerelor i ale eelorlalte organc centrale. o etăţilor

naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau locaL precum ş regiil - ritoare la

serviciile de iluminat puhlic.

uuu) reţea electricü de joasă tensiune dcstinată iluminawlui public - ansamblu de posturi de

transformare. cutii dc distribyţitLţrip.amente de comandălcontrol şi măsură. instaíaţii dele°arc la

(



pământ, conductoare1 cabluri electrice aeriene şi subterane izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii.

console. aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

vvv) reparaţii curente - ansamblu de activităţi executate periodic, în baza unor programe, prin care se

urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametriiproieetaţi prin remedierea tuturor

defëeţiunilor si înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de flabilitate corespunzător

si nu se mai încadrează în parametrii proiectaţi;

www) reparaţie provizorie - reparaţie efectuată in situaţíi de urgenţă, în soluţie provizorie, Iblosind

metode adecvate şi acceptabile de Iucru pentru asigurarca integrităţii sisternului de iluminat public şi

pentru eliminarea riscurilor de accidentare a personalului. În cel mai scurt timp posibiL soluţia provizorie

se îndepărtează şi se eťectuează reparaţia în soluţie deínitivă, prin care se restabilete starea tehnică

iniţială a sistemului de iluminat public;

xxx) retehnologizare-ansamblu de lucrări de înlocuire/modiflcare a unor tehnologii existente uzate

rnoral i/sau flzic, utilizate în cadrul sistemului de iluminat public. eu tehnologii bazate pe concepţii

‘ tehnice de dată recentă. în scopul. reducerii consumurilor speciłice. scăderii cheltuielilor de exploatare şi

întreţinere. etc. Retehnologizarea conduce la ereşterea peribrmanţelor sistemului de iluminat public peste

nivelul lor iniţial prevăzut in proiect Lucrările de retehnologizare nu constituie lucrări de rnentenanlă
întrucât prcsupun un volum important de lucrări de modiíicarc cu scop de modernizare aplicate sistemului

de iluminat public prin inlocuirea unor porţiuni mari din ucestca sau/i prin adăugarea unor componente.

Retehnologizarea majorează valoarea de înregistrare contabilă a mijloacelor flxe i prelungeşte durata de

viaţă a acestora;

yyy) revizic (chnică - ansamblu de activităţi de mică amploare executate periodic pentru veriťicarea,

curăţarea. rcglarea, eliminarea deťccţiunilor ş inlocuirea unor piese având drept scop asigurarea

funeţionării corespunzătoare a instalaţiilor de iluminat până la următoarea lucrare planiĺicată;

zzz) SCADA - sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie dc date a unui proces

tehnologicĺinstalaţie;

aaaa) Serviciul de iluminat public sau Serviciul - activităţile de utilitate publică şi de interes economic şi

social general, aflate sub conducerea. coordonarea şi responsabilitateaC.G.M.B. şi a P.M.B, prin care este

cealizat în N'lunicipiul Bucureti iluminatul stradal-rutier. iluminatul stradal-pietonal, ilurninatul

arhitectural. iluminutul ornamental ş iluminatul ornamental—festiv;

bbbb) sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor de distribuţie care cuprinde

ansamblul de linii. inclusiv elemcntc de susţinere şi de protecţie ale acestora. staţii clectrice, posturi de

transíormarc şi alte echipamente electroenergctice concctate intre elc. cu tensi minală până

Ia 110 kV inclusiv, destinate energiei electrice reţelclc elcctrice de transj torLcătre

instalaţiile proprii alc consumatorilor dc cnergie elecrică:

cccc) SIP - sistemul de iluminat public, respectiv ansamblul tehnologu

dispunere logică in scopul realizării unui mediu luminos confortabil
capabil să asigurc dcsfăurarea in condiţii optime a unei activităţi. spcctacol.

luminos cstetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcţii. instalaţii şi e

cuprinde:
linii electricc de joasă tensiune. suhteranc sau aericne:

/
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corpuri de iluminat şi accesorii;
console şi accesorii;
tablouri electrice care cuprind puncte de aprindere. cutii de distribuţie. cutii de treeere;

echipamente de comandă, automatizare şi rnăsurare. ş.a.;

- fundaţii. stălpi .elemente de susţinere a liniilor instalaţii de Iegare Ia pământ, conductoare,

izolalonre, cleme. armături. utilizate pentru iluminatul public.

dddd) stâlp de iluminat — element de construcţic din metaL lemn sau beton. plantat, cu sau iZiră fundaţie.

care servete Ia susţinerea unorcomponenĹe aparţinând SIP.

eeee) sursa dc Iuminăílampă - obiecwl sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile.

produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprieăţi energetice,

ťotometrice şi/sau mecanice;

Í'ÍTÍ) tablou eiectric de alimentare. distribuţie. conectare/deconectare - ansamblu lizic unitar ce poate

onţinc. după caz.echipamentul de alimentare. echipamentul de protecţie. comandă. automatizure. măsură

‘- i controL protejat împotriva accesului accidental. destinat sistemului de iluminat publie;

gggg) telegestiune - sistem integrat de administrare. monitorizare si control aI parametrilor tehnico

funetionali ai sistemului de i]uminat pub)ic i de monitorizare a indicatorilor dc performanţă a Serviciului

aşa cum sunt reglernentaţi de cadrul Iegal în vigoarc;

hhhh) Ĺemperatura de culoare corelată T(c) - Ĺemperaturu radiatorului integraL a cărui culoarc percepută

datorită incălzirii. se asearnănă ceI mai mult in condiţiile de observare precizate, cu cea percepută u unui

stirnul de culoarc de aceeaşi strălucire;

iiii) trimestru — Fiecare din cele patru intervale de câte 3 Iuni consecutive în carc este împărţit anul

calendaristic i din care primul începe dc Ia 1 ianuarie.

jjjj) uniformitate generală a iluminării U(O)[E] - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea

medie, ambele eonsiderate pe toată suprafaţa de caleul;

kkkk) uniformitate generală a Iuminanţei U(O)[L1 - raportul dintre Iuminanţa minimă şi Iuminanţa medie,

ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;

1111) uniformitatea longitudinală a Iuminanţei U(I)[L] - raportul dintre Iuminanţa minimă şi Iuminanţa

k 1naximă. ambele considerate în axul benzii de circulaţie aI zonei de calcul şi în direcţia de desĺůşurare a

tral5cului ruticr;
mmmni) veriflçări profllactice —măsurători/control preventiv aI unei instalaţii/echipamenl/sistem

Icut după execuarea unui anumit nurnăr dc ore de Wncţionare sau în cazute1cii deosebite in

exploatare pentru înlăturarea premiselor de producere a unui eveniment. inci

nnnn) zi —zi calcndaristică atunci când nu se face rclërirc expresă Ia zi Iucrř

oooo) zi Iucrätoare — orice zi în afara zilelor de sâmbătă i duminică sa în

Români a:

pppp) zonă alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediaţă a arterei de circul aI

observatorului:

qqqq) zonă de aeţiune prioritară - zona unitară din punctul de vcdere aI caractci rurbanistice şi

arhitecturalc. carc afectcază atractivitatca şi compctitivitatea Iocalităţii prin proccntul mare de clădiri a

t9JLA <tć,
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căror structurăj'elemente arhitecturale necesită lucrări de protejare şi!sau intervcnţie
intervenţia prioritară;

rrrr) zonă de risc - zonă a căii de circulaţie, care din cauza elementelor gcometrice şi alc traĺicului
rutier necesită o tratare particulară din punct de vedere al iluminatului (trecerepietoni, intersccţie
aglomerată, intersecţie giratorie flîră semnalizare rutieră. rampă!pantă, intersecţie între două sau rnai

multe căi de eirculaţie).

Art.4. - (1) Înliinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării Serviciului de

iluminat public în Municipiul Bucureşti, precum şi înflinţarea, dezvoltarea. modernizarea, administrarea

şi exploaiarea SIP, intră în competenţa exclusivă a C.G.M.B ca autoritate deliberativă, respectiv a P.M.B.

ca autoritate executivă.

(2) Municipiul Bucuresi va asigura gcstiunea Serviciului dc iluminat public pe criterii de competitivitate

i eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerca şi respcctarea indicatorilor de
‘b peribrmanţă a Serviciului. stabiliţi prin prezentul regulament!contractul de delegare a gestiunii.

(3) MunicipiulBucure$i va urmări obţinerea unui Serviciu de iluminat public corespunzător interesului

general al comunităţii locale pe care oreprezintă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu
reglementările C.I.E.

(4) Operatorul va permite accesul neingrădit Corpului Agenţilor Constatatori, reprezentantilor autorizati

ai A.M.R.S.P., autorităţilor de reglcmentare competente cât ş altor persoane împuternicite de Primarul
General al Municipiului Bucureti, la toate documentele necesare care privesc gestiunea Serviciului de

iluminat public şi a sistemului public afercnt.
(5) Municipiul Bucureti are responsabilitatca planiflcării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare

asigurării funcţionării SIP în condiţii de siguranţă şi la pararnetrii ceruţi prin prescripţiile tehnice; în acest

scop se vor întocmi prograrne de investiţii bazate pe planiflcarea multianuală a investiţiilor şi ţinându-se

seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale.

çąrt.5.
Serviciul de iluminat public va respecta şi va indeplini, la nivelul Municipiului Bucureti,

11ndicatorii de perforrnanţă prevăzuţi în prezentul Regulament.

Art.6. - (1) Serviciul de ilurninat public se asigură pe toate căile de circulaţie publică din
Bucuresti, cu respectarea principiilor ce guverncază organizarea şi ťuncţionarea sei

utilităţi publice.

(2) Serviciul de iluminat public se realizează atât pe căile de circulaţie publi
gradini. parcuri, cât i pentru punerea în valoare a monumentelor. statui, ansa

i construcţii i/sau spaţii publice cu valoare monumentală ş de interes pat
Municipiului Bucureti. cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi

comunitare de utilităţi publice.

ArL7.Scrviciul de iluminat public al municipiului Bucureti trebuie să îndcplinească, cumulativ.

următoarele cerinţc:

ĺ
Ę ‘Jj-

justifică

Municipiul

tare de



a) continuitate din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale MunicipiuluiBucureşti;

c) satisfacerea cerinţelor benełiciarilor;

d) administrarea şi gestionarea Serviciu]ui în interesul locuitorilorMunicipiu1uiBucureti;

e) respectarea reglementărilor speciĺ5ce în vigoare din dorneniul transportului, distribuţiei şi utilizării
energiei electrice;

1) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne

şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.1.E.

Art 8.
- ( ) În Municipiul Bucureti.Serviciu1 de iluminat public este ťumizat prin intermediul SIP.

(2) SIP se amplasează, de regulă, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului
Bucureşti, inclusiv în cazurile în care administratorii terenurilor sunt sectoareleMunicipiului Bucureşti,

C
mtităti din subordine&coordonarea acestora sau organisme prestatoare de servicii publice şi de interes
‚ocal al Municipiului Bucureşti.

(3) SIP destinat exclusiv prestării Serviciului de iluminat public care este parte componentă a

infrastructurii tehnico-edilitare a Municipiului Bucureşti aparţine proprietăţii publice a acestuia şi se
cvidenţiază şi se inventariază în cadastrul imobiliar-edilitar.
(4) În cazul în care Municipiul Bucureşti doreşte să dezvolte SIP utilizând infrastructura sistemului de

distribuţie a energiei electrice existent proprietarul sistemului dc distribuţie a energiei electricc este
obligat să acceptc utilizarca solicitată, în conťormilate cu prevederilc Legii serviciului de iluminat public

nr. 230/2006.În acest caz, MunicipiuluiBucureştiva avea drept de ťolosinţă cu titlu gratuit asupra

infrastructurii sistcmului de distribuţie a energiei clcctrice, pe toată durata existenţei acestuia, pe baza

unui contract încheiat între Municipiul Bucuresti şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei

electrice, Prin acest contract se vor reglementa toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru

prestarea Serviciului dc iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor

părţilor implicate.
(5) Reťuzul proprietarilor sistemului de distribuţie a energiei electrice de a încheia contractul menţionat la

( .lin (4), obligă Operatorul de distribuţie a energiei electrice să asigure continuitatea Serviciului până la

pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti deĺinitivc.

Art. 9. În scopul asigurării unui serviciu unitar integrat de iluminat public în Municipiul Bucureti,

persoanele juridicc de drept public, Opcratorii scrviciilor comunitare de utilităţi unicipiul

Bucurcti, precum şi persoanele juridice de drept privat ori după caz persoanel bunuri

de natura celor carc Fac parte din SIP prin care este asigurat iluminatul u daţie

rutiră!pietonală, poduri, pasaje i altelc asemenca. exclusiv iluminatul arhiteci Lal I

iluminatul ornamental-festiv.pot să solicite Municipiului Bucureti preluai stor

bunuri. furnizarea Serviciului de iluminat public urmând să fie asigurată turile

furnizării Scrviciului de iluminat public preeum cele de reparaţii, întreţinere. îni iizare, a
respectivelor componentc, inclusiv costul energiei electrice urmând să fie asigurat din bugetul

Municipiului Bucureti.

I



CAPITOLUL I1

DESFĂŞURAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

SECŢIUNEA I

PRINCIPIILE I OBIECTIVELE REALIZĂRII SERVICIULUI DE ILUNIINAT PUBLIC

respectarea principiului:Art.1O. — GestiuneaServiciului de iíuminat public se realizcază cu

a) autonomiej locale;

b) descentralizării serviciilor publice:

c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii:

d) responsabilităţii şi legalităţii;

f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele:

) protecţieişi conservării mediului natural şi construit:

—n) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;

i) adminisirării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Munieipiului Bucureşti;

j) partieipării şi consultării cetătenHor:

k) Iiberu[ui acces la inibrmaţiile privind serviciile publicc.

ArŁll. - Funcţionarea Serviciului de iluminat public trcbuie să asigure:

a) satisfacerea intercsului gcneral al benel5ciarilor;

b) satislhcerea cát mai completă a cerinţelor bencîiciarilor;

c) prolejarea intereselor beneśiciarilor;

d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul Municipiului Bucureti;

e) asigurarea dezvoltării durabile a Municipiului Bucureşti;

1) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă pe teritoriul Municipiului Bucureti

g) punerea în valoare. prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale Municipiului

r Bucureti;
i) ridicarea gradului de civilizaţie, a conťortuui şi a calilăţii vieţii;

i) mărirea gradului de siguranţă a circuhţiei rutierc şi pietonale;

3) crearca unui ambient plăcut;

k) creşterea oportunităţilor rczultate din dezvoltarea turismului:

1) asigurarea funcţionării şi exploatării in condiţii de siguranţă. rentabilitate şi clicienţă economică a

in&astructurii a[erente Serviciului.

Art.12. - În exercitarea atribuţiunilor confcritc de Iege cu privire la elaborarea şi aprobarca strategiilor

locale de dezvoltare a Scrviciului de iluminat public. a programelor de invcstiţii privind dezvoltarea şi

modernizurea inlřastructurii tehnico-edilitare aflrcntc. a regulamentuls.ceiual Scrviciului. a caietului

de sarcini. alegerea modalităţii de gestiune. precuni şi a criteriil' delegare a gestiunii.

P.\l.B. vorurmări atingcrea unnătoarclor obieetive:

a) oricntarea Serviciului de iluminat public către bcncliciari;
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b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele
Uniunii Europene;
c) rcspectarea norrnelor privind Serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este
afiliată, respectiv de C.N.R.l.;
d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor locuitorilor Municipiului Bucureti la Serviciul de
iluminat public;

e) reducerca consumurilor speciflce prin utilizarea unor corpuri de iluminat peribrmante, a unor
echipamente specializatc şi prin asigurarea unui iluminat public judicios;
í) promovarca investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public;

g) asigurarca, la nivelul Municipiului Bucurcşti, a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor
dcconfort şi securitate. individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural. ornamental şi ornamental-festiv, adccvat puncrii învaloare a
di1iciilor de importanţă publică şiĺsau culturală şi marcării prin sisteme de iluminat eorespunzătoare a

“- evenimentelor ťestive şi a sărbătorilor legale sau religioase;

i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime;
j) imp]ementarea de sisteme integrate, interactive de administrare. monitorizare i control al SIP privit ca
ansamblu de ťuncţii şi instrumcnte pentru soluţionarea necesităţilor locuitorilor Municipiului Bucureti;

k) promovarea mecanismelor speciflce economiei de piaţă, prin crearea unui mediu concurenţial de
atragcre a capitalului privat;
1) instituirea evaluării comparativc a indicatorilor de performanţă a activităţii Operatoruluişi participarea
cetăţenilor şi a asociaţiilor reprczentative ale acestora Ia acest proccs;
m) promovarea metodelor moderne de management al Serviciului de iluminat;
o) promovarea profesionalismului, a eticii proťesionale şi a formării profesionale continue a pcrsonalului
care lucrează în domeniu.

SECŢIUNEA 2

I)OCUMENTÁŢIE TEHNICĂ

ArL13. - (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării
Serviciului dc iluminat publicîn Municipiul Bucureşti. precum Şi:
(a) obligaţiile proicctanilor in abordarea obiectivelor dc investiţii in care sunt incluse i componente de

iluminat public:

b) obligaţiile Operatorului cu privire la întocmirea, reactualizareů, păstrarca şi manipularea documentelor
tehniee ale bunurilor ce fac parte din SIP;
c) obligaţiile executanţilor de lucrăripublice cu privirc la realizarea obieetivelor de investiţii in care
suntincluse si componcntc de iluminat pubtic:
d) principiile şi cadrul general pentru punerea în valoare.
sau arhitectural amplasat pe tcritoriul Municipiului Bucur'
c) procedurile i documentele necesare preluării in
intřastructurii SIP;

ui istoric, cultural

treţincre ş mcnţinere a



O procedurile şi documentele necesare gestionării energiei electrice destinatefuncţionării SIP ca sistem

unitar integrat

g) procedurile si documentele necesare coordonării programului anual de îmbunătăţire a ilurninatului

ca urrnare a:
- programelor anuale de dezvoltare, modernizare şi exlindere a in&astructurii urbane ia nivel

sector/cartier/zonă;
- planului de circulaţic:
- aspectelor de siguranţă a conforwlui şi asigurării unei bune stări a locuitorilor i imaginii oraşului;

- aspectelor dc animaţie si de punere in valoare a obiectivelor de patrimoniu monumental.

(3) Modul de intocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va stabili prin instrucţiuni!

proceduri propriide exploatare ale Operatorului. spccilice principalelor tipuri de instalaţii.

(4) Operatorul răspunde de existenţa, completarea corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform

‚revederilor prezentului regulament şi reglementăriior in vigoare.

ţ5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier. iluminat stradai-pietonal, iluminat

arhitectural. iluminat ornamental şi iluminat ornamentai-festiv sau a părţilor eomponente ale acestora se

reahzează in conforrnitate cu normativele şi preseripţiiie tehnice de proiectare şi exccuţie in vigoare.

avizate dc autorităţile de regiementare din domeniile de competcnţă, cu rcspectarea prevederilor legale în

vigoare privind protecţia şi conservarea mcdiului.

(6) În vederea asigurării unui sistem de iluminat public unitar, îndcplinirea parametrilor de perlbrmanţă,

asigurarea calităţii, precum şi pentru exploaĹarea in condiţii de siguranţă a SIP, pentru orice obiectiv de

investiţii public sau privat care poate modiíĺea structura. funcţiunile si parametrii tehnici ai sistemului dc

iluminat public beneîciurul, public sau privat, va solicita i va obţine un aviz scris din partea

Operatorului.

(7) Pentru iluminatui ornamental-fcstiv realizat!realizate de sectoarele Municipiului Bucureşti, sectoarelor

1-6 vor solicita şi vor obţine avizul tehnic în scris al Opcratorului şi acordul prealabil scris al PMBcu

privire la condiţiile de realizare a iluminatului ornamental festiv sau a părţilor eomponente, precum şi

‘
condiţiiie în care se va realiza piata encrgiei eiectrice pentru acest tip de iluminat. Obţinerea acordului

seris al PMBeste condiţionată de obţinerea avizului tehnic din partca Operatoruiui.

(8) Pentru iluminatul arhitectural. dc punere în valoare a monumentelor. statui, ansarnbluri arhiţecturaie.

clădiri şi construcţii cu vaioare monumentală. amplasate pc raza teritoriaiă a Municipiului Bucuresti.

realizat de persoane flzice/juridice. autorităţile executive aic sectoarclor 1-6 vor solicita i vor obţine în

scris acordul/avizul tehnic al Operatorului şi acordul scris al PMB, Obţinerea acordului scris al PMBeste

condiţionată de obţinerea avizului tehnicdin partea Operatorului.
(9) Se interzice racordarea la reţeaua de iluminat public lňră dcţincrea avizului tehnic debranşare!

racordare din partea Operatorului şi a aeordului scris al PMB, Obţinerea acordului scris al PMB este

condiţionată de obţinerea avizului tehnic de branare!racordare.
(10) La efectuarea oricăror lucrări de rnodernizare!compb a infrastructurii publice
elëcwate pe teritoriul Munieipiului Bueureti de eătre orice iuridică de drept public
sau privat (dezvoitarea de noi ansarnbiuri rezidentiale. coni lărgirea sau extinderea
de drumuri pubiicc sau private ec.) care presupun realizai narura celor.çare1ic
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parte din SIP, proiectul tehnic de execuţie va necesita un aviz tehnic din partea Operatorului, iar bunurile
rezultate situate pe domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti vor fi predate Municipiului
Bucurcti. în vcderea includerii acestora în SIP.
(11) La realizarealamenajarea unor noi parcări. parcări de reşedinţă. locuri de joacă şi agrernent.
monumentc, zone rezidenţiale efectuate de cătrc sectoarele Municipiului Bucureşti sau de cătrepersoane
Iizice/juridice, se va prevcdca în mod obligatoriu şi realizarea instalaţiei de iluminat public in perimctrul
rcspectiv. cu respcctarca prevcderilor Legii nr. 12 l /2014. privind eficienţa cncrgetică. Proiectele tehnice
pentru astfel de obiective vor fi avizate de Operator şi vor dcţinc acordul PMB. Pentru a putea fi racordate
la SIP insialaţiile de iluminat public vor fi predate Operatorului.
(12) Bunurile destinate ťumizării iluminatului public dcţinute de persoane de drept public sau de drept
privat de Operatorii serviciilor comunitarc de utilităţi publiee din Municipiul Bucureti. ori după caz de
persoane l5zice, care nu vor fipreluate de Municipiul Bucureti coníbrrn art. 9 în seopul gestionării

łncestora de eătre Operator, nu beneficiază de lucrări de reparaţii. Tntrcţinere-înlocuirc. etc, şi nici de
L Jecontarea contravalorii consumului de eneruie electrică aferent.

(13) ln iemeiul art 9. art. 17 alin. (2) din Legea serviciului de iluminat publie nr. 230/2006, în scopul
ereării unui serviciu unitar integrat de iluminat public în Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului
Bucureşti entităţile din subordinealcoordonarea acestora), precum şi organismele prestatoare de
servicii publice şi de interes local al MunicipiuluiBucureştivor preda in mod obligatoriu Municipiului
Bucureşti, in termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezcntului regulament.reţelele de iluminat
public rcalizate şi rcccpţionate până la data intrării in vigoare a prczentului regulament în orice loc
aparţinând domeniului public i privat al Municipiului Bucureti (stradal. pictonal. pasajc subterane sau
supraterane. poduri. parcuri, locuri de joacă şi agrement, monumente. parcări. etc.). irnpreună cu toatc
bunurilc alérente destinatc fumizării iluminatului publiccare. potrivi( legii, fac parte dinSlP. precumşi
íotocopii alecontractelor de prestăń servicii/cxecuţic lucrări/Iivrare bunuri şi Ĺoată documentaţia tehnico
economică aferentă.
(14) Înccpând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, toatc lucrările asupra SIP situat pe
teritoriul Municipiului Bucureti vor fi eťectuate de către Operator. incluzând fără a se limita la orice
lucrare de cxtindere. modernizare. mentenanţă i orice altă lucrare care prcsupune intervenţii asupra SIP
işa cum acesta este deĺinil prin prezentul regulament şi prin Legea serviciului de iluminat publie nr
230/2006.
(15) Până la data de 31 dcccrnbric a ficcărui am sectoarele Municipiului Bucureti. entităţile aflate în
subordinea!coordonarea accstora. precurn şi organisrnele preslaloare de servicii publice şi de interes local
al Municipiului Bucureşti vor transmite direcţiilor de specialitatc din cadrul Primărici Municipiului
Bucuresti. precum ş Operatorului toate proiectele care presupun intervenţii asupra SIP. în vcderea
inchiderii acestora în sistemul unitar integrat de iluminat public în Municipiul Bueureti.
(16) Lucrările în curs de execuţie având ca obiect extinderea. modernizarea. mentenanţa şiĺsau orice
intervenţic asupra SIP, având ca autorităţi contractante sectoarele Municipiului Bucuretiĺentităţilc aflatc
în subordine&coordonarea acestora sau organismelc prestatoare de servicii publicc şi de intcres local al
Municipiului Bucureşti, se vor flnaliza conForm contractelor de achi'te in derularc, iar la recepţia
accstor lucrări este obligatorie prezcnţa Operatorului. În tcrmei la efectuarca recepţiei
lucrărilor. hcneficiarii lucrărilor vor preda Municipiului tele aparţinând SIP
rezultate ca urmare a eťectuării lucrărilor menţionate mai sus.
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(17) În cazul contractelor de execuţie a lucrărilor menţionate mai sus, prin care au fost prevăzute termene
de garanţie a lucrărilor şUsau produselor, lucrările de remediere sau orice intervenţii asupra SIP care
trebuie efectuate ca urmare a unor defecte produse în perioada de garanţie vor ĺ9 efectuatede către
prestatorul din respectivele contracte în termenele de remediere prevăzute prin prczentul regulament i
prin caietul de sarcini al serviciului de iluminat public, În situaţia în care prestatorul serviciilor din
contractele menţionate mai sus nu efectuează remedierea în teremenele prevăzute mai sus. remedierea se
va face de către Operator, în temeiul eontraetului de delegare, iar Munieipiul Bucureşti se va îndrepta cu
acţiune în pretenţii împotriva prestatorului, respectiv pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate dc
eľectuarea rernedierilor.

Art.14.( 1) Operatorul trebuie să deţină si să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de eatre
PMB, necesară desĺurării în condiţii de siguranţă a Serviciului de iluminat public.
(2) Operatorul, în condiţiile alin. (1), va actualiza permanent următoarele documente:

planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire;
b) planurile generale eu amplasarea construeţiilor şi instalaţiilor aflatc în exploatare, inclusiv cele
subterane, actualizate cu toate modiĺicările sau completările;
c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modiÍicările sau completările;
d) studiile. datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate
lucrărilc aflate in exploatare sau conservare;
e) cărţile tchnice alc construcţiilor;
1) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de puncrc în funcţiune a
acestora;
g) planurile de execuţic alc părţilor de lucrări sau ale Jucrărilor ascunse;
h) proiectelc dc exccuţic ale lucrărilor, cuprinzând mernoriile tehnice, brcviarele dc calcul. devizele pe
obiecte. devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;
i) documentele de recepţie, preluare şi terminarc a lucrărilorcu:

- procese-verbale dc măsurători eantitative de execuţie;

(D - procese-verbale de veriflcări şi probe. inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele dc
verilicări, analiză şi înccrcări;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
- procese-verbale de punere în iüncţiunc;
- procese-verbalc dc dare în exploatarc;
- Iista cchipamcntelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnicc; -

-procesc-vcrbale de preluare ca mijloc łix, în care sc conscmnează rezolvarea neconformităţilor şi a
remedierilor:

j) schernele de funcţionare a instalaţiilor. planurile dc ansamblu, descnclc dc detaliu actualizate conform
situaţiei de pe Łeren. planurile dc ansamblu şi de dctaliu ale inclusiv planurilc şi
cataloagele picselor de schimb:
k) parametrii luminotehnici dc proiect şiĺsau rezultaţi din .or dc iluminat
public cxploatate;
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1) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea.
exploatarea, întreţinerea şi repararea eehipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile![işele tehnice ale
echiparnentelor principale ale instalaţiilor;
m) norrnele generale şi speciíce de protecţie a rnuneii aferente Íieeărui echipament, Fiecărei instalaţii sau
fiecărei activităţi;
n) regulamenwl de organizare şi foncţionare şi atribuţiile de serviciu pentru intreg personalul:
o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri. laboratoare. instalaţii de măsură. inclusiv
cele de proteeţie a mediului obţinute in condiţiile legii:
p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electľice. conform instrucţiunilor în vigoare;
q) instrucţiuni privind accesul in instalaţii;
r) doeumentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;
s) registre de controL de sesizări şi reclamaţii. de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere
a lucru etc.;

“ Ĺ) orice alt document!aviz!aprobare/acord.
(3)Arhivarea se poate realiza si in format digital

Art. 15.
- () Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării. se predau

Municipiului Bucureti. în calitatea sa de titular al investiţiei, odată cu proiectul lucrării respcctive.
(2) Proicctanţii au obliguţia de a corecta toate pianurile de exeeuţie, în toate excrnplarele în care s-au
operat rnodilicări pe parcursul execuţiei şi. în Iinal, să înlocuiaseă aceste planuri cu altele noi, originale.
actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul1 inclusiv în format suport electronic,
împreună cu instrucţiunile necesare exploatării. întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate.
(3) Executanţii au obligaţia ca, odată cu predarea Iucrărilor. să predea şi schcmele, planurile de situaţii şi
dc execuţie modilicate conform situaţiei de pe teren, În cazul în care nu s-au făcut modiíicări faţă de
planurile iniţiaĺe, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele conflrmarea că nu s-au
făcut modificări în timpul execuţiei.

ĺ (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la docurnentaţia întocmită de proiectant. fără
avizul acestuia şÍ aÍ Operatorului.
(5) La preluarea unor instalaţii, echipamente sau alte componente ale sistemului de iluminat public.
situate în aria administrativ-teritorială a MunicipiuluiBucureti. PMBva solicita şi prelua documentaţia de
bază a lucrărilor şi datele generale neccsare exploatării şi o va preda spre gestionare Operatorului
Serviciului de iluminat public

Art.16.- (1) Municipiul Bucureti. precum şi Operatorul Serviciului de iluminat public au obtigaçia să-şi
organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea doeunientelor de bază prevăzute la art. 14 alin. (1).
organizată astfel încât să poată żi găsit orice document cu uşurinţă
(2) Pentru ncvoile curenţe dc exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile. schemeíc
şidocumeniele aflatc în arhivă.
(3) Înstrăinarea sub oriee formă a planurilor. schcmelor în arhivă este interzisă.
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(4) La incetareaactivităţii OperatorulSen'iciului de iluminat public va preda pe bază de proces-verbal
întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o. LUnd interzisä păstrarea de către acesta a vreunui document
original sau copie.
(5) Fiecare docurnent va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:
a) nurnărul de exemplare originale i data întocmirii documentului;
b) calitatea celui care a întocmit documentul;
c) numărul de copii executate;
d) necesitatea copierii. numele, prenumele şi caliĹatea celui care a primit copii ale documentului, număruI
dc copii prirnite şi calitatea ceLui care a aprobat copierea;
e) data liecărei revizii sau actualizări:
1) calitatca ceiui care a întocmil reviziaĺactualizarea şi calitatea celui care a aprobat:
g) data de Ia care documentui revizuit'actualizat a intrat în vigoare:
h) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după doeumentul revizuiuäctualizat;

‚—
i) lista persoanelor care au restituil Ia arhivă documentul primit anterior revizuirii/modifleării.

Ar117. - () Toate echipamentele trebuie să aibă íîşe tehnice care să eonţină toate datele din proiect, din
documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren
certiĺieate prin acte de recepţie care trebuie să conflrme corespondenţa lor cu realitatea.
(2) Pe durata exploatării, in ĺĘele tehnice se trec, după caz, date privind:
a) incidentele sau avariilc;
b) echipamente]e care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei:
c) incidentele sau avariiie altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză:
d) reparaţiile efectuate pentru în!ăturarea incidentului!avariei;
e) costul reparaţiilor accidentale sau planiflcate:
ľ) perioada cât a durat reparaţia. planiîicată sau accidentală:
g) comportarea în exploatare între două reparaţii planiflcate;

‚-

h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planii5eate
L data scadentă a următoarei veriśicări proťilactiee;

j) buletinele de îneercări periodice şi după reparaţii.
(3) Fişelc tehnice se întocmese pentru componentele SIP.
(4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi doctjmentaţia cerută de normele legale în vigoare.
(5) Separat, se va ţine o evidenţă a lucrărilor opcrative. reviziilor tehnice şi reparaţiilor curcnte şi capitale.

Ârt.18. - (1) Toate echipamentele. precurn şi conductele. barele electrice. instalaţiile independente.
trebuie să fie numerotate după un sistem eare să pcrmită identiíicarca rapidă şi uşor vizibilă în timpul
exploatării.

(2) La punctele de conduccrc operativă a exploatării trebuic să se afle atâ schemele generale ale
instalaţiilor, cât şi schemele normale de funeţionare.
(3) Schemcle trebuie actualizatc astfel încát sü corespun
notarea din seheme trebuie să corespundă notării reale a insl
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(4) Schemele normale de funcţionare vor fi af5şate la loc vizibil.

Art 19. - (1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă
a instałaţiilor trebuie să fie clare. exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, să lie
concise şi să conţină date asupra echipamentului. metodelor pentru controlul stării acestuia. asupra
regimului normal şi anormal de Funcţionare şi asupra moduiui de acţionare pentru prevenirea
incidentelorĺavariilor.
(2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să dclimiteze exact indatoririle personalului cu
diîerite specialităţi care concură Ia exploawrea. întreţincrea sau repararca echipamentului şi trebuie să
cuprindă cel puţin:
a) îndatoririle. responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire;
b) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi sehiţe explicative;

‚ŕ ) reguli referitoare Ia deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de
‘-pornir&oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere subtensiune);

d) reguli de prevenire şi Iichidare a avariilor;
e) reguli de anunţare şi adresare;
1) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi
prornovarea unui examen sau autorizarea;
g) rnăsuri pentru asigurarea prokcţiei muncii.
(3) Instrucţiunileĺproceduri]e tehnice interne se semnează de coordonatorul
aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere aI Operatorului
menţionându-se data intrării în vigoare.
(4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne sc revizuiesc anual sau ori
certiticându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ştarnpile valabil pe
completările sc aduc Ia cunoştinţă sub semnătură personalului obligat să
instrucţiunc&procedura respectivă.

cArt. 20.- (1) Operatorul trebuie să elaboreze. să revizuiască şi să aplice instrucţiuniĺproceduri tehnice
interne.
(2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) Operatorul
instrucţiunile!procedurile tehnice interne necesare, eu care vor fi dotate
instrucţiunilor!procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz. ceI puţin:
a) instrucţiůniĺproceduri tehnicc interne generaíe:
b) instrucţiuni/proceduri tchnicc inlernc pentru exploatarca instalaţiilor

- reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice dcstinate
- instalaţii de măsură şi automatizarc:
- instalaţiilc de comandă. semnalizări şi protecţii:

c) instnicţiuniĺproeeduri tehnice interne pentru executare
d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru Iichid
e) instrucţiuniĺproceduri tehnice interne pcntru
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f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de intreţinere.

Ár121. - (1) În instrucţiunile!procedurile tehnice interne va Ii descrisă schema normală de funcţionare a
Iiecărui echipament şi pentru fiecare instalaţie. rnenţionându-se şi celelalte scherne admise de [uncţionare
a instalaţiei.

(2) Pe scheme se va figura sirnbolic starea normală a elementelor componente.
(3) Abaterile de la funcţionarea în schernă normală se aprobă de conducerea tehnieă a Operatorului şi se
consemnează în evidenţele operative ale personalului de deservire.

Art.22. - Personalul angrenat în prestarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare.
dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem intörmatic. Datele memorate in
sistemul inťormatie sau celc întocmite de personalul operativ reprezintă lbrma primară a evidenţei
chn ice.

Art.23. - Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior, carc va dispune măsurile necesare pentru eliminarca eventualelor defecle şi
deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eíicienţei şi siguranţei în
cxploatare.

SECŢIUNEA 3
ÎNI)ÁTORIRILE PERSONÁLULUJ

Ar124. - (1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile afercnte
infrastructurii Serviciului de iluminat public având ca sarcină de serviciu principală supravegherea
funcţionării şi exeeutarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un
ansamblu de instalaţii.
(2) Personalul de deservire trebuie să fie autorizat în eonlormitate cu legislaţia aplicabilă.
3) Subordonarea pe Iinic operativă şi tchnico-adrninistrativă, precum şi obligaţiile, drepturilc şi
rcsponsabilităţile personalului de deservirc opcrativă se trec în Íişa postului şi în
reguĺamentele/procedurile tehnicc inteme.
(4) Locurile de muncă în carc este necesară desIurarea activităţii se
proprii, în funcţie de:
a) gradul de periculozitate a instalaţiilorşi al proccsului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalaţiilor;
c) gradul de siguran;ä necesar în asigurarea Serviciului:
d) necesitawa supravegherii instalaţiilor:
e) existenţa unui sistern de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executa:

O posibilitatea intervenţiei rapidc pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor.
(5) În funcţie de condiţiile speciliee de realizare a Serviciului. Operatorul poate stabili ca personalul să-şi
indeplmeascä atnbuţiile de serviLiu pnn supravegherLa mai multor instalaţii amplasate in locuri dtIęk
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(6) Principalele lucrări ce trebuie euprinse în flşa postului personalului de deservire, privitor Ia exploatare
şi execuţie, constau în:
a) supravegherea instalaţiilor:
b) controlul curenl al insialaţiilor;
c) execularea de manevre;
d) tehnice:
e) reparaţii curente:

O lucrărioperative.

Art. 25. - (1) Lucrărilc programate sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente.
rcgulamcnte de exploatare tehnică şi în instrucţiunildproccdurile tchnice internc.
(2) Lucrările neprogramate (reparaţiile curente i lucrările operativc) se execulă ?n scopul prevenirii sau

(liminării deteriorărilor. avariilor sau incidentelor şi vor li deínitc în instrucţiunile de exploatare.

SECŢIUNEA 4
ANALIZA Ş1 EVIDENŢA INCIDENTELOR ŞI AVARIILOR

Art. 26. - (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionarea Serviciului de iluminat şi a continuităţii
acestuia. Operatorii vor intocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenirnentelor
nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat. stabilindu-se rnăsuri privind creşterea flabilităţii
echipamentelor şi schernelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii dc cxploatare. întreţinere, reparaţii şi
creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.
(2) Evenimentele ce se analizează se reîeră, în principal, la:
a) defccţiuni curente;
b) incidente şi avarii;
e) limitări cc afectcază continuitatea sau calitatea Serviciului de iluminat, impuse de anumitc

existcnte Ia un moment dat.
C %rt. 27.— (1) Se consideră incidcntc următoarele evenimente:

a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce ic parte din sistemul de ilurninat.
indifercnt de durată. dar eare nu îndeplinesc condiţiile de avarie;
b) reducerea parametrilor lumino-tehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de
15 minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii. . -

(2) Prin excepţie de la alin. (1) nu se consideră incidente urrnătoareleevcnimente:
a) ieşirea din funcţiune a unei inslalaţii ca urmare a acţionării corecle a elemenĺelor de protecţie ş
automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune liind
consccinţa unui incident localizat şi înregistrat in acea instalaţie:
b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acestcia, datorită unor
defecţiuni ce pot să apară în tirnpul încereărilor Prolłlactice. eoresaitre scopului acestora;
c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a tu steia. dacă a lbst înloeuit
automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclan: i, şi nu a avut ca efect

reducerea paramctrilor luminoĺl'ĺh.
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d) retragerea accidentată din ťuncţiune a unei instalaţii sau a unui elemcnt al acesteia in scopul eliminării
unor defecţiuni. dacă a fost înlocuit eu rezen'a şi nu a afectat calitatea senieiului prestat:
e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente
umane sau calarnităţi;
ĺ) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul.

Art. 28.Se consideră avarii următoarele evenimente:
a) întreruperea accidentală. totală sau parţială a iluminatului public.
b) defecarea sau ieşirca accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiilc de
iluminat, care conduc la reducerea ariei descrvite de Seniciul dc iluminat public cu lO% pe o durată mai
mare de 24 de ore;
c) defectarea sau ieşirea aecidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat, indiferent de efectul
asupra beneíciarilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;

() vandalizare sau furt ca acţiune premeditată de către terţi, precum şi accidentele datorate terţilor ce
afectează elementele SIP;
e) dacă pe durata desQîşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbăcategoria
de încadrare, respectiv din incident devine avarie. evenimentul se va încadra pe toatădurata desfăşurării
lui în eategoria avariei.

Art 29. - (1) Analizclc incidentelor sau avariilor vor fi ekctuate imediat după producerea cvenimentelor
respective de către Íhctorii de răspundere ai Operatorului
(2) lncidentele sau avariile complexe vor Ii analizatc împreună cu reprezentantii PMB.

Art.30. - (1) Operatorul arc obligaţia ca ceI puţin trimcstrial să iníörmeze PMB asupra tuturor avariilor
care au avut Ioc. concluziiţe anaţizeţor şi măsurik care s-au luat.
(2) Analiza incidentelor şi avariilor trebuic łnalizată în cel mult 5 zile de Ia lichidarea acestora.
(3) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut:

.) Iocul şi rnomentul apariţici incidentului sau avariei:
b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schemă normală. cu
abaterilor de la aceasta:
c) cauzcle care au Ihvorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;
d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor. rapoartelor. inregistrărilor
comptiterizate şi declaraţiilor personalului:
e) mancvrelc cíëctuate de pcrsonal în timpul desfăşurării şi Iichidării evenimentului:
1) efectele produse asupra instalaţiilor. dacă a rezultat echiparnent deteriorat, cu descrierea deteriorării:
g) efectele asupra bencliciarilor Serviciului de ilurninat, durata de întrerupere. valoarea pagubelor
estimate sau alte efecte;
h) stadiul verilicărilor profllactice. reviziile şi reparaţiile pentru e
funcţionat corcspunzător:

i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveni
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j) modui de comportarc a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;
k) influenţa schernei tehnologice sau de Funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident
sau avarie;
1) situaţia procedurilor/instrueţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor. cu menţionarea
IipsuriLor constatate şi a eventualclor încăLcări ale celor existente:
m) rnăsuri tchnice şi organizatorice de prevenire a unor evcnimente asemăn'átoarc cu stabilirea termeneior
şi responsabilităţilor.
(4) În cazui în care pentru iănwrirea cauzelor şi consecinţclor sunt necesare probe, încercări sau obţinerea
unor date tehnice suplimentare, termenul de ĺinaiizare a analizei incidentului sau avariei va fl de 1 O zile
de ia lichidarea acesteia.
(5) În cazul în carc în urrna analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmarc a proieetării sau montării
instalaţiei. deflcienţc alc cchipamentului, caliţatca slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii

ťflltor pcrsoane fizicc sau juridice asupra sau în icgătură cu instalaţia sau echipamcntul analizat1 rczultatele
‘—- analizei sc vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere.

(6) Anaiiza avariei sau incidcntuiui se face ia nivciul Operatorului care are în gestiune instalaţiiie
respective, cu participarea proiectantului. Furnizorului dc cchipament şi/sau a executantului. după caz.
participarca acestora íiind obligatorie la solicitarca Üperatorului.
(7) Dacă avaria sau incidentul aťcctcază sau influcnţează ľuncţionarea instalaţiilor aflatc in administrarea
altor Operatori sau agcnţi econornici. Opcratorui care cfectucază analiza va solicita de la accştia
transmitcrca în rnaxirnum 48 dc orc a tuturor datelor şi inťomiaţiilor nccesare analizării avarici sau
incidentului.

Art.31. - (1) Rezuitatcie analizei incidcntului sau avarici se conscmnează într-un Fonnular tip denumit
‘íşă de incident", iar la cxemplarul care rămânc la Üperator se vor anexa documenteic primare legate de
anaiiza evenimentului.
(2) Conţinutui minim al Íişei de incidcnt va fl în conťormitatc cu prevederile art. 30 alin. (3).

C Art.32. - (1) În vcdcrea satisccrii• in condiţii optimc a necesităţilor beneÍciariIor. Operatorui va urm
cvidenţierca distinctă a întrcrupcrilor şi iirnitărilor, a duratci şi a cauzelor de întrcruperea utiiizatorului ‘i
a benekiariior Serviciului de iluminat public. inclusiv a celor cu cauze in instalaţiile terţior. dacă au
aÍctat Funcţionarca instalaţiilor proprii.
(2) Situaţia ccntralizatoare privind aceste întrcrupcri sau limitări sc va transmitc PMB trirncstriaj până în
data de i 0 a lunii următoare. conibnn ťorrnularului propus dc Operator şi avizat dc PMB.

Art.33. - (1) Analiza dctcriorării echipamentclor sc facc în scopul dcterminării indicatorilor dc flabilitatc
ai accstora in condiţii dc cxploatarc.
(2) Pentru cvidenţicrea deteriorărilor dc echipurncnt carc au avut loc cu ocazia incidcntelor sau avariilor,
analiza se facc concomitent eu analiza incidentuiui sau avarinu flccare cchipament în parte.
rezultatelc conscmnându—se într—un formular—tip đenumit ient detcriorat', care se
ancxcază la łişa incidentului.
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(3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profllactice, manipulării,

reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării Ia timp a reparaţiilor sau reviziilor planifleate,

a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au avut Ioc în

afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, Operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de
cchipamente şi cauze.

(4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se Face şi în perioada de garanţie şi punere în ťuncţiune

după montare, înlocuire sau reparaţie.

Ar134. - (1) Fişele de incidentc şi dc echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa

statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.Formularul łişei de incident şi de echipament
va Ii propus de Operator şi avizat dePMB.
(2) Păstrarea evidenţei se Face Ia Operator pe toată perioada cât acesta operează, iar Ia închcierca
activităţii de operare se aplică prevederile art. 16 alin (4).

(3) Operatorul este obligat sa solicite lunar de la Furnizorul dc cnergie Iista cu întreruperile care au avut

loc în alimcntarea cu energie eleetrică a sistemului de iluminat public în Iuna precedentă.
(4) Operatorul va pune la dispoziţia reprezentantilor PMBIista cu întreruperi în termen de trei zile

Iucratoare de Ia primirea acesteia.

(5) Lista cu întrerupcri va conţine inlbrmaţiile: data i inteiwalul orar. tipul intrcruperii — programata!
neprogramata. daca perioada de intrerupere programata a fost sau nu depasita, tip de iluminat aľectat

(stradałĺ pietonalĺ ornamental) cu numar de strazi! alciĺ monumente a&ctate. echipamente afectate direct/

indirect de intrcrupere. numar de reclamatii privind intreruperea, zona in care s-a produs intreruperea.

SECŢIUNEA 5

ASIGURAREA SIGURANŢEI ÎNFUNCŢIONARE AINSTALAŢIILOR

Ar135. - (1) Pcntru creşterea siguranţei în Funcţionare a Serviciului de iluminat public in Múnici4iul

‚... Bucurctişi a asigurării continuităţii acestuia, Operatorul va întocmi proccduri prin care se instituie reguli

k. Je efeetuarea manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public.
(2) Procedurilc prevăzute Ia alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prczcntului regulament în termen

de 6 Iuni de Ia data preluării gestiunii Serviciului de iluminat public.

(3) Toate procedurile princare sc instituie reguli dc cfcctuare a manevrelor si de Iichidare a avariilor in

instalaţiile aparţinând SIP, precum şi moditicările ulterioare vor Ii aduse Ia cunoştinţa PMB

Art.36.Manevrelc în instalaţii se execută pcntru:
a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de

necesităţilc obiective de adaptare a funcţionării la cerinţcle utilizatorului. realizarea unor regimuri optime

de funcţionare. reducerea pierderilor etc. având un caracter &ecvenLşi executându-se mereu la iI,

denurnite manevre curente:
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b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de insialaţii I&ă ca acestea să aibă un caracter
fřecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerca din exploatare a echiparnentelor pentru
lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare. denumite manevre prograrnate;
c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea cireuitului ĺüncţional Ĺchnologic aI instalaţiei sau
ansamblului de instalaţii executate, cu ocazia apariţiei unui incident. denumite manevre de lichidare a
incidentelor.
d) în sensul prezentului regulament, nu sunt considerate rnanevre în instalaţii modiflcărileregimurilor de
funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şiprotecţie sau cxecutate curent de
personalul operativ asupra sistemelor de reglaj. pc bazainstrucţiunilor de exploatare, ĺără modificarea
sehernei dc [uncţionare aprobate.

Art.37. -(1) Persoana care concepe manevra trebuiesă fie autorizată, să cunoască instalaţia în care se vor
executa operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi
schema tehnologică de executare a manevrei.
(2) Manevrele trebuie concepute astľel încât
a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desĺurarea normală a acestora:
b) trecerea de Ia starca iniţială la starea Iinală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii;
c) ordinea dc succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tchnologic stabilit
prin instrucţiuniie de exploatare a cchiparnentului sau a instalaţiei ia carc sc cxecută mancvra:
d) să lie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie lc poate avea atât asupra instalaţiei în care se
exeeută manevra, cât şi asupra rcstului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de
vedere aI siguranţei în exploatare:
e) mancvra să se efcctueze într-un intcrval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot
executa simultan íără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de exccutanţi şi de posibilitatea
supravegherii directe de către responsabi]uI de manevră;
1) să se ţină seama de respeetarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;

‚..

u) ĺiecare operaţie de acţionare asupra unui clement prin comandă de la distanţă să fie urmată de
crificarea realizării acestei comenzi sau de vcrificarea rcalizării etëctului corespunzător.

Art.38. Manevrcle în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris. denumit
foaie dc manevră. carc trebuie să conţină:
a) tema manevrei;
b) scopul mancvrei;
c) succesiunea operaţiilor:
d) notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor
c) persoanele care execută sau au legătură cu rnanevra şi responsabilităţile lor

Art 39. După scopul manevrei, foaia de manevrá poaie fl:
a) ťoaie de mancvră permanentă, al cărei eonţinut estc
interne. putându-se ihlosi la:

în continuare

le tehnice
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- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre în caz dc incident, având un caracter curcnt;

b) ĺbaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conţinut sc întocmcşte pentruefcctuarca de
lucrări programate sau accidentalc şi care prin caractcrul său necesită osuccesiune de operaţii, nu se
încadrează în foile de manevră permanente.

ArL40.Prin exccpţie de la art. 38, manevrele cauzate de accidente se execută Íră foaie de manevră, iar
cele de lichidare a incidentelor se exccută pe baza proccdurilorRnstrucţiunilor dc lichidarca incidentelor.

Art.41. - (1) Întocrnirea, veril5carea şi aprobarea foilor de manevră se íhc dc către persoanelc descmnatc
de Operator, care au pregătirea neccsară şi asigură executarea Scrviciului operativ şi tehnico

ľtdministrativ.

(2) Nu sc admite veriflcarca şi aprobarea foilor de manevră telefonic.

(3) În funcţie de necesitatc, la foaia dc manevră sc anexează o schcmă de principiu reťeritoare la manevra
carc se efectuează.
(4) Foaia de rnanevră întocmită. veriticată şi aprobată, se pune în aplicare numai în momentul în care
cxistă aprobarea pentru eĺ'ectuarca manevrei la cchipamentul, instalaţia sau ansamblul de instalaţii în
cauză. conform procedurilor aprobate.
(5) Manevrelc curente. programate sau aceidentale pot fl iniţiate de pcrsoane prcvăzutc în proccdurilc
aprobatc şi care răspund de necesitatea eťectuării lor.

(6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normalc. programate, probclor proĺilactice trebuie realizată
astfel încât echipamcntul să nu fle rctras din exploatarc mai devreme decât este necesar şi nici să nu se

întârzie admiterea la lucru.

Art.42. - (1) Manevra începută dc personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată. de

C
regulă. dc acelaşi personal, chiar dacă prin aceasta se dcpăşeşte ora de terminare a programului normal de

- nuncă, în condiţiile legii.

(2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. (1) vor II prevăzute în rcgulamentul intern de organizare si

functionare al Operatorului Scrviciului de iluminat puMic.

(3) Opcratorul va stabili prin dccizic şi procedură intcrnă nomenclatorul cu mancvrelc cc sc cxecută pe
• bază de Íbi de manevră sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

Art 43. - (1) Darca în exploatarc a echipamcntelor nou-montatc se Íhce conlbrm instrucţiunilor de

proicctare şi!sau alc iiirnizorului dc echipament.
(2) În perioadele de probe. mancvrclc şi operaţiilc rcspcctivc cad în sarcina organizaţiei w
rnontajul cu participarea personalului dc exploatarc al Operatorului.
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Árt.44. - (1) În cazul exccutării manevrelor pc baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în
evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite. a operaţiilor executate. a conťirmărilor Ícute,
toate acestea operându-se în foaia de manevră.
(2) După terminarea manevrei se vor însçrie în evidenţele operativc ale instaluţiei executarea accstora
conform Íbii de manevră, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă. conliguraţia, ete., în care
s-au adus echipamentele rcspective, precum şi orele Ia care s-au cxecutat operaţiile care prezintă
importanţă în funcţionarea echipamentelor. insialaţiilor sau ansamblurilor de insta)aţii.
(3) La cererea reprezentantilor PMB. Operatorul va pune Ia dispoziţie Foile de manevră.

SECŢIUNEA 6
CONDIŢII TEHNJCE DE DESFAŞURARE A

SERVICÍULUI DE ILUMINAT PUBLIC

krL45.- (1) Iluminawl public stradal (rutier şi pietonal) se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie
publică, str&zi trotuare. pieçe, intersecţii. parcări. treceri pictonale. poduri. pasaje. pasaje sub şi
supraterane, de pe teritoriul Municipiului Bueuresti.
(2) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adcevate tehnologii, cu respectarea normelor
pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE. respcctiv de CNRI.
(3) Álegerea surselor de lumină se face în funcţie de elicacitatca Iuminoasă şi de durata dc Funcţionare a
acestora. astfel incât costurile de exploatare să Íje minime cu încadrarea În specilicul urbanistic aI zonei.

Art.46. - (1) În Municipiul Bucurcşti. corpurile de iluminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa
drumului ori, dacă condiţiile tehnice nu permiL pe clădiri, cu acordul proprietarilor.
(2) În cvartale de locuinţe şi in parcuri. iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat eu
distribuţie direetă. semidirectă sau direetă-indirectă. după caz.
(3) Din motive estetice şi de securitate. reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă
subteran şi numai în cazuri particulare. eând condiţiile tehnicc nu permit aerian.

L k4) În cazul alimentării eu energie electrică prin reţea subterană, corpurile de iluminat montate pe stâlpi
vor fl raeordate Ia reţeaua de alimentare cu energie electrică în unuI dintre următoarele moduri:
a) prin manşon de derivaţic. montat la baza Iiecărui slülp;
b) prin cleme de inLrare-ieşire in nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire. montată la baza flccărui stâlp.
prevăzându-se şi asigurarca Iocală a derivaçiei:
c) prin alte modalităţi reglementate şi aprobate de Iegislaţia în vigoare.

Art.47. Corpurilc de ilurninat folosite la rcalizarea iluminatului vor fl alese ţinându-se cont de
caracteristicile tehnice, care trebuie să lie eonĺbrme cu:
a) destinaţia iluminatului. eare estc generaL Iocal. extcrior. arhitcctural. estetic:
b) eondiţiile de mediu — normaL cu pra[ eu urnidituie. cu perieol d
c) eondiţiile de montaj pe stâlpi. suspendat. cu raeordare Ia reţe
d) protceţia îrnpotriva elcctrocutării;
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e) condiţiile de exploatare - vibraţii, şocuri mecanice. rnedii agresive:
1) randamentul corpurilor de iluminat;
g) caracteristicile luminoţehnice ale corpului de iluminat:
h) cerinţele estetiee şi arhitecturale;
1) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere;
k) eticienţă energetică.

Art.18. - (1) La realizarea iluminatului publie se va urmăń minimizarea puterii instalate pe kilometri de
stradă. optimizůndu-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi,
luându-se în calcul luminanţele sau iluminările, după caz, şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase
specitice corpurilor de iluminat utilizate.
‘2) Distribuţiile de intensitate lurninoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:
a) pentru ilurninawl căilor de circulaţie principale şi secundare exclusiv direct:
b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de
locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (in special parcuri).

Art.49. - (1) Operatorul Serviciului de iluminat publicva propune şi Municipiul Bucureşti. va
aprobaimplementarea de soluţii de telcgestiune a sistemului de ilurninat public i soluţii de reducere a
consumului de energie electrică.
(2) In vederea rcducerii acţiunilor de vandalizare/furt a echipamentelor aparţinând SIP,Operatorul
Serviciului de iluminat publicva propune şi Municipiul Bucureti,va aprobaimplementarea de către
Operator a unor soluţii de supraveghere vidco!senzoristică.

Âr150 - (1) Caracteristicile tehnice minim admisibile pentru echipamentele ce se montează Tn SIP:
(2) Speeificaţiile tchnice rninime pentru aparatele de iluminat Iblosite pentru iluminatul general stradal al

ĺ căilor de circulaţie:
L a) nivel de etanşeitate compartiment optic si aparataj minim 1ľ 65(conform EN 60598 /EN 60529);

b) corpul de iluminat realizat din aluminiuz
c) protecţie electrieă: Clasa I sau 11;
d) placa de aparataj arnovibilă:
c) acces separat in compartiment opĹic şi aparataj;
1) acces facil în interiorul aparatului de iluminat (pentru mentenanţă). Lără a Folosi unelte;
g) reílector ambutisat din tablă de aluminiu. lustruit chimic independent de corpul aparatului de iluminat;
h) dilüxor amovibil din sticlă plată sau policarbonat. minim lK 08 (conťorm EN 50102). prevăzut cu
garnitură siliconică pentru ctanşare (separat de rellector sau carcasă);
i) capac din polipropilenă rezistent Ia raze UV:

j) soclu din porţelan cu poziţionare reglabilă:
k) aparatul va fl echipat cu ĺiltru anticondens. balast. igniter. sigi
compensarea puterii reactive. lhctor de putere minim 0.92.;

ĺ -
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1) montaj reversibil pe consolă 45-65 mm, sau în cap de stâlp cu diametru de (60-85) mm:
m) trei unghiuri diťeľite de montaj pentru inclinarea aparatului de iluminat la monlajul pe braţ sau în
vârťul stâlpului (0 grd.. 5 grd.. 15 grd.);
n) tensiune nominală de alimeniare 230 Vc.a./50 I-lz.:
o) marcare CS!CE.

(3) Speciłicaţiile tehnice minirne pentru corpurile de iluminat destinate ilurninatului stradal-pietonal şi
omamental:
a) grad de etanşeitae al aparatului de iluminat minim: 11' 65 (conľorm EN 60598 - EN 60529);
b) nivel de rezistenţă Ia impact: rninim IK 08 (conform EN 50102);
c) posibilitate de echipare cu rcĺlector stradal;
d) difuzor din policarbonat. independent de corpul aparatului de iluminat. stabilizat UV.cu capac superior
netransparent prevăzut cu refleetor;

( ») distribuţie luminoasă rotaţional simetrică directă şi indirectă, speciĺică unui aparat de iluminat
- ambiental sau distribuite coníbrm reflector stradal;

1) sursă tubulară - va fl poziţionată în interiorul elementului optic interior;
g) protecţie electrică. Clasa 1;
h) corpul de iluminat va li echipat cu balast cu proteeţie terrnică, igniter şi condensalor pentru
compensarea putcrii reactive - lctor de putcre minim 092;
i) aparatajul va I1 rnontat în corpul de iluminat:
j) montaj pe stâlp la înălţime 4-5 m, diametru de Íixarc maxirn 65 mm.;
k) dimensiunile corpului de iluminat: maxim 470x610 mrn. (hxd);
1) tensiunea nominală de alimentare 230Vc.a. - 50 l-lz.
(4) Speciticaţiile tebnicc minime pentru corpurile de ilurninat destinate iluminatului stradal si pietonal cu
tehnologie LED:

a) grad de etanşeitate al aparatului de iluminat minim: JP 66 (confonii EN 60598 - EN 60529);
b) nivel de rezistenţă Ia impact: minim IK 08 (conform EN 62262 - EN 50102);

( c) careasa de aliaj de aluminiu;
d) sursa Iuminii: LED:
e) flux luminos: min 8 900, maxim 1 8 000 lm;
1) consum: minim 18 W, maxim 210 W;

g) durata de viaţă: min.50.000 ore;
h) posibilitate se(are unghi montai 0,+5 grade:
i) tensiunea nominală de alimentare 230Vc.a. — 50 l [z

j) Ictor de puwre -minim 0.92;
k) cchipat cu controler ec permite varierea fluxului luminos eu protocol DALI si 1-10 V:
RoI IS - recicbbil l00%.

(5) Speeilicaţiile tehnice minime pentru aparatele de ihiminat destinate iluminatului ornamentalsi
arhitectural cu tebnologie LED:
a) grad de etanşcitate al aparatului de iluminat minim: IP 66 (confoi
b) nivel de rezistenţă la impact-mjniUK 08 (eonform EN 50102

‘
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c) sursa Iuminii: LED;
d) ełicienţa luminoasă a ansamblului (sursăi accesorii): min. I 00lm/W;
e) Hux luminos: rninim 2700 lm (in ťuncţie de calculeie luminotehnice):
1) consum: maxim 53 W(mn Funcţie de calculele lurninotehnice);
g) durata de viata: min.50.000 ore;
h) tensiunea nominală de alimentare 230Vc.a.-SOHi
(6) Specilicaţiile tehniee minime pentru sursă de lumină cu descărcări în vapori de sodiu Ia inaltă presiune
de putere 70 - 400 W:
a) formă tubulară sau elipsoidală;
b) putere: 70 W. I 00 W, 150 W, 250 W, 400 W (în funcţie de calculele Iuminotehnice);
c) dulie E 27 şi E 40;
d) necesită aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu protecţie termică şi igniter cu

( %au fără Funcţie de resetare);
e) flux luminos minim va fi asigurat în concordanţă cu calculele luminotehnice;
f)poziţie de ĺuncţionare: orice poziţie;
g )durata medie de Funcţionare minim 18.000 ore;
h) tensiunea minimă de aprindere (echipare cu balast şi igniler) I 95 V;
i) alimcntare la 220-240 Vc.a: 50 I fZ (in montaj cu balasĹ şi igniter):
j) posibilitatea de a fi dimat - scăzut fluxul Juminos după amorsarea sursei.
(7) Spccificaţiile tehnice minime pentru balast electroniagnetic dedicat surselor cu descărcări in vapori de
sodiu şi haĺogenuri metalice Ia inaltă presiune:
a) înfăşurări din Cu. tole din oţel special, acoperite cu vopsea protectoare;
b) Funcţie de protccţie termică încorporată;
c) rnontaj în circuit cu ignitcr dedicat:
d) dimensiuni maxime Lxlxh: 166x97x83 mrn:
e) Funcţionare la 220-240 Vc.a.. 50 l f 7;

1) putere consumată maxim 1 5% din puterea sursei;
‘—g) respectarea normelor de siguranţă - EN 61347-2-9;

h) respcctarea normelor de perFormanţă - EN 60923;
i) respectarea normelor de emisii de armonice de curent - EN 61000-3-2.
(8) SpeciÍicaţiile tehnice minime pentru igniter compact. dedicat surselor cu descărcări in vapori de sodiu
la inaltă presiune:
a) tensiunca nominală de alimentarc 220-240 Vc.a.150 l Iz;
b) montaj semiparalel sau serie;
c) tensiunea de vârf Furnizată 2,2 kV pentru sursele de 50-70 W şi 5 KV
d) numărul de pulsaţii JciclLi: minim 2 pulsaţii/eiclu;
e) consum redus de energie electrică sub 0.5 \V:
1) imensiuni maxirne Lxlxh: l l 5x41 x38 mm.
g) respectarea normelor de siguranţă - EN 6 I 347-2-9;
h) respcctarea normelor de perťormanţă - EN 60923;
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1) respectarea normelor de emisii de armonice de curent - EN 61000-3-2.
(9) Speciticaţiile tehnice minirne pentru condensator pentru compensarea ĺactorului de putere:
a) tensiunea nominală de alimentare 250 Vc.a150 Hz;
b) echipare cu contacte pentru legătură electrică:
c) capacităţi 101.tF, l2jiF. 16iF. 2OjjF, 32ţtF;
d) montaj paralel cu sursă de lumină:
e) eonstrucţie cu dieletric solid şi manta de alurniniu.
1) coníormiiate cu standardele referitoare Ia aparataj:siguranţă EN 61048.
(10) Speciflcaţiile tehnice minime pentru blocul de măsură şi protecţie a instalaţiei de iluminat public:
- blocul de măsură. cornandă şi protecţie a instalaţiei de iluminat public trcbuie să asigure separarea
circuitelor sistemului de iluminat publie de reţeaua de distribuţic şi instalaţiile distribuitorului de energie
electrică.
- bloeul de măsură şi protccţie instalaţie de iluminat public asigură în acest sens:

a) alimentarea şi distribuţia cncruiei elcctrke in reţele electrice aeriene sau subtcrane de iluminat
public stradal şi ornamental;

b) protecţia instalaţiei de i)uminat public stradal şi ornamental;
c) comanda în regirn automat sau manual a aprinderii;
d) măsurarea consumului de cnergie electrică a iluminatului public stradal şi ornamenial:
c) posibilitatea funcţionării autonome cu un program de timp mcmorat într-un autornat

programabil;

1) posibiliĹatea de comandă prin .‚lir pilot".
(11) Condiţii de funcţonarcpentru blocul de măsură şi protecţie a instalaţiei de iluminat public:
a) loc de montaj: exteriorĺinterior.
b) domeniu de temperatură: -30 °C...+45 °C;
c) tempcratură de transpor şi depozitare: -30°C ...+55 °C;
d) altitudinc rnaximă: 2 000 m.

rt medii: lipsite de gaze. vapori. depuneri bune conducătoare de electricitate sau active chimi
e explozie.
(12) Condiţii constructivepentru blocul de măsură şi protecţic a instalaţiei de iluminat public.Blocul de
măsură, cornandă şi protecţie instalaţie de iluminat public pentru realizarea unui punct de aprindere
trebuic să îndeplinească minirn următoarele cerinţe:
a) stocarea valorilor mărimilor măsurate cu un sistem de calcul şi preluerarea lor în vederea transmiterii
către sistemul de ťacturarc:
b) posibilitatea comandării de la distanţă a alimentării sau întreruperii alimentării cu energie electrică a
instalaţici dc ilurninat contorizate: blocul trebuie să 15e eehipat cu conlactor electrornagnetic cu bobină de
comandă acţionată la 230 Vc.a., cu In 250 A;
c) construcţia modulelor trebuic să asigure protecţia echipamentuLui clectric faţă de condiţiile de mcdiu
minim IP 54. impotriva pătrunderii insectelor i rozătoarelor în inl andalismului şi
accesului persoanelor neautorizate:
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d) cutiile trebuie confecţionate din tablă de oţel zincat cu grosimea de rnin. I,5 mm şi trebuie să fie
vopsite în câmp electrostatic sau poliester amrnl cu flbră de sticlă;
(13) Blocul trcbuie să Iie Íbrrnat din trei rnodule cu roluri funcţionale distincte. astľel:
a) modulul l: modui de măsurare şi alimentare cu energie electrică dimensiuni recomandate:
1 609x435x300;
b) modulul 2: modul de comandă şi automatizare, dimensiuni recomandate: 1609x435x300;
c) modulul 3: modul de protecţie şi distribuţie a circuitelor de ilurninat public dimensiuni recomandate:
1 609x580x300.

Art.51. - (1) lluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi
accstui scop şi doar acolo unde acest !ucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justiică
eçonomic. corpurile de iluminat se pot monta pc slâipii reţelei de distribuţie a energiei electrice. în

roormitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru
prestarea Serviciului de Iluminat Public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor
părţilor implicate. închciat între Municipiul Bucure$i şi proprictarui sistemului de distribuţie a energiei
electrice în Bucuresti.
(2) Jn zonele cu arhitectură speciaiă. iluminatul se va realiza coníbmi condiţiilor existente şi cerinţelor
utiLizatorului, cu respectarea condiţiilor impuse de reglernentările din domeniu.

Art. 52. Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de:
a) tipul corpului de ilurninat;
b) specilicul arierei si importanţa căii de circulaţie pe care se montează:
c) tipul stâlpului;

d) cerinţele de ordin cstetic impuse.

Art. 53. Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu eerinţe estetice şi se
face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specilice. unicate, adaptate Iiecărui caz în parte. conform

L tnţelegerilor dintre utilizator şi Opcrator.

Art. 54. lluminatul arhitectural se va realiza asupra Monurnentelor de For Public.

Árt.55. - (1) De regulă. programui de ťuncţionare stabiiit prin caietul de sarcini aI serviciului de iluminat
public va Íi asigurat prin comandă automată conectareĺdeconectare a iluminatului public.
(2) Programul de funcţionare a ilurninatului public va ţine cont de:
a) longitudinea localităţii:
b) luna calendaristică:

ç) ora oflciaki de vară;
d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar. eorclat eu condiţiil
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(3) La propunerea justiłicată a Operatorului şi cu acordul in scris al PMB se poate moditica programul de
funcţionare a iluminatului public, integral sau pe anumite categorii de artere sau zone din sisternul de
iluminat public.
(4) Pentru implementarea măsurilor de ercienţă energetică şi cu acordul PMB, pe anumite străzi. se
admite scăderca unifbrmităţii normate prin trcccrea de ]a o categorie de traflc la cea imediat inferioară.
(5) În cazul reglajului în trepte. nivelul de iluminat sau luminanţă. după ca trebuie să poată firedus sau
ridicat Ja toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte.
(6) De regulă. mod iíicarea intensităţii luminoasc se va face în intervalui orar 24:00-05:00.
(7) În eazui organizării unor spectacole! evenimente culturae! sportive, la solicitarea oruanizatorului.
PMB poate să accepte întreruperea iluminatului public. temporar. într-o anumiă zonă, cu respectarea
sirnultană a următoarelor cerinţe

a) prezentarea forrnei !cgale de organizare a evenimentului aprobată de reprezentanţii delegatarului;
b) avizul Operatorului Serviciului de iluminat public

L c) asigurarca de măsuri de siguranţă pentru cetăţeni
d) asigurarca de măsuri de siguranţă traĺicului auto
e) plata contravalorii prestaţiilor de coneclare/ deconectare SIP de către solicitani.

Art. 56. În cazul instalaţiilor de i[uminat public montatc pe acciaşi stâlpi pe care estc rnontată şi o altă
instalaţie, de transport sau distribuţie a energiei electrice. conectareaĺdeconectarea iluminatului public va
n realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii:
a) acţionare manuală. prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţic a postului de
transibrmare care alirnentează reţcaua dc distribuţie a energiei electrice;
b) acţionare automată. prin prevcderea unui dispozitiv automat care acţionează eontactorul reţelei de
iluminat seara şi dimincaţa. în cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de
distribuţie a energiei eleetrice;
c) acţionare automatü individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp( de iluminat, Această variantă va f1 utilizaL în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate in

— puncte izolate.

Art. 57
- ( l) Echipamentclc şi aparatura Íblositc pentru realizarea sistemelor de iiuminat public vor

respccta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conlbrmităţii produselor şi condiţiile de
introducere pe piaţă a acestora. asigurându-se utilizarea raţională a energiei eleetrice şi eeonornisirea
aceste i a.
(2) Distanţa dintre surscle )uminoasc va fi stabilită in funeţic de inălţimea de montare a acestora.
asigurându-se uniformitatea i!uninatului• in Iimitele normate.
(3) Operatorul Serviciului de ilurninat public va Iua măsuri pentru
aeelc instalaţii de iluminat puhlic care neeesită această operaţiune.
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Art. 58 - (1) Reţelele eleetrice realizate prin montaj subteran vor fl realizate in soluţie buclată,
cufuncţionare radială, Punctele de separaţie se amenajează în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate
pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii arnplasate la baza stâlpilor.
(2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.
(3) Linia electrieă pentru alimentarea corpurilor de ilurninat se racordează dintr-un tablou de distribuţie.
care poate fl:
a) tabloul de distribuţie din postul de transíbrmarc medie/joasă tensiune;
b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană:
c) cutia de trecere de la linia electrică subtcrană la linia electrică supraterană.
(4) Pe căi de circulaţie cu traíc redus şi ibarte redus, alirnentarea cu energie electrică a sistemului de
iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau triťazaL, care poate ii pozată îrnprcună cu
reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.
(5) Pe căi de circulaţie cu traťjc intens sau mcdiu. alimentarea cu energie electrică a sistemului de
iluminat public sc realizează eu reţea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii pazliale a
iluminatului public, menţinându-se uniĺbrmitatea luminanţei sau iluminării.
(6) Pe alcile dintre bloeurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 şi 6 m.
(7) În parcuri. alirnentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.

Art. 59 -( l) Protecţia contra elcctrocutărilor sc va realiza prin legarea nulului de protecţie. conform
standardelor în vigoarc.
(2) Conductorul de nul al reţelci de alimentare a SIP sc va lega în rnod obligatoriu la pământ.
(3) lnstalaţia dc legare la pämănt care dcserveşte reţeaua dc legare la nul va ĺ1 dimensionată astfel ca
valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ, măsurată în orice punct al reţelei de nul, să iie de
maximum 4 Q.
(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor Ii legate la instalaţia de protecţie prin lcgare la nul.
(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza ap(icându-se una dintrc următoarele variante:
Ł1) direct. printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop, şi care va însoţi
onductele elcctrice dc alimcntarc:
b) eonectarea la instalaţia de Iegare la pământ la care este lcgat nulul reţelei.
(6) Ramiflcaţiile de la reţeaua de alimentare cu energic electrică la corpul de iluminat se vor reaLiza din
conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiunc urmărindu-se rcalizarea unui raport optim
întrc costurile de investiţii $i cele de exploatare.

Ár160 - (1) Modalitatca de lixare a corpurilor dc iluminat pc stâlpi va fl aleasă în funcţie de tipul
corpului de iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de cerinţelc
de ordin lüncţional şi estetic irnpuse.
(2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este trebuie să
prezin(c un grad dc protecţie dc minimum lK 08.
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(3) Întreţinerea sistemeţor de iluminat trebuie să se 1ieă în permanenţă, prin curăţarea periodică a
corpurilor de iluminat. conforrn ihctorului de menţinere luat în calcul Ja proiectare astfel încât pararnetrii
luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operaţiuni succesive de înreţinere.
(4) Realizarea unei uniformităţi satislăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării. după caz. pe
suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a inălçimii de montare. în ľuncţie de
varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

Articolul 61 - (1) Garanţiile minime pentru echipamente vor Ii:
(a) Surse de iluminat cu LED, inclusiv destinate iluminatului festiv — minim 5 ani;
(b) Surse de iluminat exeeptând tehnologie LED, incluzând sursele destinate iluminatului ťestiv — minim
2 ani;

(c) Corpuri de iluminat, exclusiv ]ămpi - minim 3 ani;

p (d) Aparataje — minim 1 an;
(e) Reţele efectrice — minim 2 ani;

(0 Tablouri electrice — minim 2 ani;
(g) Stâlpi - minim 5 ani;
(h) Console - minim 5 ani.
(2)Garanţiile minime pentru lucrări vor fi de 2 ani.

SECTIUNEA 7
ASIGURAREA PAIUNIETRILOR LUMINOTEHNICI

CANTITATIVI ŞI CALITATIVI

Art.62 - (1) In vcderea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea
realizării unui iluminat corespunzător Operatorul trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai
căilor de circulaţie din Municipiul Bucuresti şi să informeze in scris P.M.B. privind rezultatele obţinute.

‘

precum şi ori de câte ori intervin modificări ale aeestora.
L (2) Operatorul Serviciului de lluminat Public este direct răspunzător de realizarea parametrilor

luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament, având ca reťerinţă şi standardul SRU433:1999.

Art. 63 - (1) lnstalaţiile de ilurninat public trebuie să asigure caracteristicile lumino-tehnice normate
necesare siguranţei circulnţiei pe căile de circulaţie1 în funcţie de intensitatea traťcului şi dereflectanţa
suprafeţei căii de eirculaţie şi a zonei adiaccnte.
(2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor ĺi dimensionate eonfonn legislaţiei
internaţionale şi naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia intersecţiilor mari şi a sensurilor
giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare.
(3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat publi
Scrviciului, la punerea in funcţiune a unor extinderi şi peri
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(4) Menţinerea in timp a nivelului de iluminare sau lurninanţă. după caz, realizat de sistemul de iluminat
public se asigură prin programul de întreţinere. realizându-se înlocuirea lămpilor uzate. curăţarea lămpilor
şi a corpurilor de iluminat.
(5) Parametrii eantitativi sunt:
a) nivelul de luminanţă. pentru căile de circulaţie auto:
b) nivelul de iluminare. pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii. zone pietonale, piste pentru bieiclete.
(6) Parametrii calitativi sunţ: 4"
a) uniformitatea pe zona de calcul;
b) indicele Tl pentru evitarea orbirii Iiziologice in câmpul vizual central şi periferic.

Art 64 - (1) lluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de ilumi re să Í1 mai
ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecţie, având care ferinţă
çtandardul SR 13433:1999.

ą2) lluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel încât nivelul de
iluminare să íîe cu 50% rnai ridicat faţă dc strada cu nivelul cel rnai ridicat, având ca reľerinţă standardul
SR 13433:1999.
(3) lluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de
unghiurile intersccţiilor.
(4) lluminatul intersecţiilor dintrc străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea
corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa căilor de circulaţie secundare cu care se
intersectează, acest mod de ampasare a corpurilor de ilurninat constiwind un punct de sernnalizare pentru
circulaţia rutieră.

Art 65. - (1) lluminatul troiuarclor se poate realiza cu ţin nivel de iluminare cu 50% mai redus decât
nivelul părţii carosabile a eăii de circulaţie respective. potrivit factorului raport de zonă alăturată"
rezultat din proiectare, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

C
(2) lluminatul spaţiilor special amenajate pentru pareare se va realiza cu surse de lumină care asigură un
‚iivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

Art.66
-

(1) llurninatui podurilor şi pasajelor se va reaĺiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o
luminanţă egală cu cea realizată pe restul traseului. iar corpurile de iluminat vor avea clasa deprotecţie IP
65. pentru mărirea Ĺimpului de bună łuncţionare.
(2) Pentru poduri se va asigura marcarea lurninoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii
de referinţă cu 5O% şi, suplimentar. marcarea structurii construcţiei.

Art.67 - (1) llurninatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza o distanţei dintre sursele de
lumină proporţional cu unghiul de inclinare al pantei şi progi aşa fel încât să se
obţină o creştere a nivelului märimii de re[erinţă cu 50%.
(2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie. eorpurile de il într-o dispunere care să
asigure ghidajul vizual.

n
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(3) Stalpii de susţinere a corpurilor de i]urninat se amplaseaza. in cazul iluminntului unJlate aI, pe partea
exterioară a curbei. distanţa dinlre aceştia mieşorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba, care
să conducă la o majorare cu 50% a nivelului rnărimii de refërinţă.
(4) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de lurninanţă diferite, se va asigura trecerea
graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată.
pentru adaptarca ĺiziologică şi psihologică a participanţilor La traík.

Art. 68. (1) liuminatul trccerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat
decât cel al căii de circulaţie respenive. evitându-se schimbarea culorii curc produce şoc vizualşi cstetic
perturbator.
(2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reciame luminoase
care prin cfectul de schimbure a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia
conducătoriîor de vehicule sau a pietonilor.
ţ3) iluminatul se realizează prin dispunerca unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de
pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispuncre a corpurilor de iluminat.
(4) Amplasarea eorpurilor de iluminat se va ťace astťel încât să se asigure iiuminarea pietonilor din sensui
de circulaţie.
(5) lluminatul trecerilor de pictoni trebuie să aibă în vedcrc un indice dc orbire cât mai scăzut.
(6) La trcccriIe de pictoni unde în mod lřccvent au loc accidente de circulaţic, in perioada în care este
necesară funcţionarea instaIaţiilor de iluminat nivelul de Iuminanţă menţionat Ia alin.(1) se poate mări
până Ia 100%.
(7) Tn înţelesul prevederilor alin.(6) cazurile concrete în carc se va proceda la rnajorarea nivelului de
luminanţă, vor ii stabilite pe baza inlbrmaţiilor obţinute ccl puţin semestrial. dc la Organele de Poliţie
Rutieră abilitate.

Art.69. - (1) Relaţńle dintrc mărimile geometriee ale instalaţiei de iluminat şi caraeteristiciie electrice şi
Iurninotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedcre tehnic
J cconomic.
(2) Înălţimilc Ia care se vor amplasa corpuriĺe de iluminat se caĺculează în funcţie de fluxul ]uminos a]
surselor de lumină şi de gradul de concentrarc a distribuţici intensităţii luminoase aacestora. astfel încât să
se asigurc unilbrmitatea normată şi limitarea fenornenului dc orbire.
(3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă
nccesitatea schimbării acestcia sc vor alege soluţiile cele mai economicc rczultate din înlocuirea stâlpilor
existenţi. supraînălţarea celor existcnţi. modificarea fluxului luminos. montarca unor stâlpi suplimentari.
modificarea grudului de concernrare a distribuţiei luminoasc. astfel încůt să sc asigure unilbrmitatea şi
Iimharea fcnomcnului de orbire.
(4) Pentru cvitarea fenomenului de orhire, in pieţe şi intersccţii sursei de iluminat
se montcază la inăiţimi cu unghiuri de prowcţie corcspunzătoarc.
(5) Poziţionarea corpurilor de ilurninat pentru căile de circulaţic aui
trebuie să prevină fenomenuLdc orjire.

-o nnaliză care
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(6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a Huxului
circulaţie rutieră.
(7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice. Ibtometrice. de întreţinere şi
arh i tecturale.
(8) fn f'uncţic de tipul corpu!ui de iluminat. distanţa dintre corpurile de ilurninat se alege in funcţie de
înălţimea de montare a aceslora. asigurându-se uniÍbrmitatea iluminatului conform normelor Uniunii
Europene, astťel încât s& se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km, având ca
referinţă standardul SR 13433:1999.
(9) Stâlpiiĺcorpurile de iluminat se vor amplasa astfel incât să se păstreze o distanţă faţă de frontul
clădirilor care să nu permită escaladarea şi respectiv inducerea fenomenului de poluare luminoas& în
interiorul locuinţelor.

krt.70. - (1) În cazul în care stâlpii pe care sc rnontează corpurile de iluminat, aparţinând sistcmelor de
“- iluminat rutier. sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale străzii, se va adopta o soluţie de

ilurninat corespunzăloare astfel încât în perioada în care coroana copaci]or este verde. Huxul luminos să
lie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a lurninanţei. íră ca pe carosabil să apară
pete de lurnină şi umbre puternice generatoare de insecurilate şi disconfort.
(2) În funcţie de vegetaţia existentă in zona adiacentă eăilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales.
corpurile de iluminat sc amplasează astfel incât distribuţia fluxului Iuminos să nu se modifice, În acest
sens. coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniforrnitate a fluxului luminos.
Ajuslarea coronarnenwlui arboriîor i orice lucrări de intervenţie asupra vegetaţiei se vor face de entitäţi
cu atribuţii in domeniu.

Art. 71. Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să
se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca aceI corp de iluminat
să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală. asigurându-se în acelaşi timp şi
uniforrnitatea necesară.

Art.72. - (1) lluminatul eăiíor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni rnedii, se va
realiza prin amplasarea sursetor de lumină în linie cu arborii şi nu in spateLe lor coronamentul arboritor
trebuie să nu modilice distribuţia Iluxului luminos. iar veuetaţia trebuie ajustată periodic.
(2) În eazul arborilor de înălţirne mică, se va utiliza distribuţia axială a corpurilor de iluminat.
(3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor
ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluţia cste aceeptabilă.
(4) Pcntru căile de circulaţie eu arbori pe ambete părţi sc va utiliza. de regulă. ilurninatul de tipaxial.
(5) lluminarea alcilor din parcuri se va realiza. de regulă, cu corpuri de iluwsjaw pe sălpi având o
înălţime de 3-6 m de la sol.

Art.73.
— ( l ) lluminatul wnelurilor!pasajelor subterane se va

timpul zi tei.
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(2) La intrarea în tuneluri!pasaje[e subterane se vor asigura niveluri ridicate de iuminanţă, nivelui
scăzând de Ia exterior spre interior. în trepte. raportu] dintre două trepte succesiveliind de 2: I sau 3
(3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fle de minirnum:
a) 100 cd/mp in zonele de acces în tunel;
b) IO cd/rnp în zona de tranziţie a tunelului;
c) 6 cd!mp în zona centrală a tunelului.
(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tuneiurilor se vor dispune sub fortiiă de benzi
continue. dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu inten'ale determinate prin calcul, pentru a se evita
fenomenul de lieărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura gbidajul optic al
acestora.
(5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluriĺpasaje subterane se vor asigura valori
corespunzătoare ale Iuminanţei, pentru a se evita efectul de grotă neagră.

Art.74. - (1) Pe căile de circulaţie. nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi
detaliilor in mod distinct, în timp util şi cu siguranţă.
(2) Penlru realizarea cerinţelor de Ja alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi
fondul pe care se situează trebuie să aibă valori euprinse între O2-0,5.
(3) Nivelul de luminanţă va ii menţinut în timp prin întreţinerea la perioade speciíicate a instalaţiilor de
iluminat. luându-se măsuri pentru inlocuirea Iămpilor uzate. eurăţarea Iămpilor şi a corpuriior de iluminat.
asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini.

ArL75. - (1) Operatorii Serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modiflcările neeesare în
sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat. având eareferinţă
standardul SR 13433:1999.
(2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie. uniformitatea generală a luminanţei. indicele de prag.
uniformitatea longitudinală a luminanţei, raportul de zonă alăturată. Iuminanţa zonei de acees, raportu!

ĺ
dintrc luminanţă Ia începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de accesiuminanţa zonei de tranziţie,

L iurninanţa zonei interioare. luminanţa zonei de ieşire. iluminarea medie, uniĺbrmitatea generală a
iluminării. iluminarea minimă. după caz, vor avea valori cureferinţă la standardul SR l 3433:1999 pentru:
a) clasa sistemului de i)uminat pentru categoria căi de cireulaţie destinate traĺicului rutier;
b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de rise;
c) clasa sistemuiui de ituminat pentru căiíe de circulaţie destinate traĺieului pietonal şi pistelor pentru
bieiclete.

(3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sisternului de iluminat public se va obţine
in pieulabil auzul Operatotului Serviciuluí dL iluminat public in conditiile pievăiute in preientul
Regularnent privind sursele de lumina utilizabile din punctul dc v iarii maxirne admisibile.
ternperaturii de culoare coreiată. aI eulorii surselor de iluminat stora faţă de traflcul
rutier. în vederea evitării distragerii atenţiei parucipunţIor Ia ulorilor reclarneţor
luminoase cu cele utilizate Ia iluminatul publie.
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(4) P.M.B. eliberează aviz&autorizatii de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza
avizului Operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru
creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei.
(5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri. în gospodăriile popubţiei sau pe stâlpii din curţile
agenţilor economici în apropierca drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorităţii
adminisraţiei publice locale, care va veriĺica dacă modul în care se realizează montarea. tipul corpului de
iluminat şiĺsau puterea acestuia poate să produeă fenomenui de orbire al participanţilor Ia trallc in
localităţi, în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afara acestora.

Art. 76. - (1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisícătoare a repartiţiei lurninanţei pe suprafaţa căii de
circulaţie, corpurile de ilumina( vor Íi astfel amplasate încât să asigure parametrii Iuminotehnici normaţi.
având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

r 2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza. in lüneţie de cerinţele şi condiţiile în care se
realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:
a) unilateral:
b) bilateral alternat;
c) bilateral łhţă în faţă;
d) axial:
e) central:
1) catenar.

Art.77.
- ( l) lluminatui public al căilor de circulaţie va Ii realizat ţinändu-se cont de încadrarea în clasele

sistemului de iluminat, în funcţie de catcgoria şi coníiguraţia căii de circulaţie. de intensitatea traícului
rutier şi de dirijarea eirculaţiei rutiere. conform norrnelor în vigoare, putând ii luate în considerare şi
standardele naţionale.
(2) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru ilurninat se va stabili ţinându-se cont ca durata de

C
bună funcţionare să fie de cel puţin I 8.000 de ore cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte
ună a culorilor.

SECŢIUNEÁ 8
OBLICAŢIILE OPERATORULUI PRIVIND EFICIENŢA ENERGETICA

Art.78. 1n conformitate cu prevederile Legii nrl2l/2014 privind euicicnţa eriergetică, Operatorul este
obligat să respecte politica naţională care deflneşte obiectivele privind ţintele indicative de economisire a
energiei, precum şi măsurile de îmbunătăţire a elicienţei energetice aferente în toate sectoarele economiei
naţionale. cu referiri speciale la:
a) in(roducerea tehnologiilor cu eficienţă energe(ică ridicată. a sist
precum şi a sistemeloľ de gestionare i control a parametrilor
monitorizarca. evaluarea continuă a eflcienţei cncrgetice a funcţi
previzionare&diagnoza consumurilor energetice:

( SEFJÍ
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b) promovarea utilizării la consumatorii flnali a surselor regenerabile de energie;
c) reducerea impactului asupra mediului al activităţilor de producere. transport distribuţie şi consum al
tuturor ťonrielor de energie;
d) aplicarea principiilor moderne de rnanagement energetie prin măsuri, instrumente i sisterne
particularizate la structura şi funcţionalitatea sisternului;
e) instituirea de obligaţii pentru consumatorii ínali de energie. distribuitorii de energie.

SECŢIUNEA 9
EXPLOATAREA INSTALAŢIJLOR DE ILUMINAT PUBLIC

Art. 79. ln aplicarea prevederilor art 14. pentru realizarea operaţiunilor de exploatare, următoarea
documentaţie lehnică va Íi şi anexă lahotărârea de dare în administrare sau. după eaz, la contractul de

C delegare a gestiunii:
a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat publie pe care le are în exploatare, eu:

- posturile de transťorrnare din care se alimentcază reţeaua de iluminat publie;
- traseul reţelei:
- punetele de eonectare/deconeetare a i!uminaului public;
- schema de acţionare şi a caseadei pentru eoneetare&deconectarea automată a iluminatuĺui;
- amplasarea corpurilor de iluminat. eu indicarea tipului şi puterii lămpii;
- loeul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor

deaimentare. număruĺui lămpilor şi a puterii totale consumute;
b) documcntaţia tehnieă pentru căile de cireulaţie pe care sunt rnontate instalaţiile de iluminat publie.
îrnpărţită pe categorii de căi de circulaţie, conľorm prevederilor art 76. care trebuie să cuprindă:

- denumirea;
- lungirnea şi lăţimea;
- tipul de îmbrăcăminte rutieră;

Q
- modul de amplasare a corpurilor de iluminat:
- tipul reţeLei eleetrice de alimentare;
- punctele de alimentare şi coneetareĺdeconectare;
- tipul corpurilor de iluminat, numărul aeestora şi puterea lămpilor;
- tipul şi distanţa dintre stálpi, înălţimea de rnonlare şi unghiul de

iluminat;

c) proiectelc de exeeuţie a instalaţiiLor de iĺuminat, cu toate modi[îcările operate, breviarele de calcul şi
avizele obţinute;
d) procesele-verbale de reccpţie, însoţite de certiícatele de calitate.

Art.8O.Üperaţiile de exploatare vor euprinde:
a) luerări operativc constănd dintr-un ansamblu de operaţii şi aetivităţi pentru supravcgherea perrnanentă
a instalaţiilor. exeeutarea de manevre programate sau aecidentale pentru rernedierea deranjumentelor,
urrnărirea comportării în timp a instalaţiilor.Acestea includ reparatiiie aeeidentale de amploare redusa.
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efectuate in rcgim de urgenta, pentru eliminarea dełëctelor si rcpunerea in ťunctiune a SIP ca urmare a
unor incidcnte si deranjaniente sau pentru a preveni producerea irninenta a unui defect.
b) revizii tehnice constůnd dintr-un ansamblu de operaţii şi activilăţi de mică arnploare executate periodic
pentru verilicarea, curăţarca. reglarea, eliminarea dekcţiunilor şi inlocuirea unor piese, având drept scop
asigurarea funcţionării insialaţiilor până la urmátoarea lucrare planilicată;
c) reparaţii curentc constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe.
prin care se urmăreştc readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi. prin remedierea
tuturor deí cţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu se mai incadrcaza in paranwtrii proiectati.

Art.81.Lucrările operative vor cuprinde ceI putin urrnătoarele aclivitati:
a) manevre pcntru intreruperea şi repunerea sub tensiune a dikritelor porţiuni ale instalaţiei de iluminai.
in vcderea executării unor lucrări;
b) manevrc pentru modilicarea schernelor de funcţionare in cazul apariţiei unor deranjarnente:
;) anaLiza siării tehnice a instalaţiilor;
d) identilicarea defeetelor in conductoarelc e]ectrice eare alimentează instalaţiile de i]uminat;
e) supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;
1) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite ( vânt puternic. ploi
torentiale. viscol,ťormare de chiciură. ţurţuri. etc.) sau calamităţi (inundaţii. cutrcmur. ctc);
g) verilicarea distanţelor conductoarelor ihţă de construcţii. instalaţii de comunicaţii. Iinii de înaltă
tensiune şi alte obiective;
h) evidcnţierea în planun a instalaţiilor:
i) intervenţii ca urrnare a unor scsizări, sau pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile
de iluminat. stâlpi. reţele clectricc (săpături pentru manoane. cxecuţie manoane. rcťacerea profll şanţ.
etc.). eonsole. cutii de distribuţie, puncte de aprindere şi accesorii:
(i) la corpurile de iluminat:

- inlocuirc corp de iĺurninat (montare!demontare corp de i)uminat şi acţiuni eonexe);
- înlocuire larnpă (montare!demontare lampăşi aeţiuni conexe):

Q - repararc corp cu înlocuire de accesorii (montare/demonatare: ingiter, drivcr. balast. siguranţă.
dispersor şi acţiuni conexe);

- reparare corp iărăînlocuire de accesorii (refacerea contactelor i acţiuni
acccsorii);

(ii) la stâlpii de ilumina:
- înlocuire stúlp (montare!demonture siâlp de iluminat şi actiuni conexe):
- îndrcptare stâlp (acţiuni conexe pentru îndreptarea stâipului);
- repararc stâlp prin înlocuirc dc clemente (montare/ dernonatre, reparare

clcme. cablu dc alimentarc. siguranţăi alte acţiuni concxe):
- refhcere priză de pământ (măsurare priză de pămünt. verilicare prinderc de

conexe):
(iii) la reţelelc clectriee de iluminat:

stâlp i alte acţiuni



- reparare reţele electrice subterane prin manşonare(săpătură. pozare cablu. manşonare.
veriflcare. aducere Ia starea iniţială a terenului);

- înlocuire linie electrică aeriană (demontare/montare cablu electric. cleme de conexiunisi alte
acţiuni conexe):

- reparare provizorie linie electrică aeriană (clemă de înădire/cicale şi alte acţiuni eonexe);
- înlocuire izolatoare. armăwri şi clemente conexe (montare!dcmontare izolatoare. arrnături şi

elemente conexe);
(iv)la console:

-înlocuirc consolă (montare/dcmontare console de iluminat i acţiuni conexe);
-reparare consolă cu înlocuire de elernente (montare/demontare sistem de prindere şi aeţiuni
conexe);

(v) b tablourile electrice (cuprind punctele de aprindere şi cutiile de distribuţie):
- reparare tablou cu înlocuire de elemente electrice (montare!demontare elernente electrice:
sisturi siguranţe, contactoare şi alte elernente conexe);
- reparare tablou cu înlocuire de elemente mecanice (montare/demontare elemente pentru
securizarea tabloului electric (cutie/punct de alimentare);
- reťacere priză de pământ (măsurare priză de pământ. verificare prindere de tablou/cutie/punct
de aprindere i altc acţiuni conexe):

j) alte demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public.
k) conslatarea elernentelor rnornate ilegal pe stâlpi, cu Luarea rnäsuriloç leaIe. daca estc cazul.

Art. 82. - (1)Modalitatea de ekctuare a acuvităţilor de întreţinere şi exploatare a sistemului dc iluminat
public se va detaîia de Operator în regulamenwl!proeedurile proprii de prestare a sen!iciului de iluminat
publ ic.
(2) Realizarea operaţiunilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de ilurninat public se va face cu
respectarea procedurilor speeiliee şi procedurUnorrne interne eu privire ]a:

- (a) admitere Ia lueru;
b) supravegherea lucrărilor

(c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei;
(d) control aI Iuerărilor.

Art 83în cadrul reviziilor tchnice se vor executa cel puţin următoareie activităţi:
(a) revizia tehnieă corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast. igniter. condensator. siguranţă ete.);
(b) revizia tehnica a tablourilor de aĺirnernare si de distribuţie şi a punetelor de conectare!deeonectare;
(e) revizia tehniea a retelelor electriee (aeriene si subterane) de joasă tensiune aparţinând sistemului de
i l uminat publ ic;
(d) revizia tehnicăa stălpilor de iluminat:
(e) rcvizia tehnicăa consolelor de iluminat.

Art. 84. La revizia tehnică a corpurilor de iluminat se vor executa următoarele aetivităţi:



a) curăţarea corpului de iluminat (reflectoarele şi structuriie de protecţie vizuală);
b) înlocuirea accesoriilor (ingiter, driver, balast, siguranţă, dispersor şi acţiuni conexe) că există o
delëcţiune;
c) verifjcarea eontactelor conductoarelor eiectrice la difërite conexiuni.
d) inlocuirea lămpilor care nu se încadreazăin parametrii normaţi, cu altele deacelaşi tip cu cel iniţial în
ceea ce priveşte puterea şi cu[oarea aparentă.

Art. 85. La revizia tehnică a tablourilor electrice se vor realiza următoarele activităţi:
a) veriiicarea şi înlocuirea elementelor care nu se încadreazămn parametrii normaţi;
b) verificarea contactelor conductoarelor electricc Ia dilërite conexiuni:
c) curăţarea tabloului electric şi ştergerea de praf;
d) veriĺicarea instaíaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nulul de protecţie la
armătura stâlpului/tabloului, legătura Ia priza de pământ, etc.) i remedierea dacă este eazul;
.) îndepărtarea obiectelor străinei securizarea tabloului electrie. daeă este cazuL

Art. 86. La revizia tchnică a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iiuminalului public se realizează
urrnătoarele activităţi:
a) identiíîcareaşi vcrilicarea trascelor şi îndcpărtarea obiectclor străine:
b) veriĺicarea arrnăĹurilor şi înlocuirea lor. dacă cste cazul:
c) reťacerea iegăturilor la izolatoare sau a legăturilor ťasciculclor torsadaie, dacă este eazul;
d) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;
e) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică. daeă este cazul;
O verificarea valorii rezistentei de izolatie a cablului.

Árt. 87. La revizia tehnică a stâlpilor de iurninat se realizează următoarele activităţi:
a) veriîicarea instalaţiei de legare la pămănt (legătura conductorului electric de nul de protecţie la
armătura stâlpului. Iegătura la priza de părnânt etc.) şi rernedierea, dacă este cazuL

C ) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diflritc conexiuni;
e) înlocuirea componcnte stâlp (reparare casetă de vizitare. cleme, cablu de te
acţiuni conexe);
d) refacerea inscripţionărilor. curăţare;
e) îndepărtarea obiectclor străine şi sccurizarea, dacă este cazul.

Ârt. 88. La revizia tehnică a consolelor dc iluminaĹ se rcalizează următoarele aet.
a) verificarea sistemului de prindere a consolelor de iluminat si remedierea dacă est4
b) indreptarea consolelor de iluminat daca este cazul:
c) indepartarea obiectelor străine daca este cazul:
d) curătarea consolelor de iluminat
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Art. 89. Reparaţiile curente se execută la:
a) corpuri de iluminat şi accesorii;
b) tablouri electrice de alimentare. distribu;ie şi conectare/deconeetare;
c) reţele electrice (aeriene şi subterane) aparţinând sisternului de iluminat public;
d) stâlpi de iluminat;
e) console de iluminat.

Árt. 90. La reparaţiile curente ia corpurile de iluminat şi accesorii se realizează următoarele activtati:
a) curăţarea corpuLui de iţuminat (reflecţoarele şi structuriLe de prolecţie vizuală) şi vopsire, dacă este
cazul:
b) înloeuirea accesoriilor (ingiter, driver. balast. sigurantă, dispersor i actiuni conexe), dacă există o
de kcţi une;
c) ‘eriIicarea contactelor conductoarelor electrice Ia diîerite conexiuni;

Ç i) înlocuirea lămpiior care nu se încadrează în parametrii normaţi, cu altele deaeelaşi tip cu ceI iniţial în
ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă;
e) veritiearea coloanelor de aiimentare cu energie eleetrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni
neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare:
1) veriliearea contaetelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică şi înlocuirea
elemcnĹelor necorespunzătoare:
g) înlocuirea corpurilor de iiuminat necorespunzătoare;
h) îndepărtarea obiectelor străine dacă este cazuL

Art. 91. La reparajiile curente la tablourile electriee se realizează următoarele acl

a) verificarea şi înlocuirea elementelor care nu se incadreaza in parametrii nomiai
b) verificarea stării uşilor şi a îneuietorilor. eu remedierea tuturor deiëcţiunilor;
c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni;
d) eurăţarea si vopsirea tabloului electric şi tergerea de praf a celorlalte elemente metalice ale cutiei.
.iclusiv curăţarea aťielor. a altor inscripţionări, grafflti. etc.:

e) veriîcarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nulul de proteeţie la
arrnătura stâlpuluiĺtabloului, legătura la prin de pămânĹ etc.) i rernedierea, dacă este eazul;
fl îndepărtarea obiectelor străine şi securizarea tabloului electric, dacă este cazuL
g) veriFicarea contuctorului sau inlocuirea acestuia, dacă este cazuL
h) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor defecte cu uneľe de aceleasi tip;
i) determinarea graduiui de deteriorare a fundaţiilor acestora şi luarea măsurilor de consolidare. remediere
sau inlocuire. în lüncţie de rezultatul determinărilor.

Art. 92. La reparaţiiie curcntc la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului publie se
realizeaż'.ă următoarele activităţi:
a) ideniilicareaşi verihcarea traseeior şi mndepăriurea obiectelor străine:
b) verificarea armăturilorşi înloeuirea lor. dacă cstc cazul;

ĺhÝ
J

J Ę



luarea măsurilor de

Art.95. - (1) Periodicitatea reviziilor tehniee pentru corpurile de iluminat este eonlbrrn norrnativelor
tehnice în vigoare sau în funcţie de specilicaţiile fhbricantului.
(2) P.Nl.B. irnpreuna cu Politia rutieră a Municipiului Bucureti stabilesc. în ťuneţie de condiţiile locale.
gradul dt intensitatt a traticukui ptniru llLLaic Lale de LlrLulaţIe locurile şi intLrsecţiilL LU grad rnare de
periculozitate, precumiimrie:aglomerări urbane.
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c) refacerea Iegăturilor la izolatoare sau a Iegăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;
d) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defeete;
e) strângerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
1) veriíicarea valorii rezistenţei de izolaţie a eablului;
g) veriĺjcarea şi înloeuirea liniilor eleetrice aeriene sau subterane cu izolaţia deteriorată sau ea urmare a
reperaţiilor frecvente pe o porţiune reladv scurtă;
h) repararea liniei electrice prin manonare;
i) verificarea stării legăturilor conduciei eleetrice la izolator şi. dacă este neeesar. refacerea legăturii:
j) în cazul în care. Ia verificarea săgeţii. valorile măsurate. eorectate eu temperawra. diferă de cele din
tabelul de săgeţi. întinderea conductele electrice astfel încăt săgeata formată să fie eea corespunzătoare;
k) veriflcarea valorii rezistentei de izolatie a eablului:
1) alte rnăsurători necesare confbrrn standardelor în vigoare.

.%rt. 93. La reparaţiile curente la stâlpii de iluminat se realizează următoarele activităţi:
a) veriflcarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nulul de protecţie Ia
armătura stâlpului, legătura la priza de pămánt elc.) i remedierea, dacă este cazul;
b) verificarea contactelor conduetoarelor eleetrice la diferite eonexiuni;
c) verificarea şi înlocuirea elementelor conductoarelor electriee la diferite conexiuni;
d) înlocuirea de componente stălp (reparare caseta de vizitare. cleme. cablu de alimentare. sigurantăsi alte
acţiuni conexe);
e) vopsirea. reľacerea inscripţionărilor şi curăţare;
ĺ) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor. inclusiv a fundaţiilor acestora. şi
consolidare. remediere sau înlocuire, în funeţie de rezultatul determinărilor;
g) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi:
h) repararea ancorelor şi întinderea aeestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care
şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie;
i) indepăr[area obiectelor străine şi securizarea, dacă este eazul.

Art. 94.La reparaţiile curetue a conso[e[or de iluminat se realizează urrnătoarel
a)verificarea sistemuiui de prindere a consolelor dc iluminat şi remedierea. ď
b)îndreptarea consolelor de iluminat, dacă este cazuL
c)înlocuirea consolelor i aecesoriilor:
d)îndepărtarea obiectelor străine, dacă este cazul;
e)curăţarea şi vopsirea consolelor de ilurninat.

l ipsesc. strângerea
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(3) Periodicitatea reparaţiilor curentc pentru tablourile electrice de alimentare. dislribuţie.
conectareĺdeconectare şi reţelele electrice dejoasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani. iar
pentru corpurile de ilurninat este de 4 ani.

SECTIUNEA ĺO
I LUMINATUL ORNAMENTAL -FESTIV

Art.96. - (1) În íuncţie de disponibilităţilc bugeiare. Municipiul Bucureti poate să solicite proiectarea i
realizarea iluminatului omamental-íestiv, cu ocazia unor evenirnente íestive. sărbători publice, etc.
(2) Proiectarea i realizarea iluminatului ornamental-ťestiv pe întreg domeniul public şi privat al
Municipiului Bucureşti se va realiza coníbrm cerinţelor PMB.

Art. 97. — (1) În scopul rnenţionat la art. 96.Operatorul va realiza toate măsurătorile proiilactice pentru a
•e asigura că este posibilă conectarea instalaţiei de iíuminat îestiv la rcţeaua de alimentare SIP.

(2) Operaiorul va eľectua toate calculele mecanice în scopul stabilirii dacă stâlpii suportă sau nu greutatea
instalaţiei de iuminat fesţiv.
(3) Rezultatele măsurătorilor i a calculelor precum şi calculele prevăzute la alin. (1) i (2) vor 15
comunicate P.M.B.

Art. 98.— (1) În scopul asigurării unei irnagini unitare, începând cu anul 2020. proiectelc de iluminat
ornamental-festiv ale sectoarelor Municipiului Bucureti iĺsau ale entităţilor din subordinea!coordonarea
acestora sc vor supune avizării direcţiilor de spccialitate din cadrul Primărici Municipiului Bucureti.
(2) Începând cu anul 2020, rnoatarea instalaţiilor pentru iluminatul ornamental-lëstiv pe întrcg domeniul
public şi privat al Municipiului Bucureşti. indikrent de administratorul accstuia (sectoarelc Municipiului
Bucuresti. cntităti in subordinca/coordonarea Municipiului Bucuresti sau ale sectoarelor Municipiului
Bucureti) se va realiza dc cătrc Operator, confonii valorilor activităţilor sen'ieiului de ilurninat public
prevăzute în contractul de delegarc a gestiunii serviciului de iluminat public.

( ‘3) Contravaloarea encrgiei electrice pentru iluminatul ornamental-kstiv realizat de sectoarele
Municipiului Bucuresti siĺsau de entităţi din subordinea'coordonarea Municipiulujęşti sau ale
scctoarelorMunicipiului Bucureti se suportă dc către acestea.

CAPITOLUL III
I)REPTURJLE ŞI OBLICAŢIILE OPERATORJL.

SERVICIULUI DE ILUMÍNAT PUBLIC

Art 99. În temeiul art. 29 alin. (2) din Legea nr. 230/2006. operatorul care prestcază Serviciul de iluminat
public in Municipiul Buçuresti exercită cu titlu gratuit drcpturi)e dc uz şi de servitutc asupra terenurilor şi
bunurilor proprietatc publică sau privată. apar;inând. după caz. statului. Municipiului Bucureti, unor
persoanc lizice ori juridice, după cum urmează:
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a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de in&astructură pentru prestarea Serviciului de iluminat
public;
b) senitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemuiui de iluminat public.

Art.100. (1) Operatorul Sen'iciului de ilurninat public are următoarele obligaţii:
a) să gestioneze Serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eflcienţă economică;
b) să deţină în ţcrmen de valabiiitate, pe toată durata furnizării Serviciului de ilurninat public următoarcle
licenţe i atestate:

(i) Licenţa ANRSC clasa l eliberată în conforrnitate cu prevederile Legii nr. 51/2006;
(ii) Atestat ANRE tip B eliberat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/2016;
(iii) Atestat ANRE tip C1 B eliberat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/2016;
(iv) Atestat ANRE tip C2 B cliberat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/2016;
(v) Atestat ANRE tip A eliberat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/2016;
(vi) Alte documente stabilite de legislaţia in vigoare.

c) să promoveze dczvoltarea, modernizarea şi expLoatarea eĺiçientă a in&astrucţurii aferente Serviciului
de iluminat publie;
d) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a
gestiunii Scrviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare in administrare, după caz;
e) să asigure rcspectarea indicatorilor de perťontanţă ai Scrviciului de iluminat public. stabiliţi de
autorităţile administraţiei publice a Municipiului Bucureti in Regulamentul Serviciului. anexat la
hotărârea de dnre în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii. după caz:
1) să rcspecte şi să efectueze Serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini şi hotărârii de
dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz;
g) să Wrnizeze autorităţilor administraţiei publice a Municipiului Bucureşti. A.N.R.S.C.. A.M.R.S.P. şi
C.N.R.I. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare ved%cării şi evaluării
funcţionării şi dczvoltării Serviciului de iluminat public
h) să pună în aplicare metode perihrrnante de management, carc să conducă la reducerea costurilor de

C'perare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind
achiziţiile de lucrări sau dc bunuri;
i) să refaeă locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execulia unei lucrări noi. la un nivel calitativ
corespunzător. în termen de maximurn 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condiţiile
meteorologice Ie pcrmit:
i) să asigure flnanţarea pregătirii prolësionalc a propriilor salariaţi.
j) termenul de verifkarc şi identificare a unei defecţiuni va Ii de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, iat
termenul de remediere va fi de cel mult 5 zilein cazul în care remedierea nu estcposibilă în acest termen,
Operatorul va inlbmia in scris autorităţile administraţiei publice a Municipiului Bucureti. precizând
motivele pentru care remedierea nu a fost posibilă. măsurile dispuse şi termenul dc remedierc. Noul
termen de rcmcdiere necesită aprobaľc de la P.M.B.;
k) in cazul vandalizărilor. furturilor i accidentclor. Operatorul îmi
administraţici publice a Municipiului Bueuretivor întocmi un
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SIP deteriorate/lipsă în termen de ceI mult Szilelucrătoare de Ia data sesizării evenimentului, ocazie cu
care Operatoul va prezenta dovada sesizării organelor abilitate. Jn termen de cel mult 5 zile lucrătoare de
Ja efectuarea constatării. Operatorul va efectua lucrărilc de mnlociiire a elernentelor deteriorateĺlipsă aLe
sistemului de iluminat public pentru raza teritorială a Municipiului Bucureti. Iucrări ce vor (5
recepţionate de către autorităţileadministraţiei publice a Municipiului Bucureşti impreună cu OperatorLll;
1) să prezinte şi să supună aprobării autorităţiLor administraţiei publice a Municipiului Bueureti. un
program de prestaţii trimestrial defalcat pe luni şi un program de prestaţii anual:
m) să efectueze lucrările prevăzute in prograrnul de prestaţii, aprobat de autorităţile administraţiei publice
a MunicipiuLui Bucureştiiar activitatea prestată. conbrm programului aprobat va 15 consemnată in devize
de lucrări Iunare;
n) să permită accesul reprezentanţilor P.M.B..Á.N.R.S.C., A.M.R.S.P la toate docurnentele necesare
pentru verificarea cantităţii şi calităţii prestaţiei efectuate:
o) să întocmească un raport lunar complet aL activităţii desfurate, structurat pe categorii de lucrări, peC ;are îl va trimite către beneficiarul Serviciului până în ziua a 1 0-a a Iunii următoare;
p) să transmită săptămânal planul de lucrări programate, care să conţină: tip defect lucrări propuse, nr.
dată sesizare (sau autosesizare/proccs verbal de constatare elemente 51ľ vandalizateRucrări peńodice (sau
permanente) de mentenanţă, nr. proiect. datele de contact ale coordonatorului echipei de lucru. dată
început şi dată l5nalizare lucrări. Cornunicarea planului(în format fizic asumat prin semnătură de operator
i in format clectronic editabil)se [ice cu 24 de orc inaintea punerii açcstuia in practică. Pentru lucrări)e
urgente neprogramate (avarii). operatorul va respecta prevederile I-ICGMB nr. 220/2018 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea. coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură
tehnico-edilitare si stradale de pe teritoriul Municipiuĺui Bucureşti:
q) să raporteze lunar nurnărul de elemente 51ľ auditate i de scheme monofllare identiîcate:
r) să constituie o bază de date care va permite obţinerea informaţiilor cu privire la fiecare punct luminos,
reţele electrice subterane i aeriene, stălpi, console, surse de alimentare, puncte de delimitare, precizându
se că Operatorul va putea să adauge orice element pe care îl va considera util pentru executarea
obligaţiilor sale, Baza de date va ii actualizată o dată pe săptămână. Operatorul va asigura accesul

‚‘ eprezentanţilor nominalizaţi ai beneflciarului, Ia această bază de date;
s) să redacteze înaintea fiecărei date de 3 l martie a anului calendaristic, un raport tehnic încheiat La data
de 3 J dccembrie a anului calendaristic anterior, Conţinutul raportului tehnic va ii definit prin contractul
de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public.
t) să permită prezenţa reprezentanţilor P.M.B.în incinta dispeceratuLui/call center-ului la orice oră.
(2) Raporwl lunar întocmit potrivit alin. (1) Iit. o) va conţine informaţii privind:
a) luerările executate/serviciile prestate (inclusiv numele petentului. data înregistrării se zii
dispeceratul operatorului. adresa exactă a locului de defect. defeeţiunea sesizată de petent.

*
r ‘.1 7identiĺicatorului - nurnăr elemente de(éete, tip defect identilicat. data identifieării):

b) schiţa (planul de amplasamente şi trasee) cu zona în care s-au realizat toate lucrările supuse eco tă iłri!i

c) pentru lucrăriLe la care este neeesar proces verbul de recepţie, semnat de ambele părţi. car
constatări le din rapoartele pcriodice: ZIUL G
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(3) Operatorul va eťectua lucrările eonforrn procedurilor stabilite pentru flecare tip de activitate in
parte.

Art. 101. - (1) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute Ia
art. I 00.
(2) Penalităţile pentru nerespectarea de către Operatori a indicatorilor de pedbmianţă sunt prevăzute în
contractul de delegare.

Art 102.
Operatorul are următoarele drepturi:
a) exercită cu titlu gratuit. drepwrilc de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietałe
publică sau privată1 aparţinând, după caz. statului, unitaţilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice
ori juridice din arealul teritorial al Municipiului Bucureti, după curn urrnează:

- dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastruetură pentru prestarea Serviciului de
iluminat public pentru arealul teritorial alMunicipiului Bucureti;

- drepiul de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de
iluminat public in Municipiul Bucureti:
b) dreptul de Iblosinţă i administrare exclusivă asupra SIP aa curn este eI deĺiniĹ prin prezentul
regulanient;
c) să încaseze contravaloarea Serviciului de ilurninat public prcsĹaLícoiuractat corespunzător valorilor
activităţilor serviciului de iluminat public stabilite conform prevederilor legale şi contractuale;
d) să aplice la facturare valorileactivităţilor serviciului de ilurninat public aprobate:
e) sădeţină exclusivitate n eliberarea de avizeíautorizatii de amplasament sau utilizare privind SIP.
conforrn prevederilor prezentului regulament.
1) să sisteze Serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor
prestate, inelusiv majorările şi/sau penalităţile de întărziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data
expirării termenului de plată a ľacturilor;

să solicite recuperarea chcltuielilor necesare reluării prestării Serviciului de ilurninat public;
h) să asigurc echilibrul eontractual pe durata delegării gestiunii:
i) să solicite rnodiíicarea sau ajustarea valoriloractivităţilor serviciului de iluminat
cu Nornele rnetodologice-cadru aprobate dc A.N.R.S.C.;
j) să solicitc recupcrarea debitelor în instanţă.

Art 103.

(1) Sunt beneíiciari ai Serviciului de iluminut public persoanele fizice i juri'
reedinţa ori sediul pe teritoriul—administrativ alMunicipiului Bucureşti.
(2) Municipiul Bucureti este responsabil de asigurarea Serviciului dc i
Bucuresti si de respcctarea piezentului regulament.

ĺ
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Art.1 04.
Dreptul de aeces la Serviciul de ilurninat public şi de a benel5cia de acesta este garantat tuturor membrilor
comunităţii Iocale, persoane iizice şi persoane juridice, în mod nediseriminatoriu.

Art. 105. Municipiul Bucureti are următoarele dreptuń:
a) să modiíicevalorile activiăţilor de iluminat public propuse de Operator.
b) să aplice penalităţi în cazul în care Operatorul nu respeclă prevederile regulamentuluiServiciului şi ale
caietului de sarcini anexate la acesta;
c) să verifice respectarea clauzelor de administrare. întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private
afectaie Serviciului;
d) să soiicite informaţii eu privire ia nivelui şi calilatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privirc la modul
de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea Serviciului;

Ç;) să aprobe slabilirea preţurilor şi avaloriloractivităilor serviciului de ilurninat public. respectiv ajustarea
şi modificarea preţurilor şi avaloriloractivhăţilor serviciului de iluminat public propuse de Operatori pe
baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de rcglementare competentă;
fl să ia măsurile stabilite în contractul de delegare a gestiunii, după caz, în situaţia în care Operatorul nu
asigură indicatorii de perlbrrnanţă şi continuitatea servicii(or pentru care s-a obligat:

Art. 106. Beneíkiarii Serviciului de iíuminat public au următoarele drepturi:
a) să aibă acces la Sen'iciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor speciflce;
b) să aibă acces la inibrmaţiile de interes publie privind Serviciul de iluminat public
c) rezolvarea cererilor venile din partea beneĺieiarilor privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea
sistemului de iluminat public.

Art. 107. Benelkiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai Serviciului de iluminat public au
obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al Serviciului de

Cchita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

CÁPITOLUL Iv
INI)ICÁTORI DE PERFORMANTĂ

Art. 108. - (1) lndicatorii de perťormanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de Operatorul
Serviciului de iluminat publie în asigurarea Scrviciului de iluminat public în raza teritorială a
Municipiului Bucureti.
(2) lndicatorii de peribrmanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească Serviciul de iluminat
public, avându-se în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi ealitativ;
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b) adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate În timp şi spaţiu. ale comunităţii locale;
c) satisfacerea judicioasă. echitabilă şi nepreľerenţială a tuturor membrilor comunităţilor Iocale. în
calitatea lor de utilizatori ai Serviciului;
d) adrninistrarea şi gestionarea Seniciuîui în interesul cornunităţilor locale;
c) respectarea reglementărilor specifice din dorneniul transportului. distribuţiei şi uńtizärii energiei
clectrice;
1) respectarea standardelor minimalc privind iluminatul public. prevăzute de norrnele naţionale în acest
domen i u.

Art. 109. Indicatorii de pcrformanţă pentru Serviciul dc iluminat public sunt speciflci pentru următoarele
activităţi:
a) calitatea şi eficienţa Serviciului dc iluminat public;
b) îndeplinirea prevcderilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat în cadrul unităţitor( dministrativ teritoriale;
c) menţinerea unor relaţii ecbitabile între Operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a
problemelor, cu respectarca drcpturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
d) soluţionarea reclamaţiilor bencÍieiarilor referitoare la Serviciul dc ilurninat publie;
e) creşterea gradului de siguranţă rutieră;
1) scăderea infracţionalităţii.

Art. 110, În vederea urmăririi respectării indicatorilor de perforrnanţă. Operatorul trebuie să asigure:
a) gestiunea Serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale:
b) inrcgistrarea activităţilor privind facturarea şi incasarea contravalorii Serviciului efectuat:
c) înregistrarea reclamaţiilor şi scsizărilor bencíciarilor, organelor de poliţie şi politie loeala şi
soluţionarea aeestora;
d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. în conformitate cu
competenţele şi atribuţiile legaĺc ce le revin. la informaţiile necesarc stabilirii:

- modului de respectare şi de indeplinirc a obligaţiilor contractuale asumate:
- calităţii şi eľcienţei Serviciului fumizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în

contractul de delcgare a gestiunii şi În regularnentul de serviciu:
- modului de administrare, exploatare, conservare şi rnenţinere în Í'uncţiunc, dczvoltare şi!sau

modernizare a sistcrnului public de iluminat

Art. 111.Indicatorii de perforrnanţă generali şi garantaţi pcntru Servici
nominalizaţi în Anexa care face parte integrantă din prezentul rcgulame;

(
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CAPITOLUL V
SISTEMUL DE TELEGESTIUNE

Art 112. Sistemul de telegestiune a SIP trebuie să eonţină:
- componenta A Sistern Telemanagernent
- eomponenta B Sistem Inĺbrmatie Geograllc (GIS)

Art. 113. Specifieaţiile minime pentru sistemul de telegestiune privesc:
(i) colectarea următoarelor informaţii:

a) iníbrmaţii privind ealitatea Serviciului de ĺurnizare a energiei elecrice;
b) identiíicarea variaţiilor de tensiune din sistcmul de iiuminat public;
c) operapunile de gestionare. monitorizare şi control minime:

• aprindere S]P.
• stingere SIP,
• eomunicareĺcornandă pentru dispozitivul de redueere a tensiunii

ii) administrarea, gestionarea şi monitorizarea elementelor inłastructurii SIP se va ťace prin intermediul
unci platfomw/aplicaţii speeializate. eu următoarele cerinţe minime:

a) din punct de vedere al operării:
• interfaţa grafleă in limba rornănă,
• posibilitatea deíinirii de către utilizator a unor forntulare şi meniuri proprii.
• perrnite aecesul la soílware şi la baza de date (vizualizare şi actualizare) pe internet prin

interrnediul unui browser. Accesul va ti securizat pe bază de user şi parolă;
b) din punct de vedere al parametrilor monitorizaţi. înregistraţi. controlaţi:

• minim 20 parametri:
c) din punct de vedere al nomenclatorului de parametri monitorizaţi:

• amplasamente geograflce,
• inventar,
• evidenţă evenimentc.
• stare echipamente. ete.
• proprietari,
• garanţii.

(3 consumuri enenzetice.
Art. 114. Sistemul trebuie să îndeplinească următoarele Funcţii:
a) Funeţia 1. Funcţia de gestionare - dispecerizare care presupune:

- gestionarea in&astructurii SIP pc Ĺip de proprietariRnvcntar/durată de viaţăĺgaranţii:
- gestioflarea consumului de energic electric pc intervale orare, pe tipuri de eonsumatori:
- gestionarea în timp real a deiicienţelor în funcţionarea SIP;
- identiflcarea în cel mai scurt timp a zonelor nefunctionale a SIP:
— identil]carea în timp real a anomaliilor aparute in SIP:
- gestionarcu gral5cului de exeeuţie a lucrărilor de înlreţinere-menţincre a SIP (lunar!ziĺnic):
- gestionareu graflcului de exccuţic a lucrărilor de investiţii: lunar/zilnic;
- gestionarea consumului de energie aetivăíreactivă pentru ficeare fază în pune şi generareu de

graîce de consum:

Ą
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- citire instantanee a datelor de consum energie electrică pe faze de la modulul de comandă şi
controL

- alertare în caz de nełhncţionare a componentelor SIP:
- comenzi presctate prin care sistcmul va reacţiona la diferite evenimente: depăşire de consum,

variaţii tensiunc, scurt circuitc pe reţea. ctc;
b) Funcţia 2. Funcţia de monitorizare - control- diagnoză. care presupune:

- moni(orizarca elementelor SIP sUuctură: rcţea-stâp-eorp-consolă-punct de aprindere;
- monitorizare aprindercĺstingcre totală SIP/pe zone a SIP;
- monitorizare La nivcl de bloc dc măsură şi control/ punct de aprindere a parametrilor tehnico

funcţionali ai infrastructurii sistemului de iluminat publie: tensiune. ťrecventă. energie activă.
energie reactivă;

- evidenţa prin inventarierea SIP pe componcnte, asa cum sunt ele dclinite prin artl. Legca nr.
230/2006:

() - monitorizarca graĺkului de realizare a lucrărilor şi intervençiilor SIP
- gencrare de rapoarte pentru analiza economiei de energie electrică;

generare de rapoarte zilnice/săptămâna[c/lunare despre consumul de energie electrică;
- generare de alerte pentru funcţionare, în afara parametrilor tehnici ai Ĺensiunii in reţelc de

alirnentare publice, reglemcntaţi prin STAS SEEN 50160 şi rcglcmentări ANRE in vigoare;
c) Funcţia 3. Funcţia de reprezentare gcospaţială a elementelor componente a infrastructurii S!P. care

presupune:

- poziţionarea GPS a elementelor in&astructurii sistemului de ilumina[ public corpuri, stâlpi.
reţca. punctc dc aprindere;

- înregistrarea şi vizualizarea pe platÍbrma cartograłică pcntru orice zonă din localitatc. a Ĺiccărei
cornponente a inířastructurii sistemului de iluminat public şi alocarea flecărei componente a unui
nurnăr de identiticare:

- integrarea cu alte aplicaţii ale gestionarilor de utilităţi.

Çrt. 1 15.Cerinţeie tehnice minime pc carc trebuie să lc îndeplinească sistemul de telegestiune:
(1) Componenta A - Sistem Telcmanagernent:
a) Sistcmul de achiziţii de datc (AD) definit ca
automatizare a proceseior şi lluxurilor care asigură
funcţional, concrelizat în:

-: b) Reductori de curent elcctric pe fiecare Íhză:
• clasa 05 conform SR EN 60044-1:
• puterc nominală secundară: 5 VA:
• curent secundar nominal (isn): 5 A;
• frecvenţă nominală: 50. 60 Hz:
• tensiunea cea mai ridicată pentru echipanient (Um): 0.72 kV
• nivel de izolaţic nominai: 3 kV:
• indice de clasă: 0.5; 1;

un ansamblu de sistemc. cchipamcnte.
funcţionarea sislcmului dc iluminat public

soluţii de

ca întreg
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• factor de securitate (FS): <5;
• raport de transFormare nominal: 100/5A (valori standardizate);
• curent primar cxtins nominal: 1S0% lpn:
• clasă dc izolaţie: E (75 K);
•

grad normal de protecţie: rnin. IP 30;
• regim de Íhncţionare: continuu (RC);
• certiticare conform SR EN 60044 -1.

c) Microcontro]ler-u] are urmätoarele ťuneţii:
• gestioneazä autcntitkarea. prin mctode criptograGce. în reţcaua dc date;
• gestionează conexiunea de date (nivelele 143 şi 6 din rnodelul OSI) cu centrul de comandă şi

control al sistemului de telemanagernent;
• achiziţionează date dc Ia sen-zori (parametrii energetici. ternperatură. etcj:
• transmite datele achiziţionate de Ia senzori către centrul de comandă şi control al sistemului de

telernanagement;
* oferă stocarea temporară a datelor în cazul intreruperii din orice motiv. a conexiunii cu datele;
• transmite evenimente despre funcţionarea sistemului de alimentare cu energie electrică (scăderea

tensiunii. pierderea tensiunii etcj;
• transmite comenzi către echipamentele de control ale sisternului de iluminat public (acţionează

contactorul care închide circuiwl electršc pcntru aprinderea corpurilor de iluminat);
• identiflcă unic ĺiecare punc de aprindere în sistem;
• distribuie energie clcctrică către eonsumatori.

d) Funcţii - Instrumente de monitonzare. control, diagnosticare şi identil5care deflciente, disfuncţionalităţi
de sistem carc cuprind:

• interfeţe şi sistem soľtware pentru:
o asigurarea gestionării, monitorizării, controlul şi diagnozei füncţionării parametrilor

tehnico-funcţionali ai infrastructurii SlP;
o diagnoza şi analiza comparativă a parametrilor tehnico-funcţionali ai componentelor() SIP raportat la standarde şi reglemcntări luminotchnice;
o diagnoza şi analiza pentru modul şi starea íuncţiunilor SIP:

• interfeţe şi aplicaţii soliware integrabile cu plaforma GIS (sistem infoi
• interlëţe şi aplicaţie software pentru rnonitorizarca funcţiunilor

autoritate pubkcăa unităţii administrativ tcritoriale. responsabi
Operator. etc:

e) Aplicaţia sożiware să permită mai multe modalităţi de comandă ale S1l1
automat:
- pe baza unui program prestahilit care urmăreşte timpul solar (dupa
— programat în conformitate cu solicitarea beneíiciarului:
- comandă unde radio.
Acest sistem să permită utilizarea în siguranţă şi complet controlat a senzorilor crc
(lbtocelule) astlel: în funcţie de intcnsiatea Iuminoasă şi de momentul zilei. prin

- —
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aplicaţici la primirea unei comenzi de Ia fotocelula, aceasta se transmite automat către toate
punctele de aprindere integrate în sistem. perrniţând apriderea'stingerea SIP.

r rnanua]:
Pornirea manuală să se poată face de Ia distanţă prin intermediul aplicaţici soÄware. Operatorul să
aibă posibilitatea in funcţie de necesităţi. să comande un punct de aprindere sau un grup de punct
de aprindere. aprinzându-se iluminatul Iocal sau pc o anumită zonă.

1) Monitorizarea presupune ca:
- SIP să (ie monitorizat în tirnp real prin citirea (Ia un interval de tirnp setabil) a unor pararnetri ale

căror valori dcfinesc starea sistcmului în aceI morncnt:
- obţincrea în timp real a valorilor parametrilor speciÍici Sistemului de ]luminat Public şi să permită,

în plus, analiză şi să oťerc suport penĹru decizii în ceca ce priveşte:
• urrnărirea eonsumului real comparativ cu consurnul cstimat (calculat pe baza

valorilor putem instalate din ATR);
• sistemul să prcvadă programare de praguri stabilite ca alerte privind eventualele

fraude şi!sau vandalizări ale instalaţiilor;
• sisţemul să ofere inlbrmaţii Iegate de încărcarea pe faze; pentru a evita dezechilibrul

fhzelor;
• pe baza vaIorior pragurilor de monitorizare sc pot capta evenirnente in reţea dc tip:

alcrte (alarme) prin aťişarea in aplicaţie. email sau sms către personalul autorizat.
g) Nomcnelator minim dc alerteĺalarme:

(i) STATUS FUNCŢIONARE PUNCT DE APRINDERE:
o normal:
o avarie.

(ii) AVARIE:
PARAMETRI CALITATIVI AI ENERGIEI PRIMITE:

• TENSIUNE (abalere acccptabilă +1- 10% în 95% din timpul oricăreI
săptămünă);

i. tensiune 230 +/-10% (caz monofazat):
ii. tensiune 400 +/-10% (caz lrifazat).

• FRECVENŢÂ (Iimite acceptabile conform standard de distribuţie: 47-52 FIz 100%
respectiv 49. 5 l Iz- 50. 5 IIz in 99.5 % an).
Scrnnalările vor Íi de lbrma: tensiune scazutăícrescută. ťrecvenţ(i scăzută!crescută.

r PARAMETRI FUNCŢIONALI PUNCT DE APRINDERE:
o dezecliilibru consumuri pe ĺhze. semnalate pe fiecare circuit şi pe gcnerai

dezcchilibru mai rnare de 1 5% faţă de media fazelor:
o consum encrgie reactivă. scmnalează Factor putcrc sub 0,92 cu avarie şi

semnalează un factor de putere sub 0.65 ca avarie mąioră (oferă informaţii privind
starea condensatorilor dc cornpensare montaţi in corpuri). (ihctor neutral 0.92 sub
0.92 sc pLăteşte energiu rcacţivă sub 0,65 se plăteştc de 3 ori tariful):



o livrare enenjie reactivă capacitivă (insĹalaţie supracompensată), energia se
plătcşte WO%;

o Iipsă tensiune pe fză;
r PUNCT DE APRINDERE nealimentat (lipsă tensiune din postul de transformare);

o vi. avarii privind partea electronică (Modul, Măsură şi Control);
o vii. uşă deschisă PUNCT DE APRINDERE:
o viii, cheie de comandă PUNCT DE APRINDERE poziţie O (oprire de către un

utilizator);
o ix. cheie de comanda PUNCT DE APRINDERE pe poziţia manual (comandă

locală);
o x. corMactor defect.

o supraconsum, (Furt!racordări ilegale, scurtcircuite etc), consumul pe Fazălcircuit
depăşeşte Iimita setată cu ±IO%:

o subconsum. neľuncţionarc SIP, consumul pe fază/circuit este mai mic cu 1O%
faţă de lirnila setulă;

o ťuncţionarc în afara programului prestabilit.
FO Aplicaţia softwarc va permitc monitorizarea. controlul Ia distanţă şi dispcccrizarea SIP ce permit

şi automatizarca. monitorizarea şi optimizarea proceselor de busincss ce decurg din activităţile de
monitorizare şi con(rol.Aplicaţia sottware arc următoarele cerinţe minime:
r să furnizezc informaţii generalc:

• Iocalizarca punctului de aprindcre;
• statusul acestuia;
• numărul de alcrtc şi severitatea acestora.

pentru fiecare punct de aprindere, se va pulea accesa zona de vizualizare a citirilor în tirnp
tuturor parametrilor existenţi în cadrul unui Sistcm de lluminat Public, structuraţi astfeL
+ parametri calitativi:

• tensiune eľectivă (V):
• intcnsitate curent (A):
• Iřccvenţă (Hz):
• Factor de putere.

+ pararnetri canti(ativi:
• cnergie activă (kWh):
• putere activă (kW):
• energie reactivă (kVArh);
• putcrc reactivă (kVArh).

+ alţi parametri:
• putere aparentă (kVA);
• cncrgie aparentă (KVAh).

•: Pcntru fiecare parametru să uie afişate:

- CONSUMUL SIP

r
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• valoarea ultimei citiri;
• încadrarea rcspectivci citiri în Iimitele deuinite:

ś Pentru prelucrări suplirnentarc şi utilizare in aFara sistemului, utilizatorul să poată
exportaîn orice rnoment datele aíişate în următoarele formate: xls, pdĺ

+ Toate punctele de aprindcrc care conţin incidente să poată Ii vizualizate in secţiunea
HeatMap/Harta, acestea putând li grupate geograîic sau in ťuncţie de tipul punctului
de aprindere:

+ Să poată perrnite controlul de Ia distanlă aI S]P.
•‘ Toate punctele de aprindere se aprind şi se sting automat, íră intervenţie umană. în

Funcţic de regulile de business implementate. În íúncţie de drepturile utilizatorului,
zona de control Ia distanţă a punctelor dc aprindere devine activă. următoarele acţiuni
fiind disponibile:

ś• încbidere!stingere Ia comandă a înlregului SIP sau Ia nivel de Punct de aprindere:
+ pornire!aprindere Ia comandă a întregului SIP sau Ia nivel de Punct de aprindere.
+ Furnizarea de rapoarte reFeritoare Ia:

• puncte de aprindere care au avut consum în afara oreior prestabiiite:
• punctele de aprindcre care nu au funcţionat în orele prcstabilite:
• (kcarc tip dc atamiă:
• curbe de sarcini;
• factor de putcrc;
• energie activă consumată:
• corpuri ncfuncţionale:
• circuite deĺcctc.

(2) Componenta B sistem informatic geograíic (018). Platforma GIS este o platĺbrm
administrarea şi utilizarea datelor dc tip geoinbrmatic.ModeIul de date geoĽraĺ3ce trebuie să conţină:

a) Harta de bază (suport) comună tuturor aplicaţiilor 015 din companie. harta oraşului;
h) Să Iie refcrinţă unică pentru toate proicctele 015 alc cornpaniei ceca ce permite reutilizarea datelor

(inclusiv a cclor de specialitate) şi producerea de analizc geograflce complexe;
c) Să íie proiectată în coordonate Stereo 70 pentru a asigura precizia neccsară pentru reprezentările Ia

scară marc (1:500. l :1000);
d) Manual de utilizare în Iimba română, care să prezinte:

o Organizarea adrninistrativă:
o Localităţi - reprezcntute ca poligoane cu evidenţierea tipurilor de zone: rezidenţială.

industrială. agrernent etc.;
o Reţca de străziĺ druniuri:
o Reţca hidrogralică:
o Clădiri:

o Numere poştalc:



o Pentru datele geograGce provenite din alte medii GIS, să existe funcţii de impofl/
export;

o Să se poată integra cu sistemui de teíegestiune. cu partajarca bazelor de date
privind echipamenteie şi starea de funcţionare. cu reprezentarea ior pe hartă în cadrui
programului de dispeccrizare.

(3) Sislemul GIS trebuie să permită:
a) evaluarea precisă a patrirnoniului şi inventarul echipamentelor prin eonstruirea unei baze de date

care cuprinde arnplasamentele. caracteristiciie tehnice şi funcţionaie;
b) construirea şi verificarea topologiei de reţea. exemplu: asocierea automaă, pe baza reguiiior

delinite, a Iaturilor de rcţea Ia noduri:
c) gestionarea inĺbrrnaţiilor dcspre disponibilitatea echipamentelor;
d) slarea curentă a echipamentelor reprezentate georaíc şi maparea schemelor Wncţionale;
e) răspuns rapid Ia situaţii de urgenţă: reducerea timpilor de intervenţie Ia remedierea incidentelor şiÇ) deranjamenteior;

O proiectarea SIP pe baza unor date exacte din teren;
g) identificarea operativă a conliguraţiei instalaţiilor şi vecinătăţilor

unor Iucrări planilicate sau eliminării defectelor.

CAPITOLUL VI
AMPLASAREA REŢELELOR DE COMUNICÁŢIE ELECTRONICE ŞI A

PUBLICITATE PE ELEMENTI APARŢINÂND SIP

Árt. 116.— (1) Amplasarea. de reţele de comunicaţii electronice!mijloace de publicitatc pe elemente
aparţinând sistemului de iiuminat public in Municipiul Bucureşń, se Íce cu respectarca tegis[aţiei în
domeniu şi cu condiţia autorizării ampiasării acestora de autoritaţiie administraţiei publice a Municipiului

L 3ucureşti.
(2) Prezentul eapitol se aplică consumatorilor stradali de energie electrică. de tipul reţeielor de
comunicaţii eieetronice i aI mijloacelor publicitare. atât a celor care pentru alimentarca Iămpilor de
iiuminat incorporatese eonectează Ia reţeaua de iluminat public la nivelul stülpuiui de iluminat, cât şi a
celor care nu neeesită conectaľe la reţeaua electrică de iluminat şi reglernentează modul de obţinere a
avize[or tehnice de raeordare!montare, cât i solutšile tehnicc de alimentare!montaye,în condiţiiie
necesităţii menţinerii in stare de Iiincţionare a SIPsi aI asigurării siguranwi în ľuncţionare a acestuia.
(3) Scopul prezentului capitol este acela de a preveni i de zi corecta coneclarca artizanală sau eronată.
care poate provoca disfuncţionalităţi, punând în perieol atât cetăţenii eât si integritatea SIP.

ÁrI. 117.—(]) Pentru arnplasarea de reţele de comunieaţii electroniceĺ mijloacc de publieitate pe elemente
aparţinünd sistemului de ilurninat pubLic in Municipiul 3ucureĹi.sunt necesarc urmăwarele:
a) obţinerea avizului tehnic dc principiu de ia Operatorul SIP;

Ľ.
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b) obţinerea acorduluiMunicipiului Bucureti şi plata taxei de autorizare precum şi plata contravalorii
spaţiului publicitar, conform tarifeloraprobate;
c) obţinerea avizului de amplasarnent de la autoritatea competentă. după caz:
d)încheierea unui contract care să reglernenteze condiţiile dintre Operator si persoanele Íizice sau juridice.
stabilite în conformitate cu prevederile legale,
e) operaţiuniie de montare !dernontare /conectare/deconcctare a reţelelor de comunicaţii. respectiv a
mijloacelor de publicitate pe elcrncntele aparţinând SIP se vor face numai de către operatorul Serviciului
de Iluminat Public.Contravaloarea acestor servicii va fi suportată de solicitant.
(2) Avizul tehnic de racordare este documentu[ care atesta dreptul consumatoru[ui stradai de a se conecta
la SIP, cu respectarea strictă a condiţiilor terrnenilor si procedurilor prevăzute în acesta. valabil nurnai
pentru un anumit ampiasament şi pentru o anumită perioadă.
(3) Avizul tchnic de racordare (ATR) se cliberează de către Operawr, în baza următoarelor documente:

- cerere pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;
- aviz de amplasament — copie certilicaiă pentru conlbrmitate cu originalul;
- mernoriu tehnic ce cuprinde datele tehnice si energetice ale consumatorului ce urmează a (1

racordat;
- certiflcatul de urbanisrn — copie certifleată penlru conformitate cu originalul;
- planul de situaţie la scara (1:500 si 1:1000), cu amplasarea in zonă a consumatorului. vizat de

ernitenwl certilicatului de urbanism. ca anexă ia acesta:
- planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat. daca

acesta a lbst solicitat prin certiíicatul de urbanism;
- actul de identitate pentru persoanc fizice sau copia certiťcatului de înregistrare pentru persoanele

juridice. mpreună cu dovada caităţii de reprezentant pentru semnatarul cererii de obţinere a ATR;
(4) Operatorul analizează documentaţia prezentată şi va propune soiuţia tchnică de racordare, cu
respectarea următoarelor condiţii:

- consumatorul va 1i racordai la reţeaua de iluminat public din linia ekctrica subterana, daca esle
posibil acest lucru ţinând cont de amplasament sau in partea superioara a stâlpului de iluminat public.
daca reţcaua elecirică este aeriană;

- pentru fiecare consumator care urmează a 15 racordat se va montaun contor de măsurare a
eneriei electrice pentru a ui posibilă refacturarea ulterioară către consumator.
(5) Operaţiunile de montareídemontare/conectare/deconectare a rcţelelor de comunicaţii. respectiv a
mijloacelor de publicitate pe elernentele aparţinând SIP se vor face numai de către Operatorul Serviciului
de iluminat.
(6) Cosiurile lucrărilor de racordare. dc montarc contor dc măsurarc a encrgiei electrice, cât i ale
materialclor necesare vor fi incluse in taxa de obţincre a ATR.
(7) După depunerea documcnţaţiei complcte i achitarea contravalorii taxei de obţinerc a ATR. Operatorul
SlPva emite avizul în maxim 30 de zile calendaristice.
(8) ln cazui în care consuniatorii nu rcspectă prevederilc prczentu[ui articoL Operaorul arc
procedcze de indată la dcmontarea rcţelclor de comunicaţii!mijloacelornuhUcitare pentru
eliberaţ ATRsau in cazul în carc montarca accstora nu a lbst eĺctu;

.-
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Art.118.- (1)Pentru montarea pe slâlpii de iluminat public de mijloace de publicitate şi reclamä care nu
presupun conectarea la reţeaua de iluminat public, beneflciarii vor solicita Operatorului avizul tehnic
pentru montarea mijloacelor publicitare.
(2) După depuncrea documentaţici completc i achitarea contravalorii taxei de obţincre a avizului tehnic
Operatorul va emite avizul în maxim 30 de zile ealendaristiee.
(3) În termen de 5 zile de la înalizarea montării. Operatorul va Í invitat să constate respectarea în
execuţie a cerinţelor din avizul tehnic prccum i eventualele deteriorări ale SIP produse cu ocazia
montării mijloaeelor publicitare.
(4) În cazul în care beneíiciarii nu respectă prevederile alineatelor (1) i (3), Operatorul are dreptul să
procedeze de îndată Ia demontarea mijloacelor publicitare pentru care nu a fost eliberat aviz tehnic, în
cazul în care nu a fost invitat la constatarea respectării în execuţie a cerinţelor avizului tehnic, sau în cazul
în care bener iarul nu a respectat cerinţele avizului tehnic.

CAPITOLUL VĺI
PROIECTE PILOT IN SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Art. 119. Funrizorii de echipamcnte de iluminat public, pot implementa, cu titlu gratuil, în scopuri de
marketing, împreună cu Operatorul. proiccte pilot în domcniul Serviciului de iluminut public, În acest
seopibrnizorul de echipamente de iluminat va solicita în scrisaprobarea Operatorului şi P.M.B. arătând
proiectul pe care doreşte să îl impIemntezei rnodul de irnplementare.

Art. 120.După obţincrea aprobării potrivit art. 119, Operatorul va monta echipamcntele SIP ĺbmizate în
cadrul proiectului pilot pe cheltuiala Operatorului şi/sau a furnizorilor de eehipamente.

Art. 121.Operatoruí, împreună cu reprezentanţii autoritaţiíoradministraţiei publice a Munieipiului
Bucuresti şi ai fumizorului de echipamente de iluminat, au obligaţia de a reeepţionu insialaţia.

Art. 122. - (1) Operatorul. împrcună cu reprczentanţii autoritaţilor administraţiei publice a Municipiului
Bucurestii ai lhrnizorului de echiparnente de iluminat, va monitoriza instalaţia şi va calcula rezultatele
obţinute.

(2) În urma rezultatelor ealeulate în conťormitate cu alin. (1), Operatorul va prezenta un raport asupra
ťuncţionării proiectului pilot.
(3) In cazui în care rezultatele prevăzule Ia alin. ( 1) sunt pozitive. Operatorul poate propunc extinderea
implernentarea soluţiei testate prin proiectul pilot i în altc zone ale Municipiului Bucureti. În cazul
care propunerea este acceptută, se va încheia un uct adiţional la contractul d1uare a gestiunii prin c:
vor fi prevăzute sumele nccesare extindcrii i implementării soluţiei te
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CAPITOLUL Ix

RĂSPUNDERI Ş1 SANCŢIUNI

Art 123. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regularnent atrage răspunderea disciplinară, patrimonială.
civilă. contravenOonală sau penală. după caz.

Art 24. Fapta săvârşită cu intenţie contra bencliciarilor Serviciului de iluminat public in Municipiul
Bucuresti prin dcteriorarea gravă sau distrugcrea totală ori parţială a insta!aţiilor, utilajelor.
echipamentelor şi a dotăriior aferente SIP este considerată act de terorisrn şi se pedepseşte potrivit
Iegislaţiei în vigoare.

1.._Art. 125. — (1)Constituie contravcnţie şi se sancţionează cu arnendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
\ jrmătoarele ĺhpte:

a) nerespcctarea prevederilor art. 13 alin. (6) - (12), din Rcgulament;
b) refuzul Opcratorului desemnat de a organiza urhiva tehnică pentru păstrarea documentelor, conform
art. 14 şi art 6 din prezentul Regulament
c) nerespectarca caraeteristicilor ţehnicc minime alc echipamentelor cc se montează în SIP, stabilite prin
art. 50 din Regulament
d) nerespectarea prcvederilor art. 55 alin. (7) din Regulament:
e)nerespcctarea indicatorilor de perlbrmanţă stabiliţi înart. I 1 1 din Regulament:
(2) Constituie contravenţicnerespectarea de către Operatorul Scrviciului de ilurninat public a indieatorilor
dc performanţă prevăzuţi in Anexa prezentului Regulament i se sancţionează cu amendă de la 3.500 lei
la 5.000 Ici.

(3) Contravenţiilor stabilite prin prezentul Regulament le sunt aplicabile prevederile 0.0. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor. cu modiĺkările ş completările ulterioare;
(4) C.G.M.B. poate stabili şi alte fapte eare constituie contravenţii în domeniul Serviciului de iluminat

C xibiic al Municipiului Bucuresd. potrivit legisla;iei in vigoarc.

Art 126. - (1) Constatarea contravenţiilor preväzute în prezcntul Regularnent se facc de către
rcprezentanţii imputerniciţi ai Primarului Gcneralal Municipiului Bucuresti.
(2) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art. 125. reprczentanţii îrnputerniciţi ai Primarului
General al Municipiului Bucurcti au acccs, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii. în clădiri.
incăpcri, la instalaţii şi în orice alt loc undc au dreptul să veriťice instalaţiile de utilizarc, precum şi să
execute măsurători şi determinări.
(3) Organcle de poliţie suni obiigate să acordc. la cercre. sprijin
Primarului General al Municipiului Bucureti.

ŕ
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CAPITOLUL X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 127. - (1) Operatorul este obligat să efectueze anual rnăsurători ai pararnetrilor luminotehnici pe un
eşantion de minirnum 1O% din nurnărul total de artere de circulaţiede pe raza MunicipiuluiBucureti, care
să cuprindă toate tipurile de căi rutiere.
(2) Măsurătońle precizate la alin. (1) se vor efëcţua obligatoriu Ia începerea activităţii Operatorului
indiferent de modul de gestiune adoptat.
(3) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea SIPIa parametri tehnici
prevĹizuţi de norrnativele în vigoare.

Árt. 128.Operatorul are obligaţia dc a întocmi un plan de mâsuri care să aibă o durată de rnaximum 12Luni, în care să fie cuprinse tcrmenele de conformare cu obligaţiile ce rezuLtă din prezentul regulament, în
special în privinţa actualizării inventarierului bunurilor ce fac parte din SIP şi măsurării parametrilor
Iurninotebnici.

Art. 1 29în vederca crcşterii siguranţei cetăţenilor şi scădcrii infracţionalităţii. autorităţile administraţiei
publicc locale aleMunicipiuluiBucureşti împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de
semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare deiëctuoasă a sistemului de ilurninat
public.

Art. 130. Pentru cornenzile de repuncrc în funcţiune a unui nurnăr de maxirn 15 puncte luminoase.
terrnenul limiiă este de 24 ore de la primirea comenzii.

Art. 131.( I) Bunurile rezultate din Iucrările de iluminat public eiëctuate pe teritoriul Municipiului
Bucureti având ca beneflciar Municipiul Bucureti. sectoarele Municipiului Bucureti iisau enűtăţi din

(‚ubordinecoordonarea acestora, care nu au fost incluse în inventarul SIP aprobat prin FICGMB nr.
749130.1O.2018, aşa cum a fost modiflcată prin HCGMB nr. 497!l7.O9.2O9 vor fi auditate de către
Operator. Audiwl va include i estimarea costurilor afërente funcţionării la pararnetri prevăzuţi prin
prezentul regulamcnt.
(2) Prin bugetul de venituri i cheltuieli al Municipiului Bucureti se vor prcvedea fonduriie necesare
pentru repararea ş puncrea în funcţiune a elernentelor sisternului de i
(1).

:DmECŢIA
1 SEíZViCfl

INTEGRAT ‚rF?



c
ANEXÁ NR. 1.
INDICATORI 13Ľ PERFOR'v1ANŢĂ

Tabel l Indieatnri (le períormnnţň canform prevcderilor kegulamentului SlľO

ţŢ%J
íĺď oirEGÎi (i\

(r SEKV1 gm

Ą
Nr crt. lndicatori de performanţă Trimestrul ľotal

I ŢI IIl IV an
l 2 3 4 5 6

l lndicatori de perforrnanţü generali

1.1 Calitatea scrviciilor prestnte

Ţ Nuinürul de reclamati privind disfuneţionalilăţile iluminatului puhlie. pe Iipuri de iluminal — stradal. pietonal. omarnenlal pe lipuri de iluminat — stradal.pieionalomainei.ial. eie.

al ) Iluiuina siradal 10 5 5 10 30
a2) lluininaţ pietonal 5 2 2 5 l
a3 j Iuitiinai ornamenial 5 2 2 5 14
h) Ntjjiirul de conslatňri de nerespeelare a ealitflţii iluminatoltji puhlie eonstatate de autorilăţile administraţiei puhliee locale: pe Iipuri de iiuminat — slradal. pietonal.

o m am enlal floi i Íi eate operaloru I ti i

h l ) l lurninat slradal

h2) Iluminai pielonal

h3) I luminat ornamenlal

e) Ntirnărul de ŕeelamaţii pri' ind gradul de asigurare in funcţionare

d) Nuaiărul de reelamaţii si nodÍieri justiUeate Ia liierele a). b) şi c) i rezolate in 38 de ore

dl) IItjniiuii siradal

I I i' mi oat pie tonald2

d3)

e)

Iluminai ornarnenIal

Nurnărul de reelamaţii şi ni

80%

809°

809 b

809

809

8090

le a). h) e) rezol ale in 5 ‚ile luerIoare

80% 80% 80%

80° 80% 8O%

HOąo 80%
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e I ) Iluminat sinidal

e2) IIuminaI pieional

e3 ) I Iuminat ornamenlal

1.2. fntreruperi i Iiniitări in furnizarea svrviciulni de iluminat public

I .2. l !nü-cnąperi nccidentcjže dawraíe operatoru/u:

a) Nurnărul de reelamaţii privind disfuneţionaliĹatea iluminaiului puhlie pe tipuri de ilurninat — stradal. pietonal, omamental

a I ) Ilumiiuu stradal 5 5

a2 ) Ilurninai pielonal 5 5

a3 ) I I u m i naL o m nn enlal 5 5

h) Numărul de artere. ‚nontimente. afeetale de intrewperile 3 2
c) Durata rned ‚e ( in ore) a inlreruperi Ior pe tipuri de iluminal — slradal. pielunal. omamental

c ) I I wninal siradal 3 3 3 3 12
c2) Ilurninaţ pietonal 3 3 3 3 12
c3 ) I Iurninaí ornamenlal 3 3 3 3 I 2
I .2.2. hztrerupen programwe

a) Numrirul de inlreruperi pvogramale anunţate ulilizaţorilor. pe tipuri de ikuwinat — strađal. pivtonal. omamenţal

J a I ) Iluminal stradal 3 3

a2) Ilurnitiat pietnnal 3 3

aJ ) I I LIm i n at orname ntal 3 3

b) Numărul de iflere. monunienle afeciate de intreruperile programale 2 3

e) Durala medie (in ore) a intreruperilor programale 3 3 3
d) Numürul de inlreruperi programate eare au Jepăit perioada de intrerupere programată, pe tipuri de ilurninat — tradaI, pietonal. ornamenlal

d I ) lluininai stradal I O O I 2
d2) Ilwninal pieional I O O I 2
d3 ) lluminai ornamental I O O I 2
1.2.3

u)

3 3 12

3 3 12

3 3 t2

3 2 IO

3 12

ĺ:zrrerziperz Iwp!ograri:ale ck;üncue s:(i/í:aţor,Ior

h)

Număriil de intreruperi neprogramate datoraie distmgerilor de obiecte

aparţinând sistemulu i de i Iuminal
Durata medie ( in ore) de

intrertiperile de Ia punetul a)

5 5 5 20

5 5 5 20
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1.3.

a) Numărul de sesi,ări serise in eare se preeiiează că estc obligatoriu

răspunstil operatorti Iui

Valuarea despăguhirilor ueordaie de operaĺnr in eaJul dcieńorări di1

cauěe impuiahile Iui a instalaţi Ior ittilizaturului
\aloareu despăguhirilor aeordate de operator penLni nerespeelarea

parameln Iur de ÍLImiLare

N unlărtj I Je flieturi eontestate de util izator

Numănil de iaeturi de la Iitcra e) care au justiflcat CrCLerea ţalurilor

\‘aluarea reducerilor flicturilor datorate contestării valorilor aeestora

JUspunsuri Ia solicitärile scrisc ale utilizatorilor sau benelicinrilor inslalaţiilor de ilu rninat public

10

N I'roeentul din sesi,ările de ta Iitera a Ia care s-a răspuns in tennen de 98%

30 de zjIe calenduristiee

2. INDICATORII DE PERFORMANŢĂ CARANTÁŢI

2.1. Indicatori (le performantă garantaţi prin Iicenţii

a) Numărul de reelamaţii privinđ disfuncţionalilaiea iluminalului public O o
pe tipuri dc iluminat - stradal. pietonal. oniamental

N Numărul de incăleări a ohligaţiilor operaiowlui rezultate Jin analizele 0

i contrualele ANRSC şi rnodul de soIuionare pentru liecarc caL de
2.2. Indicatnri de performanţä a cňrDr nerespectare atragc penalităţi cnnform contractului de delegnre a gestiunii

ę

Valourea echipamentelor tleieriúrate Jin eare se eade gradul de uură

Valoarea paguhelor produse jusliflcate eare se datorează lipsei iluminatului
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Tabel 2 Indieatori performnnţä

petitrti
0.4(1 pentru străzile
0.50 pen(w slrăzile
0.60 pentru străziic

ľrehuie să eiste, eumplete şi eurale.
stipralëţele vopsite in hună slare.

permisä

vOr îi inlocuite in maxim 4 zile de Ia cunslatare. in zonele cu
risc ridicat

vor Ii înlocuite in maxim 3 ziledc la conslalare. in zonele cu
risc ridieat

Punc(ele Iuminoase cu aparate de iluminai necurespLlnřăloare
vor Ii înlocuite in maxim 4 zilede la conslatare. in zoncle cu
risc ridicat
Aparatele de iluminat trebuie curäţate, ea parte a intreţincrii
preventive, ceI Iăriiti udală Ia Iuni/ani.
Curălarea altfel ircbuie realizată in maxim 4 zile de Ia
constatarea murdăririi exccsive. Aparaleic de iluminai
neĺuncţionale sau necore5punzăloare vor li aduse in stare
funcţionnlă in ceî muit 4 ziic de ia conslalare.
Stälpii de iluminat dcterioraţi in urma accidentelor vor îi
înloeui(i in mttxim 11 zile.

?% liisu rare/Deteeţie

inspccţic vi,uală0.30 cd'm2 pentru
0.50 ed/n12 pentru
0:75 ed!m2 pentru
0.75 cd/m2 pentru
1.00 ed/m2 penlw
LOt) cd/m2 pentru
I .00 cdim2 penlru
1.50 cd/m2 pentru
2.00 cdĺm2 pentru

Nlăsurare

Ä
străzile
străzile
străzile
străzile
slrăzile
străzi Ie
străzile
sirăzile
stră1ile

N1E6
N1E5
NlE1b
NI L4a
NI E3c
ME3b
NlE3a
N1E2
MEI

U n i Íurm i tillea

gcnerală
lnspeeţie vi,uală0.35 penlru sirazile NIE6

0.35 pentru străzile ME5
0.40 pentrtl străzile ME4h
0.40 penlru slrăzile ME4a
0.40 pentru străzile ME3c
0.41) pentru străzile MĽ3h
0.4(1 pentru străzile Mh3a
0.40penlrti străzile K1E2
0.40 pentru străzile ME I

N-lüsurarc

longiiudinală

Punetele luminoase eu apara(e de iluminat necoresptinzătoare
vor îi înlocuite În maxim 4 zile de la eunstalare, în zonele eu
risc ridicai

NIE5
Ni E4h
Mk4a

Inspeeţie vizuală

NI ăstirare

0.50 pentru străzile
0.60 pentru străzile
0.70 pentru străzile
0.7(1 pentru străzile
0.71) penIrt slrăzile

ME3c
\ţl3h
MI{3a
NlE2
ľvlEl

Aparale de iluminai
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Tiihel 3ľondcri indiciitori de performanţň

D

Pararnctru Ajustarc valuarc de plată

IO 50 25
p

O% % % (1111
ojidered (11 din valoare

n valoare n valoare valoare
Luminanţa medie 3 4- I 5- pcste l

zile 15 zile 30 zile 30 zile 5%
Uniiormiiatea generală .1 3- 15- peste l

2 zíle 15 ‚ile 30 uile 30 zile 5%

Vnifnrmitatea Iongiudinalä 4 4- 15- peste 2
j zile 15 zile 30 zile 30 zile

Faeiorul de pnlere 3 4- l 5- peste 2
4 zile l 5 zile 30 zile 30 zile

Aparale Je iltiminat 1 4- I 5- pcste 3
5 zile 15 zile 30 zile 30 zile
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