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MEMORIU TEHNIC 
 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII: 
 
1.1. Denumirea obiectului de investiții : 

REABILITARE ILUMINAT PUBLIC ORAS SOVATA, JUD.MURES 
1.2. Amplasamentul : 

Str.Trandafirilor, tronson cuprins intre strada Vulturului si strada Bradului 
1.3. Ordonator principal de credite:  

PRIMARIA SOVATA 
1.4. Beneficiarul lucrării:  

Primăria Sovata, str. Principală, nr. 155, tel/fax: 0265-570218/0265-570524 
1.5. Elaborator documentaţie:  

S.C. INSTA GRUP SRL, str. Căminului nr. 35, Tg. Mureş, tel/fax: 0265-253997 

1.6. Durata de realizare: 
 Durata de realizare a lucrărilor: 6 luni 
 
2.  PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI : 

 
2.1. Descrierea amplasamentului - Topografia 

Judeţul Mureş este situat în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, în 
bazinul superior al râului Mureş şi bazinele râurilor Târnava Mare şi Târnava Mică. Este cuprins între 
meridianele 23º55' şi 25º14' longitudine estică şi paralelele 46º09' şi 47º00' latitudine nordică și are o 
suprafaţa de 6.714 km². Județul Mureș se învecinează la nord-est cu judeţul Suceava, la est cu judeţul 
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Harghita, la sud-est cu judeţul Braşov, la sud cu judeţul Sibiu, la sud-vest cu judeţul Alba, la vest cu 
judeţul Cluj, iar la nord cu judeţul Bistriţa-Năsăud. 

Sovata - al 6-lea oraș al județului Mureș - se află pe cursul superior al râului Târnava Mică, în 
Depresiunea Praid-Sovata, la poalele dinspre sud-vest ale Munților Gurghiu (Carpații Orientali). 
Altitudinea localității este cuprinsă între  475 și 530 m. Se învecinează la nord cu dealul Cireșelu de 912 
m, la est cu dealul Stejaru de 649 m, la nord-est cu dealul Becheci sau Bicheș de 1080 m, iar la nord-
est cu Masivul Gurghiu, vârful Saca de 1777 m.  

Sovata s-a format între anii 1578 - 1582, prima atestare datează din 13 septembrie 1578, iar în 
1597 este înregistrată ca staţiune(Cazare Sovata, Pensiuni la Sovata, Cabane la Sovata, Hoteluri 
Sovata, Tratament Sovata, Lacul Ursu Sovata). 

Regiunea deţine numeroase ape curgătoare, dintre care unele deosebit de importante pentru 
menţinerea efectului heliotermic al lacului Ursu: pârâul Auriu, Criş, Topliţa. Deţine pe langă acestea, 
izvoare sărate( cele ce izvorăsc din Munţii Gurghiu şi lacurile din dolină). 

 
2.2. Clima și fenomenele naturale specifice zonei 

Clima Orașului Sovata are caracter temperat, fiind influențată și de clima subalpină a munților 
înconjurători. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 6-8°C. Cantitatea precipitațiilor medii 
anuale este de aproximativ 800 mm/mp. Fenomenele meteorologice extreme cuprind viscol, depuneri 
de gheață pe conductorii electrici, îngheț timpuriu sau târziu, furtuni, grindină, secetă. 

 
2.3. Geologia, Seismicitatea 

Din punct de vedere geologic, se găsesc două tipuri de roci: andezite (rocă formată din lavă 
vulcanică ajunsă la suprafaţă, de culoare gri sau neagră, şi halit sau sare, formată acum 20-22 milioane 
de ani.  

Din punct de vedere seismic, localitatea se află în zona seismică E, cu perioada de colț Tc=0,7 
cu grad de intensitate seismică de VII, coeficient zonal Ks=0,12 și o adâncime de îngheț de 0,9m. 

 
3. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA  LUCRĂRII 

 
Principalul scop al prezentului proiect constă în stabilirea posibilităţilor şi mijloacelor de creştere 

a eficientei energetice în administrarea Sistemului de Iluminat Public de pe raza orașului Sovata prin 
decongestionarea consumului de energie electrică, reducerea poluării luminoase şi eliminarea 
problemelor de amorsare a surselor de lumină astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al 
iluminatului pe timp de noapte. 

Prezenta documentaţie cuprinde lucrările necesare realizării instalaţiei de iluminat rutier si 
pietonal pe strada Trandafirilor,  tronson cuprins între strada Vulturului și strada Brasovului din orașul 
Sovata, jud.Mureș.  

Lucrarea este oportună fiind realizată concomitent cu lucrări de reabilitare a 
trotuarelor/carosabilului. Strategia de reabilitare urmărește și extinderea rețelelor existente și trecerea 
în subteran a cablurilor electrice și de telecomunicații. 
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Necesitatea trecerii în subteran a reţelelor de transmitere de informaţii este conforma cu planul 
de strategie privind aprobarea măsurilor pentru îmbunătăţirea aspectului urban al orașului Sovata, iar 
asigurarea condiţiilor de amplasare a reţelelor subterane pentru orice operator de telecomunicaţii este 
conformă cu OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI: 
 

3.1. Situaţia existentă 
Instalaţiile de iluminat public existente în zona propusă sunt realizate cu corpuri de iluminat 

sub/supradimensionate sau epuizate din punct de vedere fizic și moral. Alimentarea cu energie 
electrica  a acestora este realizata de pe firul de iluminat public al LEA JT existenta. Dispunerea 
corpurilor de iluminat este bilaterala cu un pas intre stâlpi ce variază între 25 şi 40 m. In configuraţia 
actuală şi datorită faptului că majoritatea corpurilor de iluminat sunt învechite, iar in unele zone 
iluminatul rutier şi pietonal nu asigura nivelul corespunzător de iluminare impus prin normativele in 
vigoare se recomandă înlocuirea acestora cu surse cu randament luminotehnic superior celor existente. 

Sistemul de iluminat existent nu conține elemente care să permită eficientizarea și economia 
consumului de energie electrică 

Configuraţia actuală nu mai permite modernizarea reţelelor existente şi în plus, numărul mare 
de fire existente pe stâlpi dăunează aspectului urban al orașului. De asemenea, sunt întâlnite situaţii în 
care se impune montarea unor reţele de alimentare subterane noi, datorită unor factori cum ar fi 
reconfigurarea căilor de acces iniţiale (inclusiv creşterea traficului auto sau/şi pietonal), disfuncţii create 
de vechimea de peste 30 de ani a cablurilor de alimentare subterană şi a stâlpilor, coroborate cu 
vegetaţia plantată ulterior, de care nu s-a ţinut cont în proiectarea iniţială a iluminatului. 
 
3.2. Cerinţe tehnice 
    Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de drumuri sunt prevăzute de standardul 
roman indicativ NP 062-02 aprobat cu ordinul 938/02.07.02. Caracteristicile generale ale caii de 
circulatie la care facem referire sunt : 
- traficul principal; 
- traficul secundar; 
- elemente geometrice de calmare a traficului; 
- densitatea intersectiilor; 
- zone de conflict. 

 
3.3. Dimensionarea instalaţiilor: 
  Pentru o bună distribuţie a luminanţelor în plan transversal al drumului (străzii), înălţimea de 
montaj a corpurilor de iluminat a fost determinată prin calcul. Stâlpii de iluminat proiectati vor fi stâlpi 
metalici ornamentali din fonta, cu înălţimea de 8m. 
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 Sursa de lumină aleasă este corpul de iluminat stradal LED tip Albany Midi 80W conform 
cerinţelor de calitate specificate în standardele SR EN 60598, SR EN 60432, SR EN 611571+A1 şi 
STAS 10515-88.  
 La alegerea sursei de lumină utilizată s-a avut în vedere îndeplinirea următoarelor criterii: 

- flux luminos mare 
- durată de funcţionare mare 
- redarea satisfăcătoare a culorilor 
- întreţinere uşoară     

 Calculul parametrilor luminotehnici s-a efectuat cu respectarea condiţiilor specifice impuse de 
Normativul pentru Proiectarea Sistemelor de Iluminat Rutier şi Pietonal Indicativ NP-062-02, pentru 
clasa sistemului de iluminat corespunzătoare pentru fiecare locaţie în parte. 
 Dimensionarea LES 1KV s-a efectuat cu respectarea PE 107/93 “Normativ pentru construirea 
liniilor electrice subterane”. 
 
4. CARACTERISTICILE INSTALAŢIILOR PROIECTATE:  
 
4.1.  Soluţia de realizare a lucrării 

În cadrul lucrărilor propuse, pe tronsonul cuprins între strada Vulturului și strada Bradului, se va 
proceda la demontarea stâlpilor şi a corpurilor de iluminat  existente (învechite sau degradate), şi 
montarea de stâlpi metalici noi echipaţi cu corpuri de iluminat performante, fiabile şi eficiente, de tip 
LED.  

Alimentarea surselor luminoase se va realiza cu cabluri de energie noi pozate subteran. 
Concomitent cu rețeaua electrică subterană se va realiza construcţia unei canalizaţii de transfer de 
informaţie care va putea fi închiriată operatorilor de servicii de telecomunicaţii (transmitere de voce, 
imagini, date), fiind previzionată o creştere exponenţială a numărului de utilizatori şi de conexiuni 
internet.  

Lucrările de pozare a rețelelor de alimentare cu energie electrică aferente instalației de 

iluminat public și canalizația de transfer de informații se vor realiza concomitent cu lucrările de 

investiții de reabilitare trotuare/carosabil pentru a se evita situația desfacerilor/refacerilor 

repetate ale părții carosabile și trotuarelor si implicit costuri suplimentare ale investiției.   
Instalaţia de iluminat public existentă pe strada Trandafirilor este realizata cu corpuri de iluminat 

amplasate pe stâlpi centrifugați din beton de tip SC. Alimentarea cu energie electrică a acestora este 
realizată de pe firul de iluminat public al LES/LEA JT existent. Dispunerea corpurilor de iluminat este 
unilaterala, cu un pas între stâlpi variabil între 25 şi 40 m. Conform temei de proiectare a beneficiarului 
se solicita înlocuirea corpurilor rutiere si pietonale existente cu surse de iluminat LED si realizarea unei 
canalizații pentru rețele de transmitere de informații pe tronsonul propus.  

Sistemul de iluminat de pe strada studiată se încadrează în clasa de iluminat M3 (drumuri 
urbane importante, drumuri radiale, străzi de centură), cu următorii parametri luminotehnici: luminanţa 
medie necesară L med=1,0cd/mp şi distribuţia luminanțelor în planul drumului U o (min)=0,4.   
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Reabilitarea iluminatului public se va realiza prin înlocuirea surselor luminoase existente cu 
corpuri de iluminat LED tip Albany Midi de 80W amplasate pe stalpi de iluminat nou proiectati cu 
inaltimea de 8m. Dispunerea acestora se va realiza conform detaliilor din partea desenata. 

Reteaua de iluminat se va reabilita cu cabluri de tipul ACYABY 3x25+16mmp până la baza 
stâlpului în sistem intrare-ieşire, iar de la baza stâlpului după clemele de derivaţie şi siguranţa automată 
până la soclul lămpii se continuă cu cablu CYY 3X1,5 mmp. Cablul de alimentare a stâlpilor  se va poza 
în profil „M” in trotuare si spatii verzi, iar în zonele de traversare a părţii carosabile în profil „T”.  

Racordarea instalaţiei de iluminat proiectată la reţeaua de iluminat public existenta în zonă se 
va realiza conform planşelor anexate. 
 
5. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PAZA CONTRA INCENDIILOR: 
 

5.1.   Măsuri de protecţie a muncii: 
 La realizarea lucrărilor prezentate în această documentaţie se vor respecta cu stricteţe 
prevederile normativelor:  
 Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
 NGPM 2002 – Norme generale de protecţia muncii 
 HG 1091/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă 
 HG 300/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporale sau mobile 
          IPSSM-DEE-001/2007 “Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru distribuţia 
energiei electrice”. 
 Înainte de începerea lucrărilor se va face un instructaj general privind desfăşurarea întregii 
lucrări. Admiterea la lucru, supravegherea în timpul lucrului, mutarea în altă zonă, terminarea lucrărilor 
şi repunerea sub tensiune a instalaţiilor se va face numai după îndeplinirea prevederilor IPSSM-DEE-
001/2007 cap. 3,4. 
           De asemenea se vor respecta măsurile de protecţia muncii precizate de exploatare, odată cu 
eliberarea autorizaţiei de lucru a echipelor. Zona de lucru se stabileşte de către organul de exploatare 
conform unui program încheiat înaintea începerii lucrărilor. Zona de lucru  se va delimita prin 
scurtcircuitoare mobile. 
           Începerea lucrărilor se va face numai după stabilirea unui program de întreruperi. 
           Execuţia lucrărilor se va face pe baza convenţiei de lucrări. 
 Admiterea la lucru se va face numai pe baza autorizaţiei de lucru care va trebui să cuprindă 
toate măsurile tehnice şi organizatorice menite să garanteze securitatea muncii. 
Se vor respecta prevederile normativului PE 009/93 "Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva 
incendiilor în unităţile din ramura energetică şi termică ". 
 În cadrul prezentei lucrări nu sunt necesare derogări de la actele normative valabile.  

5.2.    Condiţii impuse de beneficiar pentru anumite etape de execuţie: 

       Nu sunt. 
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5.3.   Transportul: 

       Transportul materialelor se va efectua cu auto de la depozitul executantului până la locul de 
execuţie a lucrărilor. 

5.4.   Condiţii de calitate a execuţiei montajului: 

     Lucrările vor fi executate conform fişelor tehnologice în vigoare şi trebuie să fie corespunzătoare 
din punct de vedere calitativ.  
 
5.5. Măsuri de protecţie a instalaţiilor 
5.5.1. Măsuri împotriva supracurenţilor: 

           Instalaţiile electrice proiectate se vor proteja cu siguranţe automate şi întrerupătoare automate 
împotriva curenţilor de scurtcircuit şi al suprasarcinilor ce pot apărea pe parcurs. 
5.5.2. Măsuri împotriva supratensiunilor atmosferice, de comutaţie şi de poluare: 

          Având în vedere natura instalaţiilor electrice, conform prevederilor normativului NTE 001/03/00 
nu sunt necesare luarea măsurilor suplimentare împotriva supratensiunilor atmosferice. Instalaţiile 
electroenergetice proiectate nu sunt expuse poluării, deoarece în zonele de realizare a lucrărilor 
electro-energetice nu sunt surse de agenţi nocivi. 
5.5.3. Măsuri împotriva tensiunilor de atingere şi de pas: 

          Obligatoriu se vor lega toate părţile metalice ale instalaţiilor proiectate la prizele de pământ de 4 
Ohmi noi proiectate care se vor monta la baza fiecărui stâlp metalic de iluminat. Se vor efectua 
măsurători la prizele de legare la pământ şi în cazul în care valorile sunt mai mari decât cele indicate pe 
planşe şi în foile de pichetaj, se vor completa cu bandă şi ţăruş până la obţinerea valorii prescrise. 
 
6. SUPRAFAŢA ŞI NATURA JURIDICĂ A TERENULUI OCUPAT : 

 
6.1.  Regimul juridic 

Pentru realizarea lucrărilor energetice necesare la eliberarea amplasamentului, se vor ocupa 
următoarele suprafeţe de teren:  

 
- temporar 1438 m2 de teren din domeniul public, pentru pozarea LES iluminat public si a 

canalizatiei de fibra optica; 
- definitiv 19,8m2  de teren din domeniul public reprezentând suprafaţa a 31 fundații de stâlp 

de iluminat public. 

6.2. Regimul economic: 

Pentru executarea lucrărilor electro-energetice nu se ocupă teren agricol, nici suprafeţe din 
proprietăţi private. 
 

7. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN AMPLASAMENT 
 
      Conform normativului seismic P-100/92, caracteristicile geofizice a terenului sunt:  
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- zona seismica E ;  
- perioada de colt 0.7 sec. iar coeficientul de supraîncărcare este Ks=0.12 

       Terenul de fundare nu a fost studiat prin studiu geo, condiţiile de fundare s-au stabilit în baza 
recunoaşterii vizuale şi s-a ţinut cont şi de rezultatele stabilite cu ocazia executării lucrărilor energetice 
până în prezent în aceste zone. Terenul unde vor fi executate lucrările energetice este de categoria C 
(teren tare).  

 
8. DATE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI  
 
8.1.  Situaţia iniţială 
       Terenul pe care se vor amplasa instalaţiile electrice proiectate se află integral în domeniul public. 
 

8.2.  În timpul lucrărilor 
       Pe durata de execuţie a lucrărilor terenul va fi afectat de lucrările de săpătură necesare pozării 
cablurilor de joasă tensiune şi de amplasare a fundațiilor stâlpilor de iluminat. 
 

8.3. După finalizarea lucrărilor 
      Terenul afectat de lucrările de săpătură va fi readus la parametrii anteriori începerii lucrărilor 
energetice, respectiv va fi nivelat şi curăţat de deşeuri.  
 
8.4. Gradul de afectare al aşezărilor umane 
      Aşezările umane, respectiv obiectivele învecinate amplasamentului instalaţiilor proiectate  nu vor fi 
afectate de instalaţiile electrice proiectate. 
 
8.5. Gospodărirea deşeurilor 
       Deşeurile rezultate în urma lucrărilor (pământ, moloz) vor fi gestionate de către executantul 
lucrărilor, respectiv pământul şi molozul vor fi transportate şi depozitate prin grija executantului, în locuri 
special destinate acestor tipuri de deşeuri, aprobate de Agenţia de Protecţia Mediului. 
 

8.6. Substanţe periculoase utilizate 
       Nu este cazul. 

 

8.7. Modul de respectare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului 
       Executantul lucrărilor energetice are obligaţia de a respecta cu stricteţe legislaţia în vigoare 
referitoare la protecţia mediului  
 

9. NORMATIVE PE BAZA CĂRORA SE EXECUTĂ LUCRAREA 
 

Lucrările se vor executa în condiţiile respectării normelor, standardelor si prescripţiilor şi a 
fiselor tehnologice în vigoare, respectiv: 
Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea în construcţii; 
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Legea nr. 50/1991 Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de 
interes public; 
Legea nr. 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor; 
Legea nr. 319/2006 Lege a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 
PE 116/94 Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice; 
I7-2011 Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare; 
PE- 009/93 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice şi termice 
1-RE-Ip-30-2004 Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ 
P 118/1-2016 Normativ de securitate la incendiu a construcţiilor; 
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice; 
NP 086 – 05 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a 
incendiilor. 

 
10. COEXISTENŢA CU ALTE INSTALAŢII DIN ZONĂ 

 
Lucrările proiectate se realizează conform planurilor de situaţie anexate, cu respectarea 

distanţelor la traversări şi apropieri, conform normativelor în vigoare faţă de reţele Tc, gaz, respectiv 
conducte apă - canal, termice, construcţii şi drumuri. 

 
 

11. AVIZE ŞI ACORDURI 
 

Pentru executarea lucrărilor proiectate se vor obţine avizele de amplasament şi acordurile de la 
deţinătorii de utilităţi, conform normativelor în vigoare. 

 
12.    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

 
12.1.     Durata de realizare a investiţiei : 6 luni 
12.2.     Capacităţi în unităţi fizice : 
    În cadrul acestei documentaţii se prevăd realizarea următoarelor lucrări: 

- Montare corpuri de iluminat LED rutier tip Albany Midi 80W – 31 buc; 
- Plantare stâlp fonta 8m – 31 buc; 
- Pozare LES ACYABY 3x25+16mmp – 1,450km; 

 
                    ÎNTOCMIT, 

                                                                   sing. Marc E. Florin 
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LUCRAREA  NR 08/2020 

 

 

REABILITARE ILUMINAT PUBLIC  
ORAS SOVATA, JUD.MURES  

Str.Trandafirilor, tronson cuprins intre strada Vulturului si strada Bradului  
 

-  faza PT  - 
 

 

PROCEDURI DE EXECUTIE PENTRU LUCRĂRI DE RETELE SI  
INSTALAŢII  ELECTRICE ILUMINAT 

 
1. GENERALITĂŢI 

 
Procedurile de executie se referă la: 

- lucrările de execuţie a instalaţiilor electrice de joasă tensiune; 
- echipamentele şi materiale principale; 
- montajul şi execuţia instalaţiilor electrice pe şantier; 
- probe şi verificări pentru punerea în funcţiune. 

Procedurile de executie cuprind condiţiile tehnice de execuţie, verificare şi recepţie a instalaţiei 
electrice. Are caracter de obligativitate deoarece respectă: 

- prevederile Legii protecţiei muncii 90/1996; 
- cerinţele de calitate în construcţii ale Legii 10/1995; 
- prevederile normativului NP-I7/2011 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice 

cu tensiuni până la 1000 V ca 1500cc; 
- prevederile ghidului GP 052-2000; 
- prevederile normativului NTE 007/2008 pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri 

electrice; 
- prescripţiile STAS 12604/4 -1989 pentru alegerea, realizarea şi dimensionarea sistemelor 

de protecţie împotriva şocurilor electrice; 
- prescripţiile STAS 12604/5-1989 pentru proiectarea, execuţia şi verificarea sistemelor de 

protecţie împotriva şocurilor electrice. 
Procedurile de executie au drept scop ca, prin respectarea condiţiilor tehnice, instalaţia electrică 

executată, verificată şi recepţionată, să îndeplinească cerinţele de calitate cu privire la: 
- rezistenţă şi stabilitate; 
- siguranţă în exploatare; 
- siguranţă la foc; 
- igiena şi sănătatea oamenilor; 
- refacerea şi protecţia mediului; 
- izolaţia termică şi hidrofugă; 
- economia de energie; 
- protecţia împotriva zgomotului. 

 În conformitate cu normativul NP-I7–2011 este interzisă începerea execuţiei lucrărilor de instalaţii 
electrice de către constructor dacă până la atacarea lucrărilor beneficiarul (investitorul) nu a asigurat: 
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- verificarea proiectului de verificatori de proiecte atestaţi, (art. 3.1.1. şi 3.1.3.); 
- obţinerea avizului tehnic de racordare la reţelele electrice de alimentare, obținerea 

autorizației de construcție. 
 
ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA EXECUŢIEI SE VA CONSULTA ÎN MOD OBLIGATORIU 

PROIECTANTUL ÎN VEDEREA ASIGURĂRII ULTIMELOR CORELĂRI ALE PROIECTULUI CU SITUAŢIA 
DE PE TEREN. 

 
 Beneficiarul va confirma ultimele cerinţe în echiparea cu instalaţii funcţionale urmând ca 
proiectantul să ateste aceste solicitări, dacă răspund normelor tehnice în vigoare.  
 

2. PREVEDERI GENERALE 
La executarea lucrărilor prevăzute în procedurile de executie se vor respecta prevederile normativelor 

şi standardelor în vigoare. 
- Contractantul general este obligat să asigure prin forţe proprii şi prin colaborarea cu entităţi 

specializate efectuarea tuturor încercărilor, verificărilor, probelor rezultate din respectarea 
prevederilor din procedurile de executie. 

- În cazuri deosebite se pot accepta şi aproba derogări de la prevederile procedurilor de 
executie numai cu acordul scris al proiectantului şi beneficiarului. 

- Contractantul general are obligaţia să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor de execuţie a 
lucrărilor precum şi rezultatele obţinute în  urmă încercărilor şi verificărilor. 

- Atunci când se vor constata abateri de la procedurile de executie beneficiarul are obligaţia 
să dispună întreruperea lucrărilor. 

- Contractantul general este răspunzător de pagubele produse prin aceste întreruperi şi de 
refacerea lucrărilor necorespunzătoare. 

Proiectantul are obligaţia să oprească lucrările în următoarele cazuri: 
- Constatarea utilizării unor materiale necorespunzătoare (cabluri, aparataj electric altul decât 

cel prevăzut în documentaţii, etc.); 
- Abateri fată de Caietul de sarcini, PT sau DDE, lucrările putându-se relua imediat ce se 

remediază de către constructor a abaterilor constatate. 
- Proiectantul are obligaţia să aducă la cunoştinţa beneficiarului şi executantului orice 

schimbare de soluţie apărută ca urmare a modificării proiectului la apariţia unor situaţii noi, 
pe parcursul execuţiei. 

Beneficiarul are următoarele obligaţii: 
- Să anunţe proiectantul în cazul apariţiei unor lucrări neprevăzute, a unor neconcordanţe 

între proiect şi situaţia din teren sau a lipsei unor detalii ce  împiedică desfăşurarea 
lucrărilor; 

- Să oprească lucrările în situaţiile prevăzute la obiecţiile proiectantului; 
- Să verifice permanent îndeplinirea condiţiilor prevăzute în proiect şi caietul de sarcini. 

3. DOCUMENTE CE SE CER EXECUTANTULUI 
La începerea şi pe timpul execuţiei lucrărilor de instalaţii electrice interioare si exterioare, executantul 

va pune la dispoziţia organelor de control şi/sau beneficiarului următoarele documente: 
- capacitatea şi atestatele personalului calificat pentru execuţia, testarea lucrărilor de instalaţii 

electrice; 
- lista cu dotările tehnice pentru executarea lucrărilor, testarea lucrărilor executate şi 

echipamentele necesare pentru protecţia muncii, necesare pe timpul execuţiei; 
- certificate de calitate  pentru materiale şi buletine de încercări şi analize, daca este cazul; 
- specificaţiile tehnice ale aparatelor şi echipamentelor electrice utilizate;  
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- procese verbale pentru lucrări ascunse (coloane şi racorduri exterioare, prize de protecţie 
împotriva electrocutărilor şi trăsnetului, etc.); 

- procesele verbale şi instructajele pe care executantul le-a întocmit, pentru respectarea 
măsurilor de protecţia muncii şi focului, în special cele aferente instalaţiilor electrice. 

- procesele verbale şi instructajele pe care executantul le-a întocmit, pentru respectarea 
măsurilor de protecţia a mediului. 

La terminarea lucrărilor executantul va preda beneficiarului: 
- proiectul de execuţie, cu modificările intervenite în cursul execuţiei, necesar pentru 

întocmirea de către acesta a cărţii tehnice a construcţiei; 
- buletinele de încercare şi verificare a instalaţiilor şi în special a celor de protecţie împotriva 

electrocutărilor şi trăsnetului, inclusiv a circuitelor; 
- rezultatul probei de 72 ore, pentru ansamblul instalaţiei; 
- observaţii şi constatări pe parcursul lucrărilor de execuţie, care pot constitui repere în 

activitatea de exploatare a beneficiarului; 
- documentaţiile tehnice (planuri, scheme, specificaţii, etc. ale aparatelor, echipamentelor, 

tablourilor electrice, certificate de calitate, etc.), care au fost montate, inclusiv instrucţiunile 
de montaj şi utilizare, care au fost primite de furnizorii acestora; 

- certificate de garanţie ale materialelor şi echipamentelor introduse în instalaţiile executate. 
- documentele de garantie a tuturor aparatajelor, cablurilor, si obiectelor folosite in proiect. 
- procese verbale cu privire la curatenia in terenul de lucru si la local de munca. 

 
4. CONDIŢII TEHNICE DE EXECUŢIE. 

4.1. Condiţii generale comune pentru materiale şi echipamente 
 

Toate materialele şi echipamentele utilizate trebuie să fie agrementate tehnic conform Legii 10/1995 şi 
certificate conform Legii protecţiei muncii 90/1996. 

Toate materialele şi echipamentele trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice ale producătorului 
(intern sau extern). 

Ele vor fi însoţite de: 
- certificatul de calitate al producătorului; 
- cartea sau fişa tehnică care trebuie să conţină caracteristicile tehnice, durata de viaţă în 

exploatare, desenul de ansamblu cu cotele de gabarit şi de montaj, schema electrică, 
instrucţiuni de montare, verificare, întreţinere şi exploatare; 

- certificatul de garanţie; 
- certificatul de atestare a performanţelor (agrementare tehnică) pentru materialele şi 

aparatele utilizate; 
- certificatul de atestare şi sigiliul Biroului Român de Metrologie Legală, pentru echipamentele 

care trebuie omologate de acesta. 
Toate materialele folosite pentru protecţie (tuburi, plinte, canale, etc.) izolare (ecrane), mascare (plăci, 

capace, dale etc.) suporturi (console, poduri, bride, cleme etc.) trebuie să fie incombustibile, clasa CA1 (C0) 
sau greu combustibile, clasele CA2a (C1) şi CA2b (C2). 

Toate documentele mentionate mai sus, certifícate, schite de montaj, etc, vor fi scanate si 
predate atat pe suport hartie cat si pe suport digital. Salvarea se va face ordonat, dupa un principiu 
usor de urmarit, ex. denumirea fazei de proiect, denumirea instalatiei, zonei, etc. 

La alegerea materialelor şi echipamentelor se va ţine seama de: 
- parametrii de funcţionare: 
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- tensiune: tensiunile nominale ale materialelor şi echipamentelor, respectiv nivelul lor de 
izolaţie trebuie să corespundă tensiunii maxime din instalaţia respectivă; 

- curent: materialele şi echipamentele se vor alege în funcţie de natura curentului (alternativ 
sau continuu) şi de valoarea maximă admisibiliă a intensităţii acestuia care poate apărea în 
regim anormal de funcţionare; 

- alte caracterisitici: puterea, factorul de putere etc., vor fi în conformitate cu indicaţiile 
producătorilor; 

- categoria în care se încadrează încăperile din punct de vedere al: 
- mediului – conform normativului NP-I7-2011; 
- pericolului de incendiu – conform normativului P118-99; 
- pericolului de electrocutare – conform STAS 2612-87; 12604-87; 12604/4-89 şi 12604/5-90; 
- destinaţia construcţiei şi condiţiile specifice de utilizare şi montare – conform NP-I7-2011 şi 

I20-2000; 
- caracterul specific instalaţiei electrice - conform normativului NP-I7-2011. 

 Furnizorii produselor îşi vor asuma toată responsabilitatea pentru respectarea caracteristicilor tehnice 
şi funcţionale pentru acestea, pentru execuţia acestora în regim de asigurare a calităţii şi pentru documentaţia 
tehnică livrată odată cu produsul. 
 Caracteristicile materialelor şi echipamentelor electrice montate, trebuie să nu provoace efecte 
dăunătoare asupra altor echipamente electrice sau să dăuneze funcţionării sursei de alimentare. 

Aparatele şi echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de protecţie împotriva şocurilor 
electrice în funcţie de mijloacele de protecţie aplicate. 

Toate produsele/echipamentele/elementele componente care fac obiectul proiectului vor fi 
agrementate în România, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

4.2. Condiţii de amplasare şi execuţie 

 
Cablurile electrice tip ACYAbY, CYAbY sunt cabluri armate cu manta şi izolatie din PVC. 
La proiectarea şi execuţia instalaţiei electrice de utilizare se ţine cont de următoarele: 

- Alegerea materialelor (conducte, tuburi, cabluri) şi a sistemului de montare se va face 
ţinându-se seama de categoriile în care se încadrează încăperea sau zona respectivă din 
punct de vedere al caracteristicilor mediului, a pericolului de electrocutare sau a pericolului 
de incendiu; 

- În cazul în care un loc sau o zonă dintr-o clădire pot fi încadrate în mai multe categorii, se 
vor respecta prevederile pentru categoria cu acoperire globală a condiţiilor; 

- Se vor evita zonele în care este periclitată integritatea instalaţiilor; 
- Se va asigura posibilitatea unui acces uşor la instalaţia electrică; 
- Se vor alege traseele cele mai scurte; 
- Se interzice spargerea de şanţuri, de goluri în elementele de beton în care acestea nu au 

fost prevăzute la proiectarea construcţiei în vederea amplasării instalaţiei electrice (daca 
este cazul). 

- Se interzice traversarea coşurilor şi canalelor de fum cu conducte, cabluri şi bare electrice, 
tuburi de protecţie sau cu alte elemente ale instalaţiilor electrice(daca este cazul); 

- Se interzice amplasarea instalaţiei electrice în interiorul canalelor de ventilaţie; 
- Se interzice instalarea conductelor electrice în tuburi sau ţevi pozate în pământ, altele decat 

cele specificate in proiect. 
- Nu se admite amplasarea instalaţiei electrice sub conductele sau utilajele pe care poate să 

apară condens (cu excepţia celor în execuţie închisă – grad minim de protecţie IP33 
realizate din materiale rezistente la condiţiile respective). 
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- Distanţele minime obligatorii. 

4.3. Tehnologia de execuţie a lucrărilor 

 
Instructiunile tehnice privind execuţia instalaţiilor electrice cuprinde 2 categorii: 
Categoria I – lucrări pregătitoare 
Înainte de începerea lucrărilor executantul trebuie să parcurgă următoarele etape: 

- Verificarea documentatiei tehnice; 
- Verificarea calităţii materialelor aprovizionate (buletine de încercări, certificat de garanţie şi 

declaraţii de conformitate); 
- Efecuarea instructajului de protecţia muncii, PSI şi reîmprospătarea cunoştinţelor tehnice 

necesare. 
- Înainte de montaj se va verifica: 
- Continuitatea electrică a conductoarelor;  
- Verificarea calităţii tuburilor; 
- Verificarea aparatajului electric. Materialele gasite cu defecţiuni vor fi înlăturate şi izolate 

astfel încât să nu fie posibilă utilizarea neintenţionată a acestora. 
 

Categoria a II-a – executarea lucrărilor 
Ordinea de executare a lucrărilor va fi următoarea: 

Instalaţii de Iluminat 
- fixarea poziţiei tablourilor electrice; 
- trasarea lucrarilorr; 
- fixarea pozitiei stalpilor, tuburilor de protecţie şi a caminelor de tragere derivaţie; 
- montarea caminelor de tragere derivatie; 
- trasarea respectiv montarea fundatiilor stalpilor; 
- montarea cablurilor electrice de alimentare; 
- Monarea stalpilor de iluminat; 
- fixarea corpurilor de iluminat pe poziţia finală; 
- racordarea corpurilor de iluminat la circuite; 
- montarea tablourilor electrice pe amplasament; 
- racordarea circuitelor electrice la tablouri cu verificarea fazelor; 
- racordarea restului receptoarelor cu verificarea fazelor; 
- verificarea continuităţii circuitelor şi rezistenţei de izolaţie; 
- punerea parţială şi eşalonat sub tensiune a circuitelor pentru efectuarea de probe fără 

sarcină; 
- efectuarea de probe în sarcina, pentru fiecare circuit în parte, progresiv, până la încărcarea 

maximă a circuitelor şi tablourilor. 
- realizarea săpăturilor pentru pozarea cablurilor, inclusiv decopertări de drumuri, alei, 

trotuare; 
- realizarea lucrărilor de protecţie şi amplasarea elementelor necesare de protecţie a 

instalaţiilor exterioare, în cazul subtraversărilor; 
- montarea instalaţiilor (conducte de protecţie, electrozi, cabluri, etc.); 
- acoperirea şanţurilor şi repararea trotuarelor, drumurilor şi aleilor; 
- racordarea instalaţiilor exterioare la circuite interioare şi tablouri; 
- verificarea continuităţii circuitelor racordate; 
- punerea sub tensiune, fără sarcină; 
- verificarea rezistenţei de dispersie a prizei exterioare de legare la pământ; 
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- punerea sub tensiune in sarcina a instalaţiilor;  
Lucrări finale 

- punerea sub tensiune şi predarea lucrărilor către beneficiar. 

4.4.1. Trasarea topografica a circuitelor 
 
Trasare topografica: Ansamblu de metode topografice prin care se realizeaza transpunerea in teren 

a elementelor geometrice de legatura (distante,unghiuri, coordonate) stabilita prin proiectul de executie fata 
de: 

- puncte ale retelelor geodezice sau topografice din zona; 
- puncte sau aliniamente ale constructiilor invecinate; 
- detalii invecinate cu caracter natural. 

Proiectul de executie trebuie sa cuprinda obligatoriu documentatia topografica de baza folosita la 
intocmirea retelelor topografice cit si scheme de sprijin pentru trasare sau bazele de trasare, masuratorile pe 
teren ale bazei de trasare, bornarea si semnalizarea punctelor.  

In cazul in care proiectul de executie nu contine toate elementele geometrice necesare trasarii sau 
daca solutiile din proiect nu se pot aplica pe teren se ia legatura cu proiectantul pentru stabilirea solutiilor de 
proiectare. 

Lucrarile de trasare incep dupa faza de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de reper la 
care participa si beneficiarul si proiectantul. Din partea santierului executant participa seful de santier sau 
reprezentantul acestuia impreuna cu topograful santierului. 

Faza se incheie cu completarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor 
de reper.  

Trasarea efectiva pe teren a constructiilor se executa de topograful santierului si consta in 
transpunerea pe teren a elementelor geometrice din proiect.  

Aplicarea pe teren a retelei de trasare se face prin metode care asigura precizia necesara folosind 
punctele retelei topografice existente. Punctele retelei de trasare se materializeaza pe teren prin marci si 
repere conform prevederilor STAS 9824/1-87. 

Conservarea marcilor si reperelor de trasare revine beneficiarului si executantului pe timpul lucrarilor. 
Materializarea pe teren a punctelor si a axelor de trasare sau a punctelor ajutatoare se face prin stilpi, picheti 
sau marcaje pe elemente ale constructiilor invecinate conform instructiunilor date de proiectant.  

Lucrarile de trasare se verifica daca se incadreaza in tolerantele inscrise in proiect. 
La verificare participa beneficiarul cu proiectantul si se incheie proces verbal de trasare.  
Lucrarile de trasare se fac cu instrumente si aparate topografice verificate si etalonate. 
Trasarea: operatiile de trasare si de materializare a axelor constructiei reprezinta prima etapa a 

lucrarilor pregatitoare pentru executarea fundatiilor. Trasarea pe teren a lucrărilor se face după executarea 
curăţirii şi a nivelării terenului. Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamente 
proiectate şi marcarea fiecărei construcţii, conform proiectului de execuţie. 

Toate lucrările de trasare se vor executa de către constructor prin topometrul şantierului, pe baza 
reperelor de trasare, conform planului de trasare întocmit de proiectant. Reperii de trasare se predau pe teren 
constructorului de cãtre reprezentanţa proiectantului în prezenţa clientului, pe baza unui proces verbal. 
Recepţia lucrărilor de trasare se face de către client, în prezenţa constructorului şi proiectantului. 

Metoda de trasare folosita trebuie astfel aleasa incat sa corespunda gradului de precizie cerut 
constructiei respective. 

4.4.2. Montarea conductelor electrice şi a cablurilor 
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Adancimea de pozare in conditii normale va fi, de regula intre 0,7-0,8 m. Adancimea de pozare se poate 
reduce pana la 0,5m pe portiuni scurte (sub 5m lungime) la intrarea cablurilor in cladiri, la pozarea 
sub plansee de beton si la pozarea in tuburi de protectie. Distanta libera pe orizontala intre cabluri pozate 
in acelasi sant nu va fi mai mica de 7cm (intre doua sisteme trifazate). Distanta intre cabluri si retelele 
de apa si canalizare la intersectii va fi de minim 25cm. 
Cablurile care se rezerva reciproc se vor poza pe trasee diferite. Acolo unde acest lucru nu este posibil, se 
vor lua masuri de separare. 
In general, la pozarea cablurilor prin tuburi de protectie trebuie respectate cateva principii: nu se pozeaza in 
acelasi tub cabluri electrice la tensiuni diferite; nu se pozeaza in acelasi tub cabluri electrice cu functiuni 
diferite, chiar daca lucreaza la aceeasi tensiune (de ex.: cabluri de alimentare cu energie electrica, de 
comanda, telefonice, cabluri coaxiale); cablurile electrice de energie electrica si celelalte cabluri electrice 
(de comanda, telefonice sau coaxiale) care au trasee paralele trebuie pozate la distantele minime impuse 
de normativul NTE007-2008. 
Pozarea cablurilor electrice direct in sol incepe cu saparea santului cu o latime de minim 0,50 m. Inainte de 
pozarea cablurilor se asterne un pat de nisip de 10cm grosime. Cablul ce va fi pozat trebuie sa fie in 
masura posibilitatilor intr-o singura bucata, pentru a reduce la minim locurile de innadire. La derularea 
cablului de pe tambur trebuie ca o persoana sa urmareasca vizual calitatea cablului desfasurat si sa 
semnalizeze eventualele sale defecte. Raza minima de curbura a cablurilor trebuie sa fie de 12 ori diametrul 
exterior pentru cabluri multifilare, respectiv de 15 ori diametrul pentru cabluri monofilare. Daca un cablu de 
acest tip a fost indoit cu o raza mai mica decat valoarea sus mentionata, izolatia acestuia risca sa se fi 
compromis si nu mai trebuie instalat. Daca cablul trebuie taiat, suprafata taieturii trebuie sa fie imediat 
protejata cu un invelis etans la umiditate. In sant cablul trebuie pozat liber fara a fi intins, eventual cu o 
usoara serpuire, pentru a permite eventualele contractii termice ulterioare. La cele doua extremitati ale 
fiecarei lungimi de cablu trebuie lasata o bucla de rezerva de circa 1m. Bucla de rezerva trebuie sa fie 
pozata la aceeasi adancime avand raza de mai sus. La fiecare innadire trebuie de asemenea sa se 
formeze o bucla de rezerva in vecinatate, cu respectarea razei de curbura. 
Dupa pozarea cablurilor acestea se acopera cu un alt strat de nisip de 10cm grosime, compactat. Apoi 
se intinde prima folie de avertizare din PVC, dupa care se depune un strat de pamant de umplutura, 
care, dupa compactare, va avea grosimea de 10 cm. Pamantul de umplutura trebuie sa provina din 
cel din sapatura, din care au fost eliminate componentele cu dimensiuni mai mari de 20 mm diametru. 
Peste stratul de pamant trebuie pozat al doilea rand de folie avertizoare din PVC. 
Pentru restul umpluturii trebuie utilizat materialul extras din sapatura, cu conditia sa nu contina pietre sau 
componente cu dimensiuni mai mari de 20 mm diametrul. Umplutura trebuie realizata din straturi de 
maxim 20 cm grosime, compactate in asa fel incat sa se obtina o densitate cel putin egala cu aceea a 
solului alaturat, nesapat. 
Pozarea cablurilor prin tuburi subterane trebuie executata prin tractiune manuala, cu ajutorul sarmelor 
de tractiune introduse prin tuburi. Inaintea acestei operatii, insa, trebuie verificat ca tuburile nu sunt 
obturate, ca nu contin resturi in interior si ca nu prezinta discontinuitati. 
Tronsoanele de cabluri destinate pozarii prin tuburi trebuie sa fie dintr-o bucata; nu se admit nici innadiri, 
nici racorduri in interiorul unui tub de protectie. 
Fixarea sarmei de tractiune la capatul cablului electric trebuie realizata in asa fel incat sa se evite 
deteriorarea izolatiei sau a mantalei exterioare de protectie. 
Pentru controlarea eforturilor de tractiune efective se recomanda montarea unui dinamometru pe cablul 
de tractiune, el avand si rol de amortizor. Dupa pozarea cablului prin tubul de protectie, capetele tubului 
se etanseaza pentru a impiedica intrarea apei si a insectelor. 
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Pentru alimentarea cu energie electrica a corpului de iluminat trebuie instalat un cablu electric prin 
interiorul stalpului. 

Cablul electric pozat in sol trebuie sa intre pe la partea inferioara a stalpului, prin tuburile prevazute 
in fundatie, pana la cutia cu sigurante, fara a fi intrerupt. In continuare, prin interiorul stalpului trebuie 
introdus cablul electric pentru alimentarea corpului de iluminat.  

4.4.3. Montarea stalpilor de iluminat  
 
Stalpii de iluminat vor fi metalici sau din fonta cele artizanale, din profil octogonal din hotel galvanizat, cu 
flansa la partea inferioara pentru fixarea cu bolturi incastrate in  fundatie. 
 

Stalpii metalici din otel vor corespunde standardului SR EN 40-5:2002 „Stalpi pentru iluminat public. 
Partea 5: Cerinte pentru stalpi de otel”. 

Stalpii trebuie prevazuti cu fereastra pentru amplasarea blocului cu conectorii terminali ai cablurilor 
de alimentare, in sistem bucla, cu intrare-iesire. Blocul cu conectorii terminali trebuie furnizat odata cu 
stalpii. Fereastra trebuie sa aiba o garnitura pentru a asigura etanseitatea IP65. 

Stalpii trebuie tratati anticoroziv pana la 25 cm deasupra solului. Stalpii din otel trebuie protejati 
contra coroziunii intern si extern prin galvanizare la cald in baie de zinc, pentru a asigura eliminarea 
ruginirii. Dupa galvanizare nu este permisa nici sudura, nici gaurirea. Orice galvanizare la teren trebuie 
facuta cu vopsea imbogatita cu zinc. Fiecare stalp va avea o borna speciala pentru legarea la pamant. 
Stalpii vor fi amplasati in pozitia indicata pe planuri, pe cate o fundatie din beton prevazuta cu tuburi de 
protectie pentru intrarea si iesirea cablurilor electrice de alimentare. 

Stalpul pentru iluminat exterior va asigura inaltimea de montaj de la 9 – 10-11  m a corpurilor 
de iluminat. 

 

 4.4.4. Montarea corpurilor de iluminat  
Pentru o bună distribuţie a luminanţelor în plan transversal al drumului (străzii), înălţimea de montaj a 

corpurilor de iluminat a fost determinată prin calcul. Stâlpii de iluminat vor fi stâlpi metalici octogonali, cu 
înălţimea de 9-11m sau de fonta cele artizanale de 4m. 
 Sursa de lumină aleasă va fi de tip LED conform cerinţelor de calitate specificate în standardele SR 
EN 60598, SR EN 60432, SR EN 611571+A1 şi STAS 10515-88.  
 La alegerea sursei de lumină utilizată s-a avut în vedere îndeplinirea următoarelor criterii: 

- flux luminos mare 
- durată de funcţionare mare 
- redarea satisfăcătoare a culorilor 
- întreţinere uşoară     

Calculul parametrilor luminotehnici s-a efectuat cu respectarea condiţiilor specifice impuse de 
Normativul pentru Proiectarea Sistemelor de Iluminat Rutier şi Pietonal Indicativ NP-062-02, pentru clasa 
sistemului de iluminat corespunzătoare pentru fiecare locaţie în parte. Secţiunile vor fi în conformitate cu 
prevederile proiectului, cu respectarea condiţiilor de verificare la căderea de tensiune şi încărcarea termică  

Conductorul NEUTRU, va avea aceiaşi secţiune cu cel de fază, în circuitele monofazate şi în circuitele 
trifazate cu secţiuni ale celor de fază până la 16 mm² cupru şi 25 mm² aluminiu. 

Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare numai prin cleme de legătură. 
Corpurile de iluminat cu elemente metalice se vor lega la conductorul de nul de protecţie sau la 

instalaţia de legare la pământ din imediata apropiere. 
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Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe materiale combustibile, dacă nu sunt agrementate 
pentru aceasta. 

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct, prin conductoarele de alimentare. 

4.4.5. Montarea tablourilor electrice  
Tablourile electrice prevăzute in cadrul documentaţiei vor îndeplini condiţiile minimale generale de 

exigenţă, necesare exploatarii in exterior. 
- tensiunea nominală -1 kV; 
- protecţie climatică  externa; 
- protecţie mecanică;  
- ambient local (-25°C...+60°C); 
- montaj aparent sau încastrat, conform specificaţiei din proiect; 
- acces frontal. 

Tablourile vor fi realizate în construcţii închise (tip cutie metalică) şi realizate din materiale 
incombustibile din clasa CA 1 (C0) şi nehigroscopice, în conformitate cu prevederile standardului SREN – 
60.439.1 numai de către firme atestate. 

Se interzice utilizarea în tablouri a elementelor de racord sau a conectorilor din materiale combustibile 
clasa CA2a ÷ CA2d (C1 ÷ C4). 

Construcţia tablourilor va permite racordarea cablurilor şi tuburilor de protecţie în zonele de acces 
(panoul superior şi/sau inferior), prin asigurarea de presetupe corespunzătoare şi spaţiu suficient în interior 
pentru desfăşurarea conductoarelor. 

Conductoarele interioare nu trebuie să fie supuse la solicitări în exploatare (deschidere uşi acces, 
desfacere panouri protecţie). 

Tablourile electrice trebuie să fie astfel construite încât sa respecte schema electrică şi gradul de 
protecţie al instalaţiei. 

Tablourile vor fi prevăzute cu uşă frontală, asigurată cu sistem special de încuiere, care să permită 
numai accesul personalului specializat. 

Conexiunile interioare tablourilor se vor executa cu conductoare izolate de cupru. 
Borna de racordare a conductorului NEUTRU trebuie să fie montată lângă bornele fazelor asociate ale 

circuitului respectiv şi marcată prin semnul de protecţie. 
Tablourile electrice vor fi prevăzute cu întrerupătoare generale a căror poziţie de conectare - 

deconectare va fi vizibilă. 
Echipamentul electric introdus în tablouri trebuie să fie de tipul cu legături faţă. În interiorul tabloului, 

aparatele cu funcţiuni sau tensiuni diferite, se vor grupa vizibil şi marca în consecinţă. 
Aparatele, conectorii şi conductoarele din interiorul tablourilor vor fi astfel instalate şi etichetate încât 

să fie uşor accesibile şi de identificat, pentru manevre, verificări şi intervenţii. 
Tablourile electrice vor fi însoţite în mod obligatoriu de: 

- dispozitive auxiliare de manevră; 
- elementele de asamblare ale aparatelor auxiliare care se transportă separat, pentru a fi 

montate la faţa locului.; 
- piese de rezervă a căror frecvenţă de înlocuire reclamă acest lucru; 
- date tehnice despre aparatajul de măsură, comandă şi automatizare din componenţa 

tabloului, inclusiv certificatele de calitate de la furnizorii acestora; 
- cartea tehnica a tabloului, care va cuprinde schemele electrice monofilare şi desfăşurate, 

buletinele de încercare, certificatele de calitate şi elementele de identificare a tabloului 
(denumire, furnizor, data fabricaţiei, etc.). 

Tabloul electric va avea grad de protecţie minim pentru exploatarea acestora in exterior.  
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Carcasele tablourilor electrice şi elementele lor de susţinere se protejează împotriva coroziunii 
şi se vor racorda în mod obligatoriu la priza de pământ. 

Nulul de protecţie se vor lega la priza de pământ respectiv centura de împământare printr-o piesă de 
separare şi cu o conexiune de Cu. 

Aparatele de protecţie, de comandă, de separare, elementele de conectare etc., cât şi circuitele de 
intrare şi de ieşire din tablourile de distribuţie, se etichetează clar şi vizibil astfel încât să fie uşor de identificat 
pentru manevre, reparaţii şi verificări. Pe etichetele siguranţelor fuzibile se menţionează şi curenţii nominali ai 
acestora. 

4.4.6. Instalaţia de legare la pământ 
 

Instalaţia de legare la pământ este compusă din: 
- conductoarele principale de legare la pământ; 
- conductoarele de ramificaţie; 
- priza artificială va fi constituită din: 
- ţevi de oţel zincate cu diametrul 2 ½”, lungimea 1,5 m şi grosimea materialului de minim 3,5 

mm. Ţevile se vor planta vertical în pământ cu partea superioară la minim - 0,5 m, la o 
distanță de 3 m între ele; 

- elementele de legătură între electrozi şi între celelalte elemente de priză artificială, 
constituite din Cu 35mm. 

Conductoarele de ramificaţie de la priza exterioară la echipamente sau alte părţi metalice ce pot fi 
puse accidental sub tensiune prin defect de izolaţie se va face cu conductoare Cu 35mm sau conductor de 
cupru cu secţiunea de 16 mm². 

Protecţia împotriva trăsnetului se va asigura printr-o instalaţie cuprinzând elemente de captare tip 
plasă, tije de captare, elemente de coborâre şi priza de pământ. 

La executarea prizei se trasează conturul pe care se vor dispune electrozii, contur care trebuie să fie 
la minimum 1 m distanţă de orice latură a clădirii la care se monteaza priza. Şanţul trebuie sa aibă adâncimea 
de minimum 0,6 m şi o lăţime de 0,4-0,5 m. După execuţia şanţului se trece la baterea electrozilor verticali. 
Pentru protecţia capului ţevilor se va utiliza un capac metalic de protecţie. Legătura dintre electrozii verticali şi 
cei orizontali se va face prin sudură. 

4.5. Protecţia instalaţiilor electrice 
 
Se vor monta dispozitive de protecţie cu caracteristicile tehnice prevăzute în proiect. Utilizarea altor 

dispozitive de protecţie decât cele prevăzute în proiect, se va face numai cu avizul proiectantului. 

4.5.1 Protecţia împotriva şocurilor electrice 

 
La execuţia instalaţiilor electrice interioare se vor aplica măsuri pentru protecţia utilizatorilor (persoane 

şi animale) împotriva şocurilor electrice datorate atingerii directe sau indirecte. 
Toate materialele şi echipamentele electrice, vor avea asigurată protecţia împotriva atingerii directe a 

părţilor active. 
Protecţia împotriva atingerii directe se realizează prin una din următoarele măsuri: 

- izolarea părţilor active (protecţie completă); 
- prevederea de bariere sau carcase în interiorul cărora să se găsească părţile active 

(protecţie completă); 
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- instalarea unor obstacole care să împiedice atingerile întâmplătoare cu părţile active 
(protecţie parţială); 

- instalarea părţilor active în afara zonei de accesibilitate (protecţie parţială). 
Toate masele instalaţiei electrice interioare trebuie să fie prevăzute cu cel puţin o măsură de protecţie 

împotriva atingerilor indirecte. 
Protecţia împotriva atingerilor indirecte se poate realiza prin măsuri de protecţie "fară întreruperea 

alimentării" şi se poate face cu următoarele mijloace: 
- folosirea materialelor şi echipamentelor de clasă II, conform SR CEI-60536; 
- izolarea amplasamentelor, conform SR CEI-60364-4-41; 
- separarea de protecţie; 
- amplasarea la distanţă sau intercalarea de obstacole; 
- executarea legăturilor de echipotenţializare, nelegate de pământ; 
- legarea la pământ a carcaselor care accidental pot fi puse sub tensiune. 

Protecţia contra atingerilor indirecte se realizează şi cu măsuri de protecţie prin "întreruperea 
automată a alimentării" şi cu dispozitive de protecţie alese în coordonare cu schemele de legare le pământ.  

4.5.2 Protecţia mecanică si etanşări 
 
Protecţia mecanică 
Cablurile electrice şi conductoarele montate în tuburi aparente, (din PVC), se vor proteja cu ţevi din 

oţel, profile din oţel laminat, jgheaburi metalice, în următoarele locuri: 
- în interiorul construcţiei, pe înălţimea de minim 1,5 m de la pardoseală; 
- în exteriorul construcţiei, pe înălţimea de minim 1,5 m de la sol şi până la 0,3 sub nivelul 

solului. 
Protejarea cablurilor se va face prin tuburi de PVC, pe tot parcursul traseului subteran. 
Etanşări 
La trecerea prin elementele de construcţie sau ingropari sub sol, cablurile electrice se vor proteja în 

tuburi din PVC sau în ţevi metalice, după care sa va etanşa atât spaţiul între elementele dintre construcţie şi 
tub, respectiv ţeava, cu ipsos şi ciment, cât şi spaţiul între tub, respectiv ţeava şi cablu, cu mastic siliconic 5". 
La utilajele şi aparatele unde există presetupe de etanşare se va corela diametrul acestora cu diametrul 
cablului de alimentare. 

Conectarea tuburilor ingropate se vor etansa in asa fel incat corpurile straine sau apa sa nu poata 
patrunde, deasemenea se vor lua masuri speciale in protejarea tuburilor atunci cand se vor ingropa, prin 
indepartarea din sol a corpurilor ce pot distruge integritatea tuburilor de PVC. 

 
 5. CONDIŢII DE LIVRARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE 

Transportul şi depozitarea materialelor se va efectua în condiţii care sa asigure integritatea şi 
funcţionalitatea lor, luându-se măsuri pentru a nu se deteriora şi a pătrunde apa în ambalaje. 

Echipamentele şi tablourile electrice trebuie sa fie prevăzute cu o plăcuţă indicatoare pe care se 
marchează vizibil cel puţin următoarele date: 

- marca de fabrica a întreprinderii producătoare; 
- modul de identificare al tabloului (tip, denumire); 
- seria şi data fabricaţiei; 
- tensiunea, frecvenţa, curentul nominal; 

Ambalarea se face individual în folie de polietilenă. 
Ambalajele trebuie să fie prevăzute cu etichete care să conţină următoarele date: 

- marca de fabrica a întreprinderii furnizoare; 
- date de identificare (tip, denumire); 
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- semnul avertizor pentru produse fragile. 
Manipularea se face cu grijă, evitându-se loviturile şi zdruncinăturile. 
Depozitarea echipamentelor, aparatelor si tablourilor electrice se va face în locuri lipsite de agenţi 

corozivi, respectând instrucţiunile de utilizare. Astfel depozitarea se va face în încăperi cu atmosferă neutră, la 
o temperatură cuprinsă între 0 şi +40oC şi umiditate relativă a aerului de max. 80% la +20°C. 

Cablurile electrice se vor livra pe tamburi, închişi la exterior, cu lungimea pe cât posibil apropiate 
celor necesare la instalare. La transport şi manipulare se va evita deteriorarea cablurilor pe tamburi. 

 
6. INCERCARI SI PROBE 

Metodele de efectuare a probelor trebuie sa fie in concordanta cu procedurile de executie sau dupa 
propunerile Contractantului, cu aprobarea Proiectantului. Contractantul trebuie sa instiinteze Proiectantul 
despre efectuarea testarilor cu 7 zile inainte de incercarile sau inspectiile majore si cu 3 zile inainte de 
incercarile sau inspectiile minore. 

Proiectantul isi rezerva dreptul de a cere progamarea sau amanarea testelor daca nu este disponibil 
in ziua respectiva. 

Contractantul trebuie sa regleze toate aparatele de protectie ale circuitelor pentru operare 
corespunzatoare. 

Proiectantul trebuie sa determine daca rezultatele incercarilor sunt acceptabile si daca 
echipamentul de incercare corespunde. 

Contractantul trebuie sa efectueze corectiile cerute sau inlocuirile dictate de incercari pana la 
obtinerea rezultatelor acceptabile. 

Contractantul trebuie sa extinda in mod rezonabil colaborarea cu reprezentantul Fabricantilor si ai 
Furnizorilor, pentru a permite asistarea reprezentantilor Fabricantilor de materiale la incercari si remedieri. 

6.1 Incercarea cablurilor de joasa tensiune 

 

1. Cablurile electrice de 600/1000V se masoara timp de un minut cu megaohmetrul de 500V. 
2. Valorile trebuie determinate pentru toate tablourile, panourile, soclurile sigurantelor, separatoarele 
si dispozitivele de supracurent aflate pe pozitii. 
3. Motoarele si transformatoarele nu trebuie conectate in timpul masurarii cu megohmetrul. 
4. Conductoarele si cablurile nu trebuie masurate cu megohmetrul pe tamburi, ci cu dupa instalare. 

. 

6.2 Verificari 

Cuprinde: 
- verificarea prin examinare vizuală,  
- verificarea prin încercări.  

6.2.1.Verificarea prin examinarea vizuală  

 
Se verifică dacă: 

- au fost aplicate măsurile pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingere directă 
(ex. distanţele prescrise, etc.) prevăzute în proiect; 

- au fost executate etanşări contra propagării focului; 
- montarea dispozitivelor de protecţie s-a executat conform proiectului; 
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- dispozitivele de separare şi comandă au fost prevăzute şi amplasate la locurile indicate de 
proiectant; 

- materialele, aparatele, echipamentele sunt agrementate tehnic şi dacă au fost  amplasate în 
conformitate cu condiţiile impuse de influenţele externe; 

- culorile de marcare a conductoarelor şi cablurilor electrice sunt cele impuse de caietul de 
sarcini; 

- materialele, aparatele, echipamentele au fost amplasate astfel încât să fie accesibile pentru 
verificări, reparaţii şi dacă este asigurată funcţionarea fără pericole pentru persoane şi alte 
instalaţii. 

6.2.2 Verificarea prin încercări 

 
În măsura în care sunt aplicabile se vor efectua în următoarea ordine: 

- încercarea continuităţii conductoarelor de protecţie şi a legăturilor de egalizare a 
potenţialelor cu o sursă de tensiune de 4 - 24 V (în gol), în curent continuu sau alternativ şi 
un curent de minimum 0,2 A; 

- măsurarea rezistenţei de izolaţie, cu instalaţia deconectată de la alimentare, în curent 
continuu cu tensiunea de încercare de 500 V şi un curent de 1 mA. 

Valoarea rezistenţei de izolaţie trebuie să fie cel puţin egală cu 0,5 MΏ, între: 
- conductoarele active luate două câte două; 
- fiecare conductor activ şi pământ; 
- verificarea protectiei prin intreruperea automata a alimentarii se va face: 

� verificându-se functionarea dispozitivelor de protectie prin simulări de 
defecte; 

� verificându-se continuitatea electrică a legăturii de protecţie;  
� verificându-se valoarea rezisţentei de dispersie a prizei de pământ.  

Verificarea rezistenţei de dispersie se face conform STAS 12604/5. Valorile măsurate trebuie să fie de 
cel mult: 

- 1Ω, dacă priza de pământ este comună atât pentru instalaţia de legare la pământ cât şi 
pentru instalaţia de paratrăsnet; 

- 4 Ω, dacă priza de pământ este numai pentru instalaţia de legare la pământ; 
- 10 Ω, dacă priza de pământ este numai pentru instalaţia de paratrăsnet. 

La verificarea instalaţiilor electrice ale construcţiei se vor respecta şi prevederile din “Normativ pentru 
verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”, indicativ C56 şi “Ghidul criteriilor de 
performanţă pentru instalaţiile electrice”. La verificarea sistemelor de protecţie împotriva şocurilor electrice, 
trebuie respectate şi prevederile din STAS 12604/4 şi 5 şi din normativul PE 116.  

Punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice la consumator se va face numai după verificarea ei de 
către furnizorul de energie electrică, conform prevederilor din regulamentul PE 932. 
 Verificarea lucrarilor ascunse se realizează pe parcursul executării acestora prin: verificări prin 
examinare vizuală şi verificări prin încercări şi se întocmesc procese verbale care se ataşează la procesele 
verbale de recepţie. 

 6.4. Verificarea instalaţiei de legare la pământ  

Înainte de darea în exploatare a instalaţiei de legare la pământ, se va executa verificarea acesteia pe 
baza documentaţiei de proiectare şi a procesului verbal de lucrări ascunse.  

Operaţiile ce se execută cu acest prilej sunt următoarele:  
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- verificarea locală prin dezgroparea prizei în zone caracteristice (îmbinari, suduri, coborâri) 
din pământ;  

- verificarea stării legăturilor între elementele instalaţiei de legare la pământ (a continuităţii 
legăturii electrice de la tabloul de distribuţie la priză);  

- măsurarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ.  
Dezgroparea prizei în zonele ei caracteristice nu este obligatorie dacă există proces verbal de lucrări 

ascunse între executantul lucrării şi proiectant privind executarea prizei.  
Rezultatele obţinute la măsurători precum şi constatările făcute referitor la conectarea tuturor 

aparatelor la pământ, se vor trece în buletine de verificare ce se intocmesc cu ocazia măsurătorilor prizei de 
pământ.  

Dacă măsurătoarea este efectuată de executantul lucrării, beneficiarul este obligat sa facă verificări 
prin sondaj ale datelor cuprinse în buletin. 

Recepţia instalaţiei electrice se va face în prezenţa investitorului şi se efectuează în conformitate cu: 
- normativul pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor 

aferente - C56-02 
- regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora, nr. 

273/1994. 
La recepţie se verifică dacă s-au respectat condiţiile tehnice impuse de legile, normativele şi 

standardele în vigoare, dacă s-a respectat proiectul, precum şi prescripţiile din memoriul tehnic şi din prezentul 
caiet de sarcini. După efectuarea verificării definitive prin examinare vizuală se va întocmi procesul verbal de 
recepţie în prezenţa investitorului, dacă instalaţia corespunde în totalitate proiectului. 

La execuţia şi exploatarea instalaţiilor se vor respecta prevederile: NP-I7-2011; GP 052-2000; SREN 
60079-14/2002; SREN 50014/1995, 1D17-1986, Norme Generale de Protecţia Muncii - 2002. 

6.5. Verificări, încercări şi probe în perioada de garanţie 

 
Probele de garanţie constau din buna funcţionare a instalaţiei pe toată perioada de garanţie. 
Dacă apar defecţiuni şi neîncadrări în parametri în perioada de garanţie beneficiarul are dreptul să 

ceară remedierea defecţiunilor, daune de la furnizor sau respingerea furniturii. 
Dacă perioada de garanţie se termină fără probleme, se efectuează recepţia contractuală a instalaţiei, 

încheindu-se un proces verbal  prin care se confirmă că furnizorii şi executanţii şi-au îndeplinit cantitativ şi 
calitativ obligaţiile contractuale. 
 

7. REGLEMENTĂRI PRIVIND CONDIŢIILE TEHNICE, TEHNOLOGICE ŞI DE VERIFICARE A 
INSTALAŢIILOR ELECTRICE 

7.1. Reglementări cu caracter republican: 

 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
- Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei 

lucrărilor şi a construcţiilor aprobat prin HG 925/95; 
- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în 

construcţii aprobat prin HG 392/94; 
- Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat cu 

HG 273/94; 
- Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat cu 

HG nr. 261/94; 
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- Ordonanţă de urgenţă privind energia electrică şi termică aprobată cu HG 63/98; 
- Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat 

cu HG nr. 964/98. 

7.2. Standarde 

 
- STAS 3009- 90 - Lămpi electrice cu incandescentă de format normal. Tensiuni şi puteri 

nominale; 
- STAS 6824-86 - Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. Condiţii tehnice de 

calitate; 
- STAS R / 9321-93 - Prefabricate electrice de joasă tensiune; 
- STAS 2612-87 - Protecţia împotriva electrocutării. Limite admise; 
- STAS 3184/3;4-88 - Prize, fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V.c.a. şi 250 V 

şi  până la 25 A. Condiţii tehnice generale de calitate;   
- STAS EN 60598-1, 2-94; 98 - Corpuri de iluminat. Prescripţii generale şi speciale; 
- SR CEI 600509(826) + AI-1995 - Vocabular electrotehnic internaţional. Instalaţii electrice în 

construcţii; 
- SR CEI 60189 1- 7/93-99 - Cabluri şi conducte pentru joasă frecvenţă izolate în PVC şi 

manta de PVC; 
- SR CEI 60227 / 1-7 - Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune 

nominală până la 450/750 V, inclusiv; 
- SR EN 60529-95 - Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP); 
- SR CEI 60255-3; 7-9; 11-15; 21-23/94-99 - Relee electrice; 
- SR CEI 60757-93 - Cod pentru notarea culorilor; 
- SR CEI 60898+AI-95 - Întrerupătoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru 

instalaţii casnice şi similare; 
- SR CEI 60947-2; 3; 4 - Aparataj de joasă tensiune. Întrerupătoare, contactoare; 
- STAS 8114-4-9 - Aparate (corpuri) de iluminat. Condiţii tehnice generale; 
- STAS 9436/1-73 - Cabluri şi conducte electrice. Clasificare şi simbolizare; 
- STAS 6990-90 - Tuburi pentru instalaţii electrice, din PVC neplastifiate; 
- STAS 551-80 - Piese de fixare a tuburilor pentru instalaţiile electrice. Bride metalice. 

Condiţii generale;  
- STAS 11360-89 - Tuburi pentru instalaţii electrice. Clasificări tehnologice. Condiţii tehnice 

generale; 
- STAS 298-80 - Cabluri şi indicatoare de securitate; 
- STAS 10.955-77 - Cabluri electrice. Calculul curentului admisibil în cabluri, în regim 

permanent. Prescripţii;  
- STAS 6865-89 - Conducte cu izolaţie de PVC pentru instalaţii electrice fixe; 
- STAS 12220/1-6 - Cabluri şi cordoane cu izolaţie din cauciuc pentru instalaţii mobile. 

Condiţii tehnice;  
- STAS 12604/4-1989 şi STAS 12604/5-1990. Protecţia împotriva electrocutărilor, prescripţii 

de proiectare şi execuţie; 
- STAS 2612-1987. Protecţia împotriva electrocutării – limite admisibile; 
- STAS 8275 -1987. Protecţia împotriva electrocutării  –  terminologie; 
- STAS 11054 -1978. Aparate electrice. Clase de protecţie contra electrocutării; 
- STAS 8778/1,2 -1985. Cabluri de energie cu izolaţie şi manta din PVC; 
- CEI 947/1 -  Aparataj de joasă tensiune; 
- EN 60529 -  Grade normale de protecţie asigurate prin carcasare; 
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- SR 6646/1,2,3 -  Iluminat artificial; 
- CEI 598-2-22 şi STAS 8114/2-1 - Corpuri de iluminat; 
- STAS 6990 -  Tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice; 
- STAS 6855 -  Conductoare cu izolaţie din PVC, pentru instalaţii electrice fixe; 
- STAS 7290 -  Lămpi electrice cu descărcări în gaze; 
- CEI 446 -  Identificarea conductoarelor prin culori sau repere numerice. 

7.3. Norme si normative 

 
- NP I7 - 2011  - Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni 

până la 1000 V c.a. şi 1500 c.c.; 
- NP 015/1997 - Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a 

instalaţiilor; 
- NTE 007-2008 -  Normativ de proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice; 
- P118-1999 -  Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor; 
- MMSS-2002 -  Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul şi distribuţia 

energiei electrice (N-65); 
- GP 052-2000 -Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 c.a. şi 1500 V.c.c.; 
- I20-2000 -  Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului; 
- NP-061-2002 - Normativ de proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din 

clădiri; 
- NP-062-2002 - Normativ de proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal; 
- PE 116/94 -  Normativ de încercări şi măsurători la echipamentele si instalaţiile electrice; 
- C56/2002 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente; 
- C300 -  Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada execuţiei lucrărilor; 
- Legea 10/1995, privind calitatea în construcţii; 
- HG 925/1995, privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de 

calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor de construcţii; 
- HG 261/1994, privind aprobarea: 

 
* Regulamentului privind conducerea si asigurarea calităţii construcţiilor; 
* Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor; 
* Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizarea 

construcţiilor. 
 
 

Întocmit: 
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Distribuţia luminoasă 1:  
 

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 
Cod flux CIE: 31  69  96  100  82 
 
CONCEPT 
Family of 2 road LED luminaires: Midi & Maxi 
 
Recommended installation height: between 4 and 8m 
For optimal heat dissipation, the driver and LED engine are in separate 
compartments  
 
HOUSING & FINISH 
• Body and cover in spun aluminium, polyester powder coated 
• Protector in UV resistant polycarbonate 
• Colour: AKZO grey 900 sanded 
 
INSTALLATION 
• Suspended onto 1 or 1 ¼” female threaded tube, with counter-nut  
• Post-top mounting and catenary suspension are also available 
• Specific columns & brackets are available in different configurations to 
allow various installation heights 
• Direct tool free access to the driver compartment 
• An integrated hinge keeps the protector wide open for easy maintenance 
on-site 
 
OPTICAL UNIT 
• LED engine sealed onto the protector as a “FutureProof” optical unit, 
replaceable on-site, protected against lens degradation, with quick 
connectors for efficient maintenance  
• Flatbed PCB with acrylic lens overlay principle 
• Various photometric distributions: from narrow road to motorway, medium 
and large area 
• CRI > 70  
• ULOR < 1% with transparent protector  
• ULOR < 4% with diffuse protector  
 
LED lumen depreciation 
• Lifetime residual flux @ Tq=25°C @ 100.000 hrs: 350mA & 500mA: 90%; 
700mA: 80%  
 
ELECTRICAL 
• Class I or Class II  
• Input voltage: 230V - 50Hz  
• Power factor > 90% at full load 
• 10kV, 10kA surge protection 
 
STANDARDS & CERTIFICATIONS 
• CE 
• ENEC 
• LM79-80 

Pe baza lipsei proprietăţilor simetrice nu se poate 
prezenta pentru acest corp de iluminat o tabelă UGR. 
 



• ROHS 
• All measurements in ISO17025 accredited laboratory 
 
OPTIONS 
• Other RAL or AKZO colours 
• Back Light control system 
• OWLET remote management 
• Custom dimming profile; Constant Light Output (CLO); Bi-Power 
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Profil stradă 
 

 
Factor de menţinere: 0.80

Şosea 1 (Lăţime: 6.000 m, Număr benzi de circulaţie: 2, acoperire: R3, q0: 0.070) 

Dispunere corpuri de iluminat

Corp de iluminat: SCHREDER Albany MIDI LED / 5139 / 48 LEDs 550mA WW 730 / 361992
Flux luminos (Corp de iluminat): 9738 lm Valori maxime ale intensităţii luminoase

la 70°: 464 cd/klm
la 80°: 74 cd/klm
la 90°: 6.69 cd/klm
Orice direcţie ce formează unghiul dat cu verticala în jos a 

corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

Aranjamentul respectă clasa de intensitate 
luminoasă G3. 
Aranjamentul respectă clasa cu indici de 
orbire D.4. 

Flux luminos (Lămpi): 11784 lm
Putere corpuri de iluminat: 80.0 W
Aranjament: Alternant pe ambele părţi
Distanţă stâlp: 50.000 m
Înălţime de montare (1): 7.000 m
Înălţimea deasupra planului util: 6.680 m
Consolă (2): -2.500 m
Înclinare consolă (3): 0.0 °
Lungime consolă (4): 0.000 m
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Alee_statiune / Listă număr corpuri de iluminat

SCHREDER Albany MIDI LED / 5139 / 48 LEDs 
550mA WW 730 / 361992 
Nr.articol:  
Flux luminos (Corp de iluminat): 9738 lm 
Flux luminos (Lămpi): 11784 lm 
Putere corpuri de iluminat: 80.0 W 
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 
100 
Cod flux CIE: 31  69  96  100  82 
Dotare: 1 x 48 LEDs 550mA WW 730 (Factor de 
corecţie 1.000).
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Alee_statiune / Câmp de evaluare Şosea 1 / Privire de ansamblu a rezultatelor

Factor de menţinere: 0.80 Scară 1:401

Raster: 17 x 6 Puncte 
Elemente de stradă ataşate: Şosea 1.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectată: ME3c (Toate cerinţele fotometrice sunt îndeplinite.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori calculate: 1.14 0.68 0.56 14 0.66
Valori necesare conform clasei: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Îndeplinit/Neîndeplinit:

Observatori ataşaţi (2 Bucăţi):

Nr. Observator Poziţie [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.14 0.69 0.56 13

2 Observator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.15 0.68 0.57 14
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Alee_statiune / Câmp de evaluare Şosea 1 / Observator 1 / Izolinii (L)

Valoare în Candela/m², Scară 1 : 401

Raster: 17 x 6 Puncte 
Poziţia observatorului: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
acoperire: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori calculate: 1.14 0.69 0.56 13

Valori necesare conform clasei ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Îndeplinit/Neîndeplinit:
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Reabilitare iluminat public 

25.03.2020

S.C. INSTA GRUP S.R.L. 
 
TG.MURES, STR.CAMINULUI, NR.35 

Proiectant S.C. INSTA GRUP S.R.L.
Telefon 0265-253997

Fax 0265-252013
e-mail office@insta-grup.ro

Alee_statiune / Câmp de evaluare Şosea 1 / Observator 2 / Izolinii (L)

Valoare în Candela/m², Scară 1 : 401

Raster: 17 x 6 Puncte 
Poziţia observatorului: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
acoperire: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori calculate: 1.15 0.68 0.57 14

Valori necesare conform clasei ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Îndeplinit/Neîndeplinit:
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REABILITARE ILUMINAT PUBLIC  

ORAS SOVATA, JUD.MURES  
Str.Trandafirilor, tronson cuprins intre strada Vulturului si strada Bradului  

 
 

   loc.SOVATA, Str.Trandafirilor, tronson cuprins intre strada Vulturului si strada  
   Bradului, jud.Mureș                                                                      
  Beneficiar: Primaria Sovata 

Reprezentat prin ___________________________________________ 
Executant ________________________________________________ 
Reprezentat prin ___________________________________________ 

 
 În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii se 
stabileşte de comun acord următorul program pentru controlul calităţii lucrărilor: 
 

Nr. 
crt 

Lucrări ce se controlează şi se verifică 
sau se recepţionează calitativ şi pentru 
care se întocmesc documente scrise 

Documentul scris care 
se întocmeşte: PV - 

proces verbal,  
PVLA - proces verbal 
de lucrări ascunse, 

PVR - proces verbal de 
recepţie 

Participanţi şi 
semnatari: 

P - proiectant, 
B - beneficiar, 
E - executant, 

I - I.J.C.L.P.U.A.T. 

1 Predare amplasament PV P+B+E 
2 Verificare priza de pământ Buletin de verif. B+E 
3 Verificare circuite electrice Buletin de verif. B+E 
4 Recepţia lucrării PVR P+B+E 

 
 
 Notă: Înaintea datei la care urmează a se efectua verificarea, executantul va anunţa 
în scris toţi factorii implicaţi. Pentru recepţia lucrării, un exemplar din prezentul program, la 
care se anexează copiile proceselor verbale, se va anexa la cartea construcţiei. 
 
 

 Beneficiar,   Executant,   Proiectant, 
__________________ _________________             S.C. INSTA GRUP S.R.L. 
         Tg. Mureş 

INSTA grup

 

SC Insta Grup SRL 
                                                                                                                                                                 

Str. Căminului Nr.35, Tg. Mureş, Cod poştal : 540243, Romania , R9808027 ,  J-26-621-01.09.1997 , TEL: 0265- 253997,         

FAX:  0265-252013 Cont IBAN : RO87 RNCB 0188 0349 7964 0001, B.C.R. Tg. Mureş, e-mail : insta_grup@clicknet.ro     

Proiectare şi execuţie instalaţii electrice, sanitare, încalzire, construcţii civile şi industriale                
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ALBANY LED 

      

 
 
 

 

 

CARACTERISTICI 

Aparat versatil, foarte bine vândut, cu tehnologie LED  

· Consum energetic redus  

· LensoFlex®2, cu distribuţie luminoasă de înaltă performanţă 

· Design clasic 

· Două dimensiuni, pentru coerenţă estetică 

· Proiectat să încorporeze soluţiile de control şi senzori din gama Owlet  

· ThermiX®, pentru performanţă pe termen lung 

· FutureProof: actualizare inteligentă 

· Montaj suspendat sau fix 

· Protecţie la supratensiuni de 10 kV 

 

TIPURI DE APLICAŢII 

· căi de circulație urbană şi străzi 

· străzi rezidenţiale 

· pieţe şi zone pietonale 

· Suspendat axial 

· Sensuri giratorii 

· poduri 

· parcuri 

· parcări 

· piste de biciclete 
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SCHIŢĂ DIMENSIUNI 

 

DIMENSIUNI ŞI CARACTERISTICI 

 ALBALD (Albany MIDI LED) ALBALX (Albany MAXI LED) 

Lungime (mm) 590 590 

Lăţime (mm) 590 590 

Înălţime (mm) 583 682 

Greutate (kg)** 8 10 

Nivel de etanşeitate* IP 66 

Rezistenţa la impact* IK 08 

Clasa electrică* Class I EU, Class II EU 

Rezistenţa aerodinamică (CxS) 0.286m² 0.453m² 

* Conform normelor IEC-EN60598 şi IEC-EN62262 

** Greutate medie. Greutatea maximă este +/- 10% , dar, pentru greutatea exactă, în funcţie de configuraţie, vă rugăm să ne contactaţi. 

 

REZUMAT 

CONCEPT 

Familie de 2 aparate pentru iluminat stradal cu LEDuri: Midi & Maxi 

Înălţime de instalare recomandată: între 4 şi 8 metri 

Pentru disiparea optimă a căldurii, balastul electronic şi modulul LED sunt în compartimente separate 

 

CARCASĂ ŞI FINISAJE 

• Carcasa este fabricată din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic  

• Difuzorul este fabricat din policarbonat rezistent la raze UV 

• Culoare: gri 900 din paletarul AKZO 

 

INSTALARE 

• Suspendat pe tub filetat mamă de 1 sau 1 ¼”, cu piuliţă 

• Montajul în vârful stâlpului şi suspendarea axială sunt, de asemenea, disponibile 

• Anumite coloane şi braţe sunt disponibile în diferite configuraţii, pentru a permite variate înălţimi de instalare 

• Acces direct, fără instrumente, la compartimentul cu balast electronic 

• O balama integrată ajută ca difuzorul să rămână larg deschis, pentru uşurarea operaţiunilor de întreţinere de la locul 
instalării 
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UNITATE OPTICĂ 

• modul LED, sigilat pe difuzor, ca unitate optică “FutureProof”, înlocuibil la locul instalării, protejat împotriva degradării 
lentilelor, cu conectori rapizi pentru întreţinere eficientă 

• modul optic PCI (placă de circuite integrate), prevăzut cu lentile acrilice şi care realizează distribuția luminoasă prin 
multiplicare 

• Distribuţii fotometrice variate: de la căi de circulaţie înguste şi până la autostrăzi, zone de dimensiuni medii şi mari 
• CRI > 70  

• ULOR < 1% cu difuzor transparent 

• ULOR < 4% cu difuzor difuz 

 

Deprecierea fluxului luminos al LEDurilor 

• Flux rezidual pe viaţă @ Tq=25°C @ 100.000 ore: 350mA & 500mA: 90%; 700mA: 80%  

 

ELECTRIC 

• Clasa I sau Clasa II 

• Tensiunea de intrare: 230V - 50Hz  

• Factorul de putere > 90%, la sarcină maximă 

• Protecţie la supratensiuni de 10 kV, 10kA 

 

STANDARDE ŞI CERTIFICĂRI 
• CE 

• ENEC 

• LM79-80 

• ROHS 

• toate măsurările s-au realizat în laborator acreditat ISO17025 

 

OPŢIUNI 
• alte culori din paletarele RAL sau AKZO 

• Sistem de control al luminii reziduale 

• control la distanţă OWLET 

• profil personalizat pentru reducerea fluxului luminos şi pentru fluxul luminos constant (CLO); două trepte de putere 

 

 

CONCEPT 

1. Thermix® pentru performanţă pe termen lung 

Managementul termic al LEDurilor este un aspect crucial pentru ca aparatul de iluminat să fie mai fiabil. Pentru maximizarea 

eficacităţii şi menţinerea fluxului în timp, numeroşi parametri au fost optimizaţi: 

·  compartimentarea termică între LEDuri şi accesoriile electrice 

· conductibilitatea termică directă, prin reducerea căii dintre sursa de căldură şi exterior 

· structură îmbunătăţită a suprafeţei externe, care realizează schimbul termic 

 

2. FutureProof: actualizare inteligentă 

Deoarece tehnologia LED evoluează continuu, atât modulul optic, cât şi accesoriile electrice pot fi înlocuite la sfârşitul duratei de 
viaţă a LEDurilor, pentru a beneficia de evoluţia ulterioară a tehnologiei.  
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OPŢIUNI 

1. OWLET- sistem de telegestiune fără fir, pentru control şi reducere a fluxului luminos 

Aparatele de iluminat sunt pre-programabile, programabile prin reţea fără fir sau programabile şi controlabile de la 
distanţă. Fiecare punct luminos poate fi oricând pornit, oprit sau comandat. Statusul operaţional, consumul de 
energie şi erorile sunt raportate şi stocate într-o bază de date, cu momentul exact în care au avut loc şi locaţia 
geografică. Owlet ajută administratorii sistemelor de iluminat să asigure nivelul de luminanță optim, reducând, 
totodată, costurile de funcţionare şi menţinând o schemă de iluminat exterior sustenabilă. Dispozitivele de control 
fără fir (LuCo) sunt de diferite tipuri, toate fiind compatibile unele cu celelalte. 

 

1. Arată statusul tuturor punctelor luminoase pe zonă, pe stradă... 
 

2. Defineşte profilele de reducere a fluxului luminos, automat sau manual 

3. Produce rapoarte în mod automat sau manual (funcţionare şi consum) 

4. Scheme pentru alarmă (avarii, defecţiuni, consum prin SMS, telefon, email) 

5. Se conectează la sisteme terţe 

6. Schimb de date cu alte servere 

7. Administrarea datelor 

 

Dispozitive de control disponibile pentru aparatele de iluminat: 

 

LuCo-PD: Dispozitiv de control fără fir individual, cu fotocelulă integrată, montată pe partea superioară a aparatului de iluminat. 
Conectat la balastul electronic printr-un cablu. 

 

LuCo-NXP: Dispozitiv de control fără fir individual, integrat în aparatul de iluminat, cu antenă "rechin" montată pe partea 
superioară a carcasei. 

 

Ambele tipuri de dispozitive de control pentru aparatele de iluminat pot controla aparate individuale sau grupuri de aparate. 

Ele construiesc o reţea bi-direcţională de tip plasă, între ele şi dispozitivul de control zonal (un SeCo pentru 100/150 de puncte 

luminoase). 

 

Dispozitivul LuCo, menţionat anterior, este comandat fie prin introducerea manuală în GUI (Interfaţa Grafică a Utilizatorului), fie  

prin utilizarea unui dispozitiv portabil fără fir, care permite geo-poziţionarea automată pe  interfaţă grafică Owlet NightShift. 
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consum al iluminatului fără CLO 

consum al iluminatului cu LED şi CLO 

economii de energie 

 

*Dispozitiv de control zonal & antenă + număr comandă cabluri 

Echipament Nr. comandă Descriere 

Dispozitiv de control zonal 00-05-921 Control zonal 

Cablu pentru dispozitiv de 

control zonal + antenă 

GSM/UMTS + Zigbee 2,4GHz 

00-05-922 Cablu 1m 

00-05-924 Cablu 2m 

00-05-927 Cablu 3m 

00-05-925 Cablu 5m 

00-05-923 Cablu 7m 

00-05-926 Cablu 10m 

Instrument de comandă C777260 TMGT Kit de instrumente fără fir 

 

2. Reducerea fluxului luminos, fără telegestiune prin conexiune fără fir 

Profil personalizat de reducere a fluxului; flux luminos constant (CLO); 

reducerea fluxului în două trepte de putere şi Dali sunt disponibile.  

2.1 Profil personalizat de reducere a fluxului luminos  

Această opţiune permite reducerea fluxului luminos cu până la 5 trepte, în 
funcţie de nevoile reale din timpul nopţii. Programul de reducere poate fi 

setat în două direcţii. Varianta standard determină reducerea fluxului, 
bazându-se pe mijlocul nopţii şi este complet operaţional după 3 nopţi 
întregi. A doua variantă (la cerere) stabileşte că noaptea începe în 
momentul în care luminile au fost aprinse. Programul de reducere a 

fluxului este operaţional imediat. 

2.2 Flux luminos constant (CLO) 

Acest sistem ajută la compensarea deprecierii fluxului luminos şi 
la evitarea luminii excesive la începutul vieţii instalaţiei de 
iluminat, furnizând, astfel, economii de energie substanţiale. 

 

 

 

2.3 Funcţionare în două trepte de putere 

În numeroase ţări, un cablu adițional - denumit fir pilot -este distribuit de-a lungul instalaţiei de iluminat stradal. În 
cele mai multe cazuri, când iluminatul stradal funcționează, cele două cabluri sunt alimentate la  tensiunea de 

230V. La un moment dat pe timpul nopţii, aceast cablu adițional este deconectat de la reţea. Balastul în două trepte 
de putere detectează acest semnal ca pe o comandă și se comută pe treapta de putere inferioară. În cele mai multe 
cazuri, această valoare este de 50%. 
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3. Distribuţie luminoasă avansată 

3.1 Controlul luminii reziduale 

Controlul luminii reziduale va evita disiparea luminii în spatele aparatului de iluminat. 

   

 

4. Alte culori disponibile 

Alte culori din paletarele RAL sau AKZO sunt disponibile, la cerere 
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DISTRIBUŢIE LUMINOASĂ 

5068AS 

Largă  

Difuzor difuz 

  

 

5068SY 

Simetrică  

Largă  

Difuzor difuz 

  

 

5068AS 

Largă  

Difuzor transparent 

  

 

5068SY 

Simetrică  

Largă  

Difuzor transparent 

  

 

5096AS 

Medie 

Difuzor difuz 
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5098AS 

Medie 

Difuzor difuz 

  

 

5102AS 

Medie 

Difuzor difuz 

  

 

5102BL 

Controlul luminii reziduale  

Medie 

Difuzor difuz 

  

 

5102AS 

Medie 

Difuzor transparent 

  

 

5102BL 

Controlul luminii reziduale  

Medie 

Difuzor transparent 
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5103AS 

Largă  

Difuzor difuz 

  

 

5103AS 

Largă  

Difuzor transparent 

 

  

 

5112AS 

Largă  

Difuzor difuz 

  

 

5117AS 

Largă  

Difuzor difuz 

  

 

5118AS 

Medie 

Difuzor difuz 
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5119AS 

Foarte largă  

Difuzor difuz 

  

 

5120AS 

Asimetrică 40° 

Difuzor difuz 

  

 

5120AS 

Asimetrică 40° 

Difuzor transparent 

 

  

 

5121AS 

Asimetrică 60° 

Difuzor difuz 

  

 

5121AS 

Asimetrică 60° 

Difuzor difuz 
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5136AS 

Îngustă  

Difuzor difuz 

  

 

5136AS 

Îngustă  

Difuzor transparent 

 

  

 

5137AS 

Medie 

Difuzor difuz 

  

 

5138AS 

Medie 

Difuzor difuz 

  

 

5139AS 

Largă  

Difuzor difuz 
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5139AS 

Largă  

Difuzor transparent 

 

  

 

5140AS 

Medie 

Difuzor difuz 

  

 

5141AS 

Largă  

Difuzor difuz 

  

 

 



Nr. 

Crt.

Denumire operatie U.M. Cant. Preţ unitar

[RON]

Pret total

[RON]

1 Demontare corp iluminat - deviz pentru o bucată BUC. 30 48,00 1.440,00

2 Demontare stalp IP beton - deviz pentru o bucata BUC. 28 97,00 2.716,00

3 Montat corp de iluminat tip Albany Midi 80W- deviz pentru o bucată BUC. 31 2.705,00 83.855,00

4 Montat corp de iluminat tip Malaga LED 80W- deviz pentru o bucată BUC. 3 1.229,00 3.687,00

5 Plantare st. stradal metalic cu Ornamente Fonta BUC. 31 10.000,00 310.000,00

6 Plantare st. poligonal zincat 8m - deviz pentru o bucată BUC. 1 3.201,00 3.201,00

7 Lucrari de sapatura pr. T 100m 1,03 8.146,12 8.390,50

REABILITARE ILUMINAT PUBLIC STRADA TRANDAFIRILOR SOVATA

CENTRALIZATOR

7 Lucrari de sapatura pr. T 100m 1,03 8.146,12 8.390,50

8 LES ACYABY 3x25+16 - deviz pt. 100m 100m 14,5 1.449,00 21.010,50

9 Proiectare iluminat public faza PT+DTAC BUC. 1 15.200,00 15.200,00

10 TOTAL I 449.500,00

11 TVA 85.405,00

12 TOTAL GENERAL CU TVA [RON] 534.905,00

Beneficiar Proiectant

S.C. INSTA GRUP S.R.L.
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Proiect: __________________ ___ nr: 

Plansa: __________________ ___ nr: 

Faza: __________________ 

OBIECTIV: Oras Sovata 

OBIECTUL: Alee str. Trandafirilor-reabilitare iluminat public 

Beneficiar: ________________________________________ 

Proiectant: ________________________________________ 

Executant: ________________________________________ 

- lei - 

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

 

Nr. 
 

Capitolul de lucrari 
 

U.M. 

 

Cantitatea 

Pretul unitar 
(exclusiv TVA) 

-lei- 

TOTALUL 
(exclusiv TVA) 

-lei- 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Demontare corp iluminat - deviz pentru o bucata 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 BUC  20,33  20,33

 0,00 

 5,25 

 15,08 

 0,00 

 0,00

 5,25

 15,08

 0,00

 1,00Demontare Corp de iluminat public, protejat 
contra picaturilor de apa, montat pe stalp 
plantat cu platforma ridicatoare cu brat PRB-16 
pt. retelele de iluminat aeriene      

W2F01C1# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 BUC  16,53  16,53

 0,00 

 10,50 

 6,03 

 0,00 

 0,00

 10,50

 6,03

 0,00

 1,00Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. 
fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv 
conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, 
dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 
bratari simple montat cu RPB-16      

W2F05C1# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 BUC  3,15  3,15

 0,00 

 3,15 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 3,15

 0,00

 0,00

 1,00Demontare Lampi cu vapori de mercur sau 
sodiu de inalta presiune      

W2F14A1# 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 40,01 0,00  21,11 18,90 0,00 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 0,43 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 0,432,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  0,00  19,33  21,11  0,00  40,43

 2,32 0,00  2,53  0,00Cheltuieli indirecte  4,8512,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  0,00  21,64  23,64  0,00  45,28

 1,30 0,00  1,42  0,00Profit  2,726,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  0,00  22,94  25,06  0,00  48,00

STADIUL FIZIC:   Demontare stalp iluminat public- deviz pentru o bucata 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 BUC  56,28  56,28

 0,00 

 34,16 

 22,12 

 0,00 

 0,00

 34,16

 22,12

 0,00

 1,00Demontare Stalp pentru iluminat public stradal 
din teava de otel, montat cu automacaraua in 
fundatie turnata stalp de peste 5m      

W2A16B1# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 BUC  6,63  6,63

 0,00 

 2,14 

 4,49 

 0,00 

 0,00

 2,14

 4,49

 0,00

 1,00Incarcarea stalpilor din beton in autosa la 
depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul 
automacaralei pe pneuri      

W2A20A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 BUC  17,98  17,98

 0,00 

 0,00 

 17,98 

 0,00 

 0,00

 0,00

 17,98

 0,00

 1,00Insotirea transportului cu stalpi sau cable de 
catre automacaraua pe pneuri de la depozit 
constructor la lucrare in vederea descarcarii 
dus-intors pe distanta de pana la 20 Km      

W2A22A# 
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STADIUL FIZIC:   Demontare stalp iluminat public- deviz pentru o bucata 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 80,89 0,00  44,59 36,30 0,00 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 0,82 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 0,822,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  0,00  37,11  44,59  0,00  81,70

 4,45 0,00  5,35  0,00Cheltuieli indirecte  9,8012,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  0,00  41,57  49,94  0,00  91,51

 2,49 0,00  3,00  0,00Profit  5,496,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  0,00  44,06  52,94  0,00  97,00

STADIUL FIZIC:   Montat corp de iluminat tip  Albany Midi LED de 80W- deviz pentru o bucata 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 BUC  81,71  81,71

 42,63 

 16,38 

 22,50 

 0,20 

 42,63

 16,38

 22,50

 0,20

 1,00Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de 
mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma 
ridicatoare cu brat      

W2F02A# 

1.L 2806401led buc  1,00  2.131,36 Corp de iluminat ornamental LED 60W       2.131,36

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 M  2,12  10,58

 0,00 

 2,10 

 0,00 

 0,01 

 0,01

 10,50

 0,00

 0,07

 5,00CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT 
METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI 
APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*      

EC05A1 

2.L    4806220 M  5,00  3,15 CABLU ENERGIE ACYY 0,6/ 1KV 3X 4U 
S.8778      

 15,75

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 BUC  8,61  17,22

 0,00 

 8,61 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 17,22

 0,00

 0,00

 2,00Montare clema de derivatie pentru 
conductoare      

W2D01A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 BUC  7,00  14,00

 7,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 14,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2,00Racord de derivatie paralel RDP4      5200517 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 buc  1,68  6,72

 0,00 

 1,68 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 6,72

 0,00

 0,00

 4,00Racordarea circuitelor electrice în tablouri la 
borne cu sectiunea de...pâna la 6mmp;      

W2E20A# 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 2.277,33 0,27  22,50 50,82 2.203,74 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 1,14 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 1,142,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  2.203,74  51,96  22,50  0,27  2.278,47

 6,24 264,45  2,70  0,03Cheltuieli indirecte  273,4212,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  2.468,19  58,20  25,20  0,30  2.551,89

 3,49 148,09  1,51  0,02Profit  153,116,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  2.616,28  61,69  26,71  0,32  2.705,00

STADIUL FIZIC:   Montat corp de iluminat tip M4 LED de 83W- deviz pentru o bucata 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 BUC  50,47  50,47

 11,39 

 16,38 

 22,50 

 0,20 

 11,39

 16,38

 22,50

 0,20

 1,00Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de 
mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma 
ridicatoare cu brat      

W2F02A# 
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STADIUL FIZIC:   Montat corp de iluminat tip M4 LED de 83W- deviz pentru o bucata 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Montat corp de iluminat tip M4 LED de 83W- deviz pentru o bucata 

1.L    2806401 buc  1,00  569,60 Corp de iluminat rutier tip M4 LED 83W 
conform fisei tehnice anexate      

 569,60

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 BUC  108,77  108,77

 12,96 

 42,63 

 52,50 

 0,68 

 12,96

 42,63

 52,50

 0,68

 1,00Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea 
corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, 
pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind 
format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple 
montat cu PRB-16      

W2F05F# 

2.L    6311700 BUC  1,00  190,00 CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.LACALD 
D=60X3MM;L=1,80M      

 190,00

2.L    6311715 BUC  2,00  25,00 Bratara zincata simpla pentru crja mare pe st 
lp SC 10002      

 50,00

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 M  2,12  10,58

 0,00 

 2,10 

 0,00 

 0,01 

 0,01

 10,50

 0,00

 0,07

 5,00CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT 
METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI 
APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*      

EC05A1 

3.L    4806220 M  5,00  3,15 CABLU ENERGIE ACYY 0,6/ 1KV 3X 4U 
S.8778      

 15,75

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 BUC  8,61  17,22

 0,00 

 8,61 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 17,22

 0,00

 0,00

 2,00Montare clema de derivatie pentru 
conductoare      

W2D01A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 BUC  7,00  14,00

 7,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 14,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2,00Racord de derivatie paralel RDP4      5200517 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

6 buc  1,68  6,72

 0,00 

 1,68 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 6,72

 0,00

 0,00

 4,00Racordarea circuitelor electrice în tablouri la 
borne cu sectiunea de...pâna la 6mmp;      

W2E20A# 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 1.033,11 0,95  75,00 93,45 863,71 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 2,10 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 2,102,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  863,71  95,55  75,00  0,95  1.035,21

 11,47 103,65  9,00  0,11Cheltuieli indirecte  124,2312,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  967,36  107,02  84,00  1,06  1.159,44

 6,42 58,04  5,04  0,06Profit  69,576,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  1.025,40  113,44  89,04  1,13  1.229,00

STADIUL FIZIC:   Plantare st. fonta 8m- deviz pentru o bucata 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 MC  79,00  94,80

 0,00 

 79,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 94,80

 0,00

 0,00

 1,20SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII 
EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA 
SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.F.TARE      

TSA17C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 MC  11,95  14,34

 0,00 

 11,95 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 14,34

 0,00

 0,00

 1,20IMPRASTIEREA CU LOPATA A 
PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 
10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN 
F.TARE      

TSD01D1 
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STADIUL FIZIC:   Plantare st. fonta 8m- deviz pentru o bucata 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Plantare st. fonta 8m- deviz pentru o bucata 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 MC  72,92  87,50

 0,05 

 72,87 

 0,00 

 0,00 

 0,06

 87,44

 0,00

 0,00

 1,20TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA 
CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI 
LEA,ETC.)      

CA01M1 

3.L    2100969 MC  1,20  200,00 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622       240,00

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 MP  24,94  23,95

 8,21 

 16,59 

 0,00 

 0,15 

 7,88

 15,93

 0,00

 0,14

 0,96COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN 
PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI 
DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0      

CB02A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 KG  2,79  44,64

 0,00 

 2,73 

 0,00 

 0,06 

 0,00

 43,68

 0,00

 0,96

 16,00MONTAREA CONFECTIILOR METALICE 
DIVERSE INGLOBATE IN BETON      

CL21A1 

5.L    6309886 KG  16,00  7,00 CONFECTII METALICE INGLOBATE 
INBETON      

 112,00

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

6 BUC  151,24  151,24

 3,24 

 84,00 

 54,40 

 9,60 

 3,24

 84,00

 54,40

 9,60

 1,00Stalp pentru iluminat public stradal din teava 
de otel, montat cu automacaraua in fundatie 
turnata stalp de peste 5m      

W2A16B# 

6.L 7002fonta BUC  1,00  6.487,14 Stalp fonta H=8m       6.487,14

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

7 M  1,03  3,09

 0,01 

 0,95 

 0,00 

 0,08 

 0,02

 2,84

 0,00

 0,23

 3,00Cablu de energie electrica armat, cu 
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant 
cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune 
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara 
obstacole sau cu greutatea specifica pana la 
1,1kg/m      

W2G03A# 

7.L    4806945 M  3,08  8,00 CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X25 + 
16 M S 8778      

 24,60

7.L    6718400 BUC  0,30  0,21 Eticheta din plumb pentru marcaretraseului de 
cable (200x20x2) FPb- 1      

 0,06

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

8 BUC  42,31  84,63

 27,53 

 14,70 

 0,00 

 0,08 

 55,06

 29,40

 0,00

 0,17

 2,00Cap terminal uscat de interior pentru cable de 
energie electrica din aluminiu sau cupru cu 
izolatie din PVC cu sectiunea pana la 35mmp 
pt. cablu armat      

W2G34A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

9 BUC  0,85  1,70

 0,01 

 0,84 

 0,00 

 0,00 

 0,02

 1,68

 0,00

 0,00

 2,00Papuci montati prin presare sau cu surub la 
conductoare din aluminiu sau cupru cu 
sectiunea de pana la 16 mm2      

W2D03A# 

9.L    5204005 BUC  2,00  1,90 Papuc aluminiu PA16       3,80

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

10 BUC  0,96  1,91

 0,01 

 0,95 

 0,00 

 0,00 

 0,02

 1,89

 0,00

 0,00

 2,00Papuci montati prin presare sau cu surub la 
conductoare din aluminiu sau cupru cu 
sectiunea de 25 mm2      

W2D03B# 

10.L    5204006 BUC  2,00  2,20 Papuc aluminiu PA25       4,40

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

11 BUC  7,91  79,06

 0,42 

 7,35 

 0,13 

 0,01 

 4,18

 73,50

 1,33

 0,06

 10,00RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU 
SECTIUNEA PANA LA 50 MMP DIN AL SAU 
CU LA BORNE (APARATE, MOTOARE, 
TABLOURI)      

EF06A# 
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STADIUL FIZIC:   Plantare st. fonta 8m- deviz pentru o bucata 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Plantare st. fonta 8m- deviz pentru o bucata 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

12 BUC  7,17  7,17

 0,32 

 5,88 

 0,00 

 0,97 

 0,32

 5,88

 0,00

 0,97

 1,00APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE 
PANA LA 25 A MONTAT APARENT PE 
CONSOLE EXISTENTE      

ED02C# 

12.L    5501944 BUC  1,00  11,30 INTRERUPATOR AUTOMAT 
MONOPOLAR380V 6AEA COD 3120      

 11,30

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

13 BUC  7,18  14,36

 0,32 

 5,88 

 0,00 

 0,98 

 0,64

 11,76

 0,00

 1,96

 2,00APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE 
PANA LA 25 A MONTAT APARENT PE 
CONSOLE EXISTENTE      

ED02C# 

13.L    5206350 BUC  2,00  48,24 CLEMA LEG.DERIV.CLD PT COND AL 
35-10/16/25 MMP      

 96,48

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

14 M  3,00  29,95

 0,04 

 2,94 

 0,00 

 0,02 

 0,40

 29,40

 0,00

 0,15

 10,00Cablu de energie electrica, cu conductoare din 
cupru sau aluminiu cu izolatie din PVC montat 
prin stalp de metal cablu nearmat cu sectiunea 
de 2x2, 5 sau 4x4      

W2G13A# 

14.L    4801907 M  10,00  4,00 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5U 
S.8778      

 40,00

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

15 BUC  217,05  217,05

 0,75 

 210,00 

 0,00 

 6,30 

 0,75

 210,00

 0,00

 6,30

 1,00Priza de pamant zincata cu un contur montata 
in teren normal      

W1MN10A# 

15.L    7309901 BUC  1,00  250,00 Priza pam nt 1 contur, banda OL-ZN 40x4 
L=18m, 4 electrozi dinteava zincata de 2 " de 
1,5m      

 250,00

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

16 BUC  2,26  2,26

 0,15 

 2,10 

 0,00 

 0,01 

 0,15

 2,10

 0,00

 0,01

 1,00Imbinarea prizei de legare la pamant cu 
suruburi zincate      

W2I06A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

17 MC  126,48  12,65

 0,00 

 88,72 

 37,76 

 0,00 

 0,00

 8,87

 3,78

 0,00

 0,10SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT 
PT POZARE CABLE COND,POD,GURI 
SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB      

DG06A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

18 M  17,14  25,71

 1,14 

 14,28 

 1,50 

 0,23 

 1,70

 21,42

 2,25

 0,34

 1,50TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL 
PLASTIC MONTAT INGROPAT CU 
DIAMETRUL EXTERIOR PESTE 25 MM 
INCLUSIV      

EA01B# 

18.L    6700652 M  1,53  7,85 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 
6675/2      

 12,01

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

19 BUC  37,80  37,80

 0,00 

 37,80 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 37,80

 0,00

 0,00

 1,00Verificarea prizelor de pamant      W2J03A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

20 BUC  54,72  54,72

 0,00 

 17,22 

 37,50 

 0,00 

 0,00

 17,22

 37,50

 0,00

 1,00INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE 
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV      

EH01A# 
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STADIUL FIZIC:   Plantare st. fonta 8m- deviz pentru o bucata 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Plantare st. fonta 8m- deviz pentru o bucata 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

21 TONA  7,20  15,55

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 7,20 

 0,00

 0,00

 0,00

 15,55

 2,16TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 
SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 
DIST.=10 KM      

TRA01A10P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

22 TONA  10,13  26,74

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 10,13 

 0,00

 0,00

 0,00

 26,74

 2,64TRANSPORTUL RUTIER AL 
BETONULUI- MORTARULUI CU 
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM     

TRA06A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

23 TONA  7,20  3,02

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 7,20 

 0,00

 0,00

 0,00

 3,02

 0,42TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU 
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.      

TRA01A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

24 TONA  11,55  60,29

 0,00 

 11,55 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 60,29

 0,00

 0,00

 5,22INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1      

TRI1AA04C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

25 TONA  5,25  27,41

 0,00 

 5,25 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 27,41

 0,00

 0,00

 5,22DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 8.403,35 66,21  99,25 881,64 7.356,24 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 19,84 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 19,842,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  7.356,24  901,48  99,25  66,21  8.423,18

 108,18 882,75  11,91  7,95Cheltuieli indirecte  1.010,7812,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  8.238,99  1.009,66  111,16  74,15  9.433,96

 60,58 494,34  6,67  4,45Profit  566,046,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  8.733,33  1.070,24  117,83  78,60  10.000,00

STADIUL FIZIC:   Plantare st. poligonal zincat 8m- deviz pentru o bucata 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 MC  79,00  94,80

 0,00 

 79,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 94,80

 0,00

 0,00

 1,20SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII 
EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA 
SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.F.TARE      

TSA17C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 MC  11,95  14,34

 0,00 

 11,95 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 14,34

 0,00

 0,00

 1,20IMPRASTIEREA CU LOPATA A 
PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 
10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN 
F.TARE      

TSD01D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 MC  72,90  87,48

 0,03 

 72,87 

 0,00 

 0,00 

 0,03

 87,44

 0,00

 0,00

 1,20TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA 
CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI 
LEA,ETC.)      

CA01M1 

3.L    2100969 MC  1,20  115,80 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622       138,96
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STADIUL FIZIC:   Plantare st. poligonal zincat 8m- deviz pentru o bucata 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:   Plantare st. poligonal zincat 8m- deviz pentru o bucata 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 MP  21,43  20,57

 4,75 

 16,59 

 0,00 

 0,08 

 4,56

 15,93

 0,00

 0,08

 0,96COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN 
PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI 
DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0      

CB02A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 KG  2,76  44,24

 0,00 

 2,73 

 0,00 

 0,03 

 0,00

 43,68

 0,00

 0,56

 16,00MONTAREA CONFECTIILOR METALICE 
DIVERSE INGLOBATE IN BETON      

CL21A1 

5.L    6309886 KG  16,00  4,05 CONFECTII METALICE INGLOBATE 
INBETON      

 64,85

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

6 BUC  121,33  121,33

 0,27 

 84,00 

 31,50 

 5,56 

 0,27

 84,00

 31,50

 5,56

 1,00Stalp pentru iluminat public stradal din teava 
de otel, montat cu automacaraua in fundatie 
turnata stalp de peste 5m      

W2A16B# 

6.L    7002008 BUC  1,00  543,95 Stalp poligonal zincat H=8m       543,95

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

7 M  0,99  2,98

 0,01 

 0,95 

 0,00 

 0,04 

 0,02

 2,84

 0,00

 0,13

 3,00Cablu de energie electrica armat, cu 
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant 
cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune 
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara 
obstacole sau cu greutatea specifica pana la 
1,1kg/m      

W2G03A# 

7.L    4806945 M  3,08  4,98 CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X25 + 
16 M S 8778      

 15,31

7.L    6718400 BUC  0,30  0,12 Eticheta din plumb pentru marcaretraseului de 
cable (200x20x2) FPb- 1      

 0,04

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

8 BUC  30,69  61,38

 15,94 

 14,70 

 0,00 

 0,05 

 31,88

 29,40

 0,00

 0,10

 2,00Cap terminal uscat de interior pentru cable de 
energie electrica din aluminiu sau cupru cu 
izolatie din PVC cu sectiunea pana la 35mmp 
pt. cablu armat      

W2G34A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

9 BUC  0,85  1,69

 0,01 

 0,84 

 0,00 

 0,00 

 0,01

 1,68

 0,00

 0,00

 2,00Papuci montati prin presare sau cu surub la 
conductoare din aluminiu sau cupru cu 
sectiunea de pana la 16 mm2      

W2D03A# 

9.L    5204005 BUC  2,00  1,10 Papuc aluminiu PA16       2,20

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

10 BUC  0,95  1,90

 0,01 

 0,95 

 0,00 

 0,00 

 0,01

 1,89

 0,00

 0,00

 2,00Papuci montati prin presare sau cu surub la 
conductoare din aluminiu sau cupru cu 
sectiunea de 25 mm2      

W2D03B# 

10.L    5204006 BUC  2,00  1,27 Papuc aluminiu PA25       2,55

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

11 BUC  7,67  76,72

 0,24 

 7,35 

 0,08 

 0,00 

 2,42

 73,50

 0,77

 0,03

 10,00RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU 
SECTIUNEA PANA LA 50 MMP DIN AL SAU 
CU LA BORNE (APARATE, MOTOARE, 
TABLOURI)      

EF06A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

12 BUC  6,63  6,63

 0,19 

 5,88 

 0,00 

 0,56 

 0,19

 5,88

 0,00

 0,56

 1,00APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE 
PANA LA 25 A MONTAT APARENT PE 
CONSOLE EXISTENTE      

ED02C# 

12.L    5501944 BUC  1,00  6,54 INTRERUPATOR AUTOMAT 
MONOPOLAR380V 6AEA COD 3120      

 6,54
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STADIUL FIZIC:   Plantare st. poligonal zincat 8m- deviz pentru o bucata 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

13 BUC  6,63  13,27

 0,19 

 5,88 

 0,00 

 0,57 

 0,37

 11,76

 0,00

 1,13

 2,00APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE 
PANA LA 25 A MONTAT APARENT PE 
CONSOLE EXISTENTE      

ED02C# 

13.L    5206350 BUC  2,00  27,93 CLEMA LEG.DERIV.CLD PT COND AL 
35-10/16/25 MMP      

 55,86

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

14 M  2,97  29,74

 0,03 

 2,94 

 0,00 

 0,01 

 0,25

 29,40

 0,00

 0,09

 10,00Cablu de energie electrica, cu conductoare din 
cupru sau aluminiu cu izolatie din PVC montat 
prin stalp de metal cablu nearmat cu sectiunea 
de 2x2, 5 sau 4x4      

W2G13A# 

14.L    4801907 M  10,00  2,52 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5U 
S.8778      

 25,19

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

15 BUC  835,31  835,31

 0,48 

 831,18 

 0,00 

 3,65 

 0,48

 831,18

 0,00

 3,65

 1,00Priza de pamant zincata cu un contur montata 
in teren normal      

W1MN10A# 

15.L    7309901 BUC  1,00  159,22 Priza pam nt 1 contur, banda OL-ZN 40x4 
L=18m, 4 electrozi dinteava zincata de 2 " de 
1,5m      

 159,22

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

16 BUC  2,19  2,19

 0,09 

 2,10 

 0,00 

 0,01 

 0,09

 2,10

 0,00

 0,01

 1,00Imbinarea prizei de legare la pamant cu 
suruburi zincate      

W2I06A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

17 MC  110,59  11,06

 0,00 

 88,72 

 21,86 

 0,00 

 0,00

 8,87

 2,19

 0,00

 0,10SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT 
PT POZARE CABLE COND,POD,GURI 
SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB      

DG06A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

18 M  16,37  24,56

 1,09 

 14,28 

 0,87 

 0,13 

 1,64

 21,42

 1,30

 0,20

 1,50TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL 
PLASTIC MONTAT INGROPAT CU 
DIAMETRUL EXTERIOR PESTE 25 MM 
INCLUSIV      

EA01B# 

18.L    6700652 M  1,53  4,54 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 
6675/2      

 6,95

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

19 BUC  37,80  37,80

 0,00 

 37,80 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 37,80

 0,00

 0,00

 1,00Verificarea prizelor de pamant      W2J03A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

20 BUC  38,93  38,93

 0,00 

 17,22 

 21,71 

 0,00 

 0,00

 17,22

 21,71

 0,00

 1,00INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE 
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV      

EH01A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

21 TONA  4,17  9,00

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 4,17 

 0,00

 0,00

 0,00

 9,00

 2,16TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 
SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 
DIST.=10 KM      

TRA01A10P 
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STADIUL FIZIC:   Plantare st. poligonal zincat 8m- deviz pentru o bucata 
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STADIUL FIZIC:   Plantare st. poligonal zincat 8m- deviz pentru o bucata 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

22 TONA  5,87  15,48

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 5,87 

 0,00

 0,00

 0,00

 15,48

 2,64TRANSPORTUL RUTIER AL 
BETONULUI- MORTARULUI CU 
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM     

TRA06A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

23 TONA  4,17  1,75

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 4,17 

 0,00

 0,00

 0,00

 1,75

 0,42TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU 
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.      

TRA01A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

24 TONA  11,55  60,29

 0,00 

 11,55 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 60,29

 0,00

 0,00

 5,22INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1      

TRI1AA04C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

25 TONA  5,25  27,41

 0,00 

 5,25 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 27,41

 0,00

 0,00

 5,22DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 2.662,45 38,33  57,46 1.502,82 1.063,82 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 33,81 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 33,812,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  1.063,82  1.536,64  57,46  38,33  2.696,26

 184,40 127,66  6,90  4,60Cheltuieli indirecte  323,5512,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  1.191,48  1.721,03  64,36  42,93  3.019,81

 103,26 71,49  3,86  2,58Profit  181,196,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  1.262,97  1.824,30  68,22  45,51  3.201,00

STADIUL FIZIC:   Lucrari sapataura profil T (sant cu latimea de 40cm) -deviz pt. 100m 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 MC  36,01  1.152,18

 0,00 

 36,01 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 1.152,18

 0,00

 0,00

 32,00SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII 
EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA 
SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.F.TARE      

TSA17C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 MC  5,45  174,27

 0,00 

 5,45 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 174,27

 0,00

 0,00

 32,00IMPRASTIEREA CU LOPATA A 
PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 
10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN 
F.TARE      

TSD01D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 MC  57,65  345,88

 0,00 

 40,44 

 17,21 

 0,00 

 0,00

 242,62

 103,26

 0,00

 6,00SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT 
PT POZARE CABLE COND,POD,GURI 
SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB      

DG06A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 MC  43,49  1.043,83

 26,85 

 11,04 

 5,60 

 0,00 

 644,43

 265,01

 134,39

 0,00

 24,00STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU 
FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE 
ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL      

DA06A1 
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STADIUL FIZIC:   Lucrari sapataura profil T (sant cu latimea de 40cm) -deviz pt. 100m 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 MC  30,74  184,42

 0,03 

 30,44 

 0,27 

 0,00 

 0,16

 182,61

 1,64

 0,00

 6,00TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII 
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU 
VOLUM <3MC      

CA01A1 

5.L    2100957 MC  6,00  86,59 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622       519,56

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

6 M  19,83  1.983,44

 14,04 

 4,79 

 0,00 

 1,01 

 1.404,36

 478,54

 0,00

 100,54

 100,00Profil pentru cable de 1KV in zona de 
traversare profil T1      

W2H03A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

7 TONA  3,28  341,27

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 3,28 

 0,00

 0,00

 0,00

 341,27

 104,00TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 
SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 
DIST.=10 KM      

TRA01A10P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

8 TONA  4,62  91,41

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 4,62 

 0,00

 0,00

 0,00

 91,41

 19,80TRANSPORTUL RUTIER AL 
BETONULUI- MORTARULUI CU 
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM     

TRA06A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

9 TONA  5,26  651,68

 0,00 

 5,26 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 651,68

 0,00

 0,00

 123,80INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE 
RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1      

TRI1AA04C1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

10 TONA  2,39  296,22

 0,00 

 2,39 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 296,22

 0,00

 0,00

 123,80DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA 
A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE 
AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1      

TRI1AA08C1 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 6.784,15 533,22  239,28 3.443,13 2.568,52 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 77,47 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 77,472,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  2.568,52  3.520,60  239,28  533,22  6.861,62

 422,47 308,22  28,71  63,99Cheltuieli indirecte  823,3912,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  2.876,74  3.943,07  268,00  597,20  7.685,02

 236,58 172,60  16,08  35,83Profit  461,106,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  3.049,35  4.179,66  284,08  633,04  8.146,12

STADIUL FIZIC:   LES ACYABY 3x25+16 - deviz pt. 100m 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1 M  1,31  130,84

 0,00 

 1,26 

 0,00 

 0,04 

 0,49

 126,00

 0,00

 4,35

 100,00Cablu de energie electrica armat, cu 
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant 
pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea 
de la 3x25+16 pana la 3x50+25 fara obstacole 
sau cu greutatea specifica 1,101 -1,5kg/m      

W2G01B# 

1.L    4806945 M  102,50  4,81 CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X25 + 
16 M S 8778      

 493,26

1.L    6718400 BUC  10,00  0,12 Eticheta din plumb pentru marcaretraseului de 
cable (200x20x2) FPb- 1      

 1,18
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STADIUL FIZIC:   LES ACYABY 3x25+16 - deviz pt. 100m 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 BUC  38,20  38,20

 0,00 

 17,22 

 20,98 

 0,00 

 0,00

 17,22

 20,98

 0,00

 1,00INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE 
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV      

EH01A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 BUC  1.743,00  348,60

 0,00 

 1.743,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 348,60

 0,00

 0,00

 0,20PROBA DE 72 ORE PENTRU TOTAL 
ANSAMBLU INSTALATIE      

EH08A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 BUC  156,45  156,45

 0,00 

 156,45 

 0,00 

 0,00 

 0,00

 156,45

 0,00

 0,00

 1,00Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in 
vederea repararii sau racordarii 
bransamentelor si repunerea in functiune retea 
electrica subterana      

W2J05B# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5 BUC  12,54  12,54

 0,00 

 5,88 

 6,66 

 0,00 

 0,00

 5,88

 6,66

 0,00

 1,00Incarcarea tamburilor cu cablu sau 
conductoare in mijloace de transport auto la 
depozit constructor si descarcarea lor la 
lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri     

W2A21A# 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

6 BUC  24,73  24,73

 0,00 

 0,00 

 24,73 

 0,00 

 0,00

 0,00

 24,73

 0,00

 1,00Insotirea transportului cu stalpi sau cable de 
catre automacaraua pe pneuri de la depozit 
constructor la lucrare in vederea descarcarii 
dus-intors pe distanta de pana la 20 Km      

W2A22A# 

totaltransport utilajmanoperamaterial procent

 1.205,80 4,35  52,38 654,15 494,93 Total Cheltuieli directe: 

Recap 12 6 2019 Recapitulatia: 
 14,72 0,00  0,00  0,00Contributie 

asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

 14,722,2500 % 

Total Inclusiv Cheltuieli directe:  494,93  668,87  52,38  4,35  1.220,52

 80,26 59,39  6,29  0,52Cheltuieli indirecte  146,4612,0000 % 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  554,32  749,13  58,66  4,87  1.366,98

 44,95 33,26  3,52  0,29Profit  82,026,0000 % 

Total Inclusiv Beneficiu:  587,58  794,08  62,18  5,16  1.449,00

Cheltuieli directe:  22.487,08 643,32 611,57 6.681,22 14.550,96

Recapitulatie:  120,43 114,49 2.723,94  1.429,19  4.388,05

TOTAL GENERAL (faraTVA):  8.110,41  726,06  763,76  26.875,13 17.274,90

TVA:  3.282,23  1.540,98  137,95  145,11  5.106,27

TOTAL GENERAL:  20.557,14  9.651,39  864,01  908,87  31.981,40

Beneficiar                                                                     Proiectant,  

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007 










