
Nr. crt. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini

Producator

1
� Destinat iluminatului stradal, rezidential, alei, trotuare,
parcuri, treceri de pietoni, parcari, gari, autogari, etc.

2 �  Flux luminos:
3 o   Tip 1: minim 11.600 lm 
4 o   Tip 2: minim 9.700 lm
5 o   Tip 3: minim 6.750 lm
6 o   Tip 4: minim 7.700 lm
7 o   Tip 5: minim 4.500 lm
8 o   Tip 6: minim 5.800 lm
9 o   Tip 7: minim 2.250 lm
10 �  Tensiunea nominala: 230 V ca
11 �  Frecventa nominala: 50 Hz

12
� Eficacitate aparat de iluminat: minim 90 lm/W (inclusiv
pierderile din sistemul optic şi alimentare);

13 �  Putere activa totala: 
14 o   Tip 1: maxim 107 W 
15 o   Tip 2: maxim 90   W
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15 o   Tip 2: maxim 90   W
16 o   Tip 3: maxim 82   W
17 o   Tip 4: maxim 71   W
18 o   Tip 5: maxim 57   W
19 o   Tip 6: maxim 55   W
20 o   Tip 7: maxim 29   W
21 �  Temperatura de culoare: maxim 3500-4500 °K
22 �  Rezistenta la impact: IK08
23 �  Grad de protectie:
24 o   Compartiment optic – minim IP66
25 o   Compartiment accesorii electrice – minim IP656
26 �  Clasa de izolatie: I
27 �  Greutate: maxim 12kg

28

�  Carcasă realizată din aluminiu sau alt material, în 
condițiile în care acesta este reciclabil în proporție de 
minim 90%, conferă o rezistență mecanică bună în timp 

29
� Difuzor din sticlă tratată termic sau policarbonat tratat
contra radiațiilor UV, plan sau curbat

30

� Distribuția luminoasă va fi de tip stradalși nu va fii
influenţată de apariţia unor defecte asupra ledurilor;
fiecare led va avea asociată acelaşi tip de lentilă specifică,
care reproduce distribuţia luminoasă completă a aparatului
de iluminat; valoarea intensității luminoase va fi
determinată de numarul de LED-uri şi/sau valoarea
curentului aplicat la bornele LED-urilor



31 �  Placa accesorii electrice va fi amovibilă

32
� Sistemul de montaj va permite montarea în vârf de stâlp
sau pe braț 

33
� Posibilitatea de reglare a unghiului de înclinare minim 0-
15 grade

34
� Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se
va preciza modelul și producătorul)

35 �  Indicele de redare al culorilor Ra≥70

36
� Se va prezenta diagrama polară a intensității luminoase
și curbele K pentru aparatul de iluminat propus

37

� Prevăzut în interior cu toate accesoriile electrice
necesare bunei funcționări a LED-urilor (ex: sursa
stabilizată de curent )

38

� Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de
sursă luminoasă utilizată va permite comunicarea cu
componentele de comandă ale sistemelor de telegestiune,
cel puțin prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-
10V; va permite reducerea fluxului luminos cu minim 90%
din valoarea fluxului nominal, în trepte de minim 1%; va
asigurara funcţionarea cu factorul de putere >0,92

39
� Durata de viață minim 60.000 ore cu păstrarea a minim
70% din fluxul luminos inițial

40 �  Ta=35˚C 

41
� Soclu portfuzibil 2P sau P+N echipat cu siguranțe
fuzibile dimensionate corespunzător

42
� Prevăzut cu protecție la descărcări atmosferice minim
10kV

42
10kV

43
� Permite montare in interior a unui dispozitiv de control
individual necesar integrarii in sistemul de telegestiune

44
� Aparatul de iluminat va fi integrat într-un sistem de
telegestiune care permite controlul de la distanță

45
� Posibilitate de vopsire a aparatului în orice culoare din
paleta RAL(va  fi stabilită de către beneficiar)

46

� Se va prezenta declarație de conformitate a produselor
cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii
Europene (marca CE)

47

� Se vor prezenta certificate emise de organisme europene
abilitate, din care să rezulte respectarea integrală a
cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-
3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate, pentru a
garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță

48

� Aparatul de iluminat trebuie sa aiba un design modern,
modulul aparataj si modulul elementului optic sa fie parti
integrante ale aceluiasi ansamblu



Nr. crt. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta propunerii 

tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin caietul de sarcini

Producator

1

� transmiterea de la distanță a comenzilor
utilizând tehnologie de ultima generatie pe baza
unor protocoale de comunicare standardizate, de
tip deschis. Nu se acceptă tehnologii de
comunicare aparţinând unui singur producător
(„proprietary technology”), pentru care este
necesară licenţa de utilizare/dezvoltare

2

� posibilitatea de accesare a aplicației web de
către orice utilizator predefinit în sistem, de la
orice terminal conectat la internet (care permite
navigarea WEB)și protejarea conexiunii minim cu
parolă și nume utilizator;

3
� afisarea informatiilor in interfata utilizator in
limba romana;

4

� colectarea centralizata a datelor de la
controlerele de grup utilizând rețele de date mobile
(GPRS/GSM sau UMTS)  sau Ethernet

5

� reprezentarea grafica a fiecarui dispozitiv de
control/aparat de iluminat si a starii acestuia, pe o
harta, in functie de coordonatele GPS ale sale; 
� reprezentarea intr-o structura arborescenta,
logica, care sa contina cel putin urmatoarele
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logica, care sa contina cel putin urmatoarele
nivele: 
-        nivel tara,
-        nivel oras cu zone apartinatoare,
-        nivel localitate,
-        nivel strada,
-        nivel punct luminos

7

� modificarea automata a nivelului de focalizare
(zoom) in functie de nivelul de navigatie ales (ex.
strada, aparat de iluminat);

8

� pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la
nivelul aparatelor de iluminat, conform condiiţiilor
impuse prin programe de funcționare prestabilite,
ce pot fi modificate in interfata utilizator in orice
moment, la cererea beneficiarului, inclusiv după
montarea aparatelor de iluminat;

6



9

� pornirea/oprirea aparatelor de iluminat in mod
individual, cu ajutorul unei fotocelule integrate in
fiecare aparat de iluminat, ce va controla
functionarea acestora in raport cu un nivel de
iluminare prestabilit de utilizator in interfata,
acesta putand fi schimbat ori de cate ori va fi
nevoie, prin intermediul interfetei utilizator. O
astfel de functie permite controlul aparatelor de
iluminat in functie de nivelul de iluminare locala,
fara a periclita siguranta circulatiei si cu obtinerea
unor economii suplimentare de energie (ex: in
parcuri se lasa intunericul mai devreme fata de o
cale de circulatie auto /pietonala situata in spatii
deschise).  

10

� reducerea/ cresterea fluxului luminos pe baza
unor senzori, ce pot fi montati pe oricare din
aparatele de iluminat/dispozitivele de control
ofertate (inclusiv cele de zona) si pe baza carora
poate fi gestionat modul de functionare al mai
multor aparate de iluminat ce deservesc aceluiasi
scop, fara ca toate acestea sa fie conectate direct la
acelasi senzor. Totodata, un aparat de iluminat
trebuie sa fie capabil sa raspunda la comanda
transmisa de cel putin 10 senzori configurati in
interfata utilizator a sistemului de telegestiune,
montati in zonele inconjuratoare ale acestuia.
Senzorii pot fi diversi: de miscare, de prezenta, de
ploaie, etc.

11

� menţinerea constantă a fluxului luminos
(Constant Lumen Output), ce permite compensarea
deprecierii fluxului luminos al unui aparat de
iluminat şi elimină costurilesuplimentaredatorate

11
iluminat şi elimină costurilesuplimentaredatorate
supradimensionarii iniţiale a fluxului luminosşi
implicit, a puterii absorbite;

12

� utilizarea doar a fluxului luminos necesar
(Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea
în permanenţă a unei anumite puteri instalate pe
lampă mai mică decât puterea nominala a acesteia,
dacă pentru obţinerea rezultatelor luminotehnice în
teren este nevoie de un flux luminos intermediar
faţă de cel oferit de lămpile existente pe piată;

13

� modificarea dinamică a fluxului luminos (după
programe prestabilite, definite de beneficiar), ce
permite reducerea fluxului luminos cu diferite
procente faţă de fluxul luminos nominal, pe
anumite paliere orare, în funcţie de densitatea
traficului, durata zi-noapte sau alte condiţii
predefinite;



14

� funcționarea în caz de nevoie prin intermediul
comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel
puțin la nivel de punct luminos la nivel de orasși
la nivel de grup de funcționare (grup de lucru), în
"timp real" (timp de raspuns in teren maxim 5
minute; in interfata datele vor fi actualizate in
maxim 30 minute);

15

� programareaşi reprogramarea facilă, ori de câte
ori este necesar, a unor profile de funcționare
economice ale iluminatului public, pentru diferite
paliere orare, definite de beneficiar, in functie de
densitatea traficului, incadrarea viitoare a
strazilor/zonelor de trafic, evenimente temporare
sau de durata lunga, sarbatori, etc;  

16

� permite configurarea a cel puţin 10 grupuri de
lucru (scenarii de funcţionare) diferite, la care pot
fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat
existente în sistemul de telegestiune, în funcţie de
aplicaţia deservită (iluminat stradal, iluminat
parcări, iluminat treceri de pietoni, iluminat
arhitectural, iluminat festiv, etc). La cerere, aceste
aparate de iluminat pot fi transferate într-un mod
facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de
funcţionare).

17

� grupurile de lucru (şi dispozitivele de control
alocate lor), definite pentru diferite scenarii de
funcţionare, nu vor fi condiţionate de apartenenţa
la un anumit dispozitiv de control zonal sau de
configuraţia reţelei de alimentare cu energie
electrica;
� fiecaregrupdelucru permitecel puţin 2 scenarii

18

� fiecaregrupdelucru permitecel puţin 2 scenarii
de funcţionare, definit în funcţie de zilele
săptămânii (1 scenariu pentru zile lucrătoare şi 1
scenariu pentru zilele de sfârşit de săptămână).

19

� interfaţa va permite definirea în avans a unor
zile speciale, în decursul unui an, având scenarii de
funcţionare diferite faţă de restul anului, pentru
fiecare grup de lucru in parte (ex: Paşti, Craciun,
Zilele Oraşului, etc.)

20

� cunoașterea de la distanță a stării sistemului de
iluminat public privind: starea aparatului de
iluminat/ starea dispozitivului de control, starea
dispozitivului de control de grup,
disfuncționalități în funcționare;
� cunoaşterea de la distanţă minim a urmatorilor a
parametrici electriciși de funcționare la nivel de
aparat de iluminat:
-        putere electrică absorbită, 
-        tensiunea de alimentare, 
-        intensitatea curentului electric, 
-        cosϕ, 



-       energie consumata la nivel de dispozitiv de
control individual,
-       numărul de ore de funcționare ale dispozitivului
de control, 
-       numărul de ore de funcționare ale balastului
/driver-ului aparatului de iluminat, 
-       stareaşi calitatea comunicației existente între
dispozitivul de control al aparatului de iluminatşi
dispozitivul de control de grup,
-       ultima pornireși ultima oprire a aparatului de
iluminat,
-       starea in care se afla aparatul de iluminat –
pornit/oprit/mod manual/mod automat,
-       nivelul de iluminare masurat de fotocelula
integrata in aparatul de iluminat,

22

� interogarea automată a dispozitivelor de control
şi stocarea datelor de tip istoric, ce vor fi folosite
în raportări ulterioare, trebuie să se faca cel puţin
la interval de 90 de minute, iar datele de tip "valori
în timp real" (live values) trebuie afişate cel puţin
la interval de 30 minute. Ambii parametri vor fi
configurabili, la cerere, într-un mod facil, prin
intermediul interfeţei utilizator;

23

� in cazul unei avarii (intreruperea alimentarii cu
energie electrica a dispozitivelor de control local si
zonal ), sistemul de telegestiune trebui sa fie
operational in maximum 5 minute si sa transmita
date in sistem in maxim 15 minute
� monitorizarea permanentă a sistemului și, la
cerere, transmiterea de rapoarte prin intermediul e-
mail-urilor, către destinatarii predefiniţi în sistem
cu privire la cel puţin următoarele: 

21

24
cu privire la cel puţin următoarele: 
-        energia consumată, 
-        modul de funcţionare, 
-        erorile de funcționare, 
-        durata de funcţionare a lămpilor;

25

� definire utilizatori în funcție de rolurile alocate
de către administratorul sistemului (vizualizare
sistem, configurare echipamente, configurare
profiluri de funcționare, vizualizare rapoarte de
funcționare,etc.);

24



� emiterea de rapoarteși posibilitatea de export a
datelor cel puţin într-un format compatibil „excel”
și „.pdf” , conform solicitarilor administratorului
sistemului, pentru cel putin urmatoarele :

-        energia consumată, 
-        modul de funcţionare, 
-        erorile de funcționare, 
-        durata de funcţionare a lămpilor;

27

� sistemul de telegestiune va permite integrarea
iluminatului festiv si a celui arhitectural, precum si
a altor consumatori permanenti sau ocazionali,
pentru acestia trebuind sa poata fi controlata cel
putin oprirea si pornirea, dupa un program
prestabilit si pe baza de comenzi manuale;

28

� deoarece iluminatul festiv prezinta o
componenta dinamica, ce se modifica de la an la
an, sistemul de telegestiune trebuie sa permita,
prin intermediul fiecarui aparat de iluminat/
fiecarui dispozitiv de control alocat acestuia,
controlul individual si pe baza de scenarii de
functionare diferentiate a iluminatului festiv (ex.
aparatul de iluminat public isi reduce fluxul
luminos la ora 23:00 la nivelul 75%, iar ghirlanda
luminoasa alimentata de pe acelasi stalp/dispozitiv
de control se stinge intre orele 24:00-5:00);  

29

� fiecare dispozitiv de control va fi capabil sa
controleze si sa monitorizeze consumul pentru
sarcini de cel putin 0W-1100W aferente acestuia,
acestea putand fi consumuri cumulate ale
aparatuluide iluminat public + iluminat festiv sau

26

aparatuluide iluminat public + iluminat festiv sau
ale proiectoarelor aferente iluminatului
arhitectural;

30

� sistemul trebuie sa fie scalabil, sa permita
adaugarea in viitor si a altor dispozitive de control
/aparate de iluminat, fara costuri suplimentare
inafara de componentele hardware si de conectare
in reteaua de telefonie mobila sau ethernet ale
dispozitivelor de control zonale;

31

� sistemul trebuie sa permita conectarea ulterioara
si a altor consumatori independeti, precum aparate
de iluminat montate pe panouri solare, fara alte
costuri inafara de componentele hardware;


