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GHIDURI 

 ORIENTATE SPRE REZULTATE 

 

 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 

 RECEPȚII CALITATIVE 

 

 PARTENERIATE : CC, ANRSC, AMR, 

ANAP, OER 



Domeniu aplicare 

 Căi de circulație din interiorul localităților 

(rurale și urbane)  

 Căi de circulație din exteriorul 

localităților 

 Trasee pietonale / Trotuare 

 Intersecții 

 Pasaje  Supraterane/ Poduri destinate 

traficului auto sau pietonal 

 



Reglementări IP 

 Legislatie primară 

 Legislatie Secundară 

 Legislație terțiară/Standarde 

 



Proiect iluminat public 





Alegerea proiectantului 

CERINȚE MINIME    COMPETENȚE ECHIVALENTE    VERIFICARE  

a) Specialist în iluminat, sau 

echivalent conform COR 

214237.  

b) Atestare ANRE gradul IIA 

pentru proiectare de instalații 

electrice cu orice putere 

instalată tehnic realizabilă și la 

o tensiune nominală mai mică 

de 1 kV, în cazul în care 

proiectul se referă la instalarea, 

montajul și/sau alimen-tarea 

sistemului de iluminat 

  Câteva competențe cel puțin echivalente cu 

cele aferente specialistului în iluminat (COR 

214237) :  

 Doctorat sau studii post universitare, 

ambele, în domeniul iluminatului. 

 Certificat European Lighting Expert 

(ELE)  

  

   Ofertantul trebuie să furnizeze o listă cu 

persoanele respon-sabile de efectuarea 

studiului de (pre)fezabilitate și/sau pro-

iectului, inclusiv personalul de 

conducere, indicând califică-rile 

educaționale și profesio-nale, precum și 

experiența relevantă a acestora. Lista 

trebuie să includă persoanele angajate 

de către subcon-tractorii cărora 

urmează să li se subcontracteze 

efectuarea stu-diilor/proiectul, inclusiv 

angajamentul ferm de susţi-nere din 

partea unui terţ. 

 De asemenea, ofertantul trebuie să 

furnizeze o listă cu proiectele de 

iluminat pe care le-a realizat în ultimii 

trei ani 

! 
Cele două tipuri de atestări 

profesionale   NU   ESTE 

OBLIGATORIU  SĂ    FIE  

DEȚINUTE   DE    CĂTRE 

ACEIAȘI   PERSOANĂ.  

(deoarece necesită compe-tențe 

diferite) 



Cap 3 



Performanță luminotehnică 



Impact asupra mediului 

 



Performanță energetică 



Performanță în funcționare 



Cap 4 



 Cerințe minime 

 Certificări 

 Acreditări 

 Marcaje: CE, ENEC, SR 50419:2006 

 Specificatii minime aparate de iluminat 

 Specificatii tehnice sisteme de control 

 Echipamente conexe 

 



Cap 5 



 Plan de intreținere 

 Indicatori de performanță a serviciului 

 



Cap 6 



 PROIECTARE 

 ACHIZITIE ECHIPAMENTE 

 INSTALARE 

 CONSUM ENERGETIC 

 INTRETINERE 

 DEMONTARE 

 RECICLARE 



Cap 7 



 SR EN 13201-4:2016 Iluminat public. 

Metode de măsurare a performanțelor 

fotometrice 
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Cap 9 



Ghid de Buzunar pentru 

Licitatiile de Iluminat 

Inteligent 
Editia 3# 



1.Introducere și obiective 



2. Orizontul de timp 

Data Acțiune 

<inserați data> Întrebări / Feedback de la furnizori (optional) 

< inserați data > Cererea de ofertă trimisă la furnizori 

< inserați data > Recepționare răspunsuri la cererea de ofertă 

< inserați data > Evaluare răspunsuri. 

Lista scurtă de furnizori ce vor fi notificați 

pentru prezentări. 

< inserați data > Prezentări și demonstrații ale furnizorilor 

selectați 

< inserați data > Decizia referitoare la Furnizorii selectați 



3. Criterii de evaluare 

 Deschiderea și flexibilitatea soluției 

 Scalabilitatea/extinderea 

 Potrivirea funcțională 

 Istoricul soluției și a furnizorului (referințe) 

 Robustețea și performanțele produsului bazate pe cerințele de 
reglementare 

 Calitatea propunerii 

 Maturitatea soluției 

 Organizația de suport, resursele puse la dispozitie & nivelul de 
îndemânare 

 Preț (Competitivitate) 

 Lanțul de aprovizionare/logistica soluției 

 Propunere financiară opțională (EMC / EPC, Contract Management 
Energetic, Contract Performanță energetică) 

 < Flexibilitatea soluției pentru a sprijini caracteristici mai largi/ Internet / 
alte aplicatii Smart City  (dacă este considerat relevant)> 

 



4. Oferta 
Elemente de preț Prețul în < inserați valuta > 

Preț aparat de iluminat cu controler inclus   

Preț controller    

 Preț componente retea iluminat public   

Preț anual pentru Sistemul central de Management ca un serviciu, 

upgrade-uri, întreținerea zilnică necesară și suport tehnic la distanță  

SAU 

Preț licență in situu a Sistemului Central de management 

inclusiv taxele anuale de mentenanță și specificațiile pentru 

hardware-ul necesar 

Daca se oferă contracte de asigurare a nivelurilor de servicii (SLAs) 

pentru a garanta performanța, acestea trebuie subliniate 

<cities may choose to specify SLA requirements> 

  

Asistență on-site, servicii pentru a ajuta echipa noastră să instalăm 
primele XXXX controlere 

  

Sesiune de training pentru administrator  

Training complet despre soluție 

  

Sesiune training la End-user 

Training complet despre soluție 

  

Costuri de dezvoltare pentru orice caracteristică specific   

Costuri de comisionare   

Orice alte costuri   



5. Specificații tehnice 



 Specificatii CONTROLERE 

 Specificații REȚEA ILUMINAT/ DATE 

 Specificații CMS 

 Specificații APARATE DE ILUMINAT 



EFICIENTA ENERGETICA IP 

 CUM ? 

 

 LIMITE 

 

 RESTRICTII 

 

 PERFORMANTA 



ASOCIAȚIA ROMÂNA PENTRU 

ILUMINAT 

 

 

 WWW.ARI-ILUMINAT.RO  

 

 CONTACT@ARI-ILUMINAT.RO 

 

 DAN VĂTĂJELU  0741234423 
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