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Memoriu tehnic 
Modernizarea sistemului de iluminat public din COMUNA BRAEȘTI,  

Judetul  IAȘI 
 

Capitolul 1 – Date generale 
 

 

1.1 Informatii generale 

 

Denumire obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public din COMUNA BRAEȘTI, 
Judetul IAȘI 
  
Beneficiar: UAT  BRAEȘTI, Judetul IAȘI 

 
Comuna Brăești este amplasată în zona sud-vestică a județului, la limita cu județul Neamț, și 
în cea centrală a Podișului Moldovei. Este deservită de șoseaua județeană DJ208A, care o 
leagă spre nord de Ion Neculce și Târgu Frumos (unde se termină în DN28) 

Modernizarea iluminatului public stradal in cadrul comunei se va executa pentru un 
numar de 450 de stalpi amplasati in intravilanul comunei, pe domeniul public. 
Acest proiect va fi tratat ca fiind prima faza dintr-un amplu proiect de modernizare si 
eficientizare a sistemului de iluminat public din intreaga comuna. Se va urmari, in primul 
rand, respectarea caracteristicilor luminotehnice impuse de standardele si normativele in 
vigoare, cat si o crestere a valorii raportului eficienta luminoasa/cantitate de energie 
consumata. 
 

1.2 Necesitatea lucrarii 
Urmare a studiului situatiei din teren, s-a identificat existenta unui sistem de iluminat in 
comuna, dar care nu respecta standardele si normativele in vigoare. 
Starea generala a sistemului de iluminat public existent este îngrijoratoare din cauza 
urmatoarelor aspecte:  
• numarul de aparate de iluminat existente este redus, nu toti stalpii existenti fiind 
echipati cu aparate de iluminat,  
• aparatele de iluminat existente sunt uzate fizic si moral, avand in majoritate o vechime 
mai mare de 10 ani, au dispersorul spart sau foarte murdar,  
• o mare parte sunt echipate cu compact fluorescente, surse cu eficiența scazuta 
si continut de mercur. 
• costuri de întretinere/mentinere foarte mari,  
• se înregistreaza un numar mult prea mare de reclamatii si implicit de interventii, 
comparativ cu sistemele reabilitate din alte localitati; acestea trebuie gestionate si creeaza 
necesar de resurse si un curent de opinie nefavorabil în rândul contribuabililor, 

În urma vizitelor în teren s-au mai identificat si urmatoarele probleme specifice ale 
sistemului de iluminat public stradal:  
• aparate de iluminat necorespunzatoare atât din punct de vedere al 
performantelor luminotehnice cât si constructiv  
• prezenta unor aparate de iluminat vechi si în stare avansata de deteriorare a fost 
reconfirmata în urma culegerii de date la fata locului. Unele aparatele de iluminat nu au un 
sistem optic de dirijare al fluxului luminos (lipsa reflector, lipsa difuzor sau foarte murdar) 
adecvat si nu pot asigura un iluminat de calitate.  
• aparate de iluminat cu grad de protectie scazut si neîntretinute corespunzator. 
• distributia luminii este neconforma cu standardele în vigoare si creeaza dificultati 
participantilor la trafic (disconfort, perceptie târzie si incorecta a obstacolelor, orbire, 
lipsa de fluenta în trafic, etc). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ion_Neculce,_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Frumos
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN28


 

3 | P a g e  
 

• Chiar si în situatia în care s-au achizitionat aparate de iluminat închise, s-a optat 
(probabil din ratiuni financiare) pentru aparate de iluminat cu un grad scazut de protectie. 
Datorita unei întretineri necorespunzatoare (compartimentul optic nu este. 
curatat periodic) acestea nu mai pot asigura un flux luminos care sa asigure un iluminat 
corespunzator.  
In prezent majoritatea aparatelor de iluminat care se vor inlocui sunt echipate cu surse cu 
descarcare la inalta presiune in vapori de sodiu și surse compact fluorescente. 
Stalpii de iluminat sunt de tip SCP10005, SCP10001, SCP 10002, SE4, SE10, SE11 si stalpi 
de medie tensiune. 
Reteaua de iluminat: tip LEA - TYIR, clasica , cu nul comun sau nul separat. 
Lipsa unui sistem de iluminat public corespunzator standardelor nationale si celor 
internationale, solicitarile cetatenilor si dezvoltarea zonelor amintite. 
Prin realizarea investitiei se ating urmatoarele obiective :  
• Economia de energie: Randamentul sistemelor de iluminat cu LED-uri este superior 
lămpilor cu incandescenţă şi respectiv lămpilor cu descărcare în gaz adică, la aceeaşi putere 
consumată produc cu mult mai multă lumină sau, altfel spus, pot produce aceeaşi lumină ca şi 
lămpile obişnuite la o putere consumată mult mai mică, economisindu-se astfel energia şi 
reducând factura de energie electrică.  
• Durata de viaţă: Dispozitivele LED clasice au o durata de viaţă de 100.000 ore, pentru o 

scădere a gradului de iluminare la 80%, iar pentru modulele cu LED-uri  
înglobate în corpurile de iluminat, se garantează minim 100.000 ore. Această durată de viaţă 
foarte ridicată a aparatelor de iluminat cu LED conduce la costuri reduse de mentenanţă a 
sistemului de iluminat şi oferă oportunitatea reducerii costurilor totale. Spre comparaţie, 
lămpile cu incandescenţă au o durata de 1.000-2.000 ore, iar lămpile compacte fluorescente 
ajung la 8.000 – 15.000 ore.  
• Eficienţa luminoasă ≥100 Lm/W: Sistemele cu LED-uri produc mai multă lumină pe 
watt consumat decât lămpile obişnuite. Controlul strict al dispersiei luminii realizat prin 
sistemul optic cu lentile pentru focalizarea fasciculului de lumină de formă dreptunghiulară 
asigură nepoluarea luminoasă.  
• Culoarea: Sistemele cu LED-uri pot emite nuanţa de lumină - culoarea dorită fără 
utilizarea unor filter de culoare. Lumină caldă, neutră sau rece obţinută, este foarte apropiată 
de lumina naturală, arată adevărata culoare a obiectelor şi sporeşte confortul şi vizibilitatea 
pe timp de noapte.  
• Timpul de pornire-oprire: din momentul alimentării, aparatelor de iluminat cu LED 
luminează practic instantaneu la intensitate maximă fără a avea întârzieri şi suportă foarte 
bine regimurile pornit-oprit, spre deosebire de lămpile cu vapori metalici sau cele cu vapori cu 
sodiu  
• Tensiunea de alimentare: aparatelor de iluminat cu LED lucrează la o tensiune 
de alimentare în gama 85-264 Vca  
• Intensitatea luminoasă: Fiecare modul are o intensitatea luminoasă 
constantă indiferent de fluctuaţiile tensiunii de reţea 
• Factorul de putere: Sistemele LED au factorul de putere mai mare de 0,98  
[acesta este 0,5 pentru lămpile cu sodiu] ceea ce reduce substanţial pierderile 

suplimentare în reţea şi se obţine reducerea consumului de energie electrică.  
• Impactul asupra mediului: Implementarea soluţiilor cu LEDuri pentru iluminat 

implică şi o serie de beneficii în domeniul mediului şi dezvoltării durabile:  
Consumul redus cu peste 50% contribuie la reducerea poluării şi la conservarea 
combustibililor fosili ţinând cont că peste 70% din energia electrică consumată în România 
este produsă prin tehnologii de ardere a cobustibililor fosili cu efecte dezastruoase asupra 
mediului  
Durata de viaţă de 3 ori mai mare duce la reducerea deşeurilor provenite de la lămpile 
uzate.  
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• Lipsa costurilor cu mentenanta, avand in vedere termenul mare de garantie (5 ani), 
cat si durata medie de viata a corpurilor de iluminat. 

Sistemul de iluminat public se va moderniza prin demontarea aparatelor de iluminat 
existente si predarea catre proprietar, montarea de aparate de iluminat noi cu sursa de 
lumina cu LED, console si coliere noi realizate din teava si platbanda de otel zincate montate 
pe stalpii existenti.  

Pentru alimentare se va utiliza reteaua aeriana existenta, fara a necesita 
modificari in punctele de aprindere.  
Racordul la reteaua LEA 0,4kV iluminat public existenta se va face cu cleme de derivatie 
cu dinti tip CDD. 
 

Capitolul 2 – Datele investitiei 
2.1 Descrierea investitiei 
 

La baza descrierii investitiei stau: 
• Situatia identificata in teren 
• Oferta tehnico-economica 
 

O sursa de lumina care este folosita din ce in ce mai mult in constructia 
aparatelor de iluminat de ultima generatie este LED-ul. 

Aparatele de iluminat cu LED-uri, in comparatie cu aparatele de iluminat cu surse cu 
descarcare la inalta presiune, au o eficienta luminoasa si energetica ridicata (70-140 lm/W, 
inclusiv pierderile in partea optica si sursa), au un indice de redare a culorilor Ra>70 si o 
durata de viata nominala de minim 50000 ore dar au un pret mai ridicat. Aparatele de iluminat 
cu LED pot fi realizate in functie de necesitati (locul de utilizare), la o temperatura de culoare 
de la 3000 la 6300 K in timp ce sursele cu descarcare la inalta presiune in vapori de sodiu au 
o temperatura de culoare fixa (2000-2100 K).  

Deprecierea parametrilor aparatelor de iluminat cu LED este mult mai scazuta decat a 
aparatelor de iluminat cu surse de sodiu. Astfel deprecierea fluxului luminos al aparatelor de 
iluminat cu LED poate fi de 90% la 35000 ore de functionare sau 86% la 60000 ore de 
functionare. Pentru a asigura aceNeamt parametrii luminotehnici un aparat de iluminat cu LED 
are un consum de energie electrica mai redus decat a aparatelor cu surse de sodiu iar 
parametrii se pastreaza un timp mai indelungat.  
 Aparatele de iluminat cu LED au un avantaj major fata de sursele cu descarcare la 
inalta presiune avand posibilitatea controlarii usoare a fluxului luminos, fara stingerea lampii, 
prin reglarea parametrilor sursei de alimentare (dimming) si respectiv posibilitatea aprinderii, 
reducerii fluxului sau stingerii selective, individual sau in grupuri organizate logic, a aparatelor 
de iluminat (telemanagement) in functie de locul de utilizare sau necesitati. Astfel se poate 
comanda reducerea fluxului luminos intre anumite ore cu trafic redus pe unele portiuni de 
strada in timp ce in intersectii, treceri de pietoni sau zone de risc iluminatul functioneaza la 
parametri maximi, sau se poate comanda reducerea sau chiar stingerea completa a 
iluminatului in zone in care pe timpul noptii nu exista activitate (parcari dedicate). Acest lucru 
conduce, prin modificarea tensiunii de alimentare, la reducerea puterii consumate si in final la 
reducerea consumului de energie electrica pentru iluminat. Utilizarea aparatelor de iluminat 
cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere, deoarece nu mai este necesara 
inlocuirea periodica a sursei de lumina, singurele interventii necesare fiind pentru curatarea 
periodica a partii optice (care trebuia facuta si in cazul aparatelor clasice) si eventualele 
interventii la sistemul de alimentare cu energie electrica. Este posibila utilizarea de aparate de 
iluminat la care sa se poata inlocui usor placa cu LED-uri, pastrandu-se partea de alimentare 
si de aparat de iluminat, cu o placa LED noua, cand tehnologia LED va ajunge la o eficienta 
sporita. Aparatele de iluminat cu LED, prin caracteristicile de mai sus, constituie alternativa 
moderna pentru eliminarea dezavantajelor surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori 
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de mercur sau sodiu si realizarea unui sistem de iluminat eficient cu cheltuieli de exploatare si 
mentinere scazute. 

Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei moderne. El 
are rolul de a asigura atât orientarea şi circulaţia în siguranţă a pietonilor şi vehiculelor pe 
timp de noapte, cât şi crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală .  
Realizarea unui iluminat corespunzător determină în special : 
- reducerea cheltuielilor indirecte; 
- reducerea numărului de accidente pe timp de noapte ; 
- reducerea riscului de accidente rutiere; 
- reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor;  
- îmbunătăţirea climatului social şi cultural prin creşterea siguranţei activităţilor pe 
durata nopţii.  

Asigurarea unui iluminat corespunzător poate conduce la o reducere cu 30 % a 
numărului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45% pe cele 
rurale şi cu 30 % pentru autostrăzi. Totodată, iluminatul corespunzător al trotuarelor reduce 
substanţial numărul de agresiuni fizice, conducând la creşterea încrederii populaţiei pe timpul 
nopţii. 
 

Se propun urmatoarele: 
i. Demontarea apartelor de iluminat vechi 
ii. Demontarea consolelor vechi 
iii. Demontarea cablurilor de alimentare vechi 
iv. Montarea consolelor noi, proiectate luminotehnic  
v. Montarea de aparate de iluminat cu LED-uri, eficiente din punct de vedere energetic 

si luminotehnic, pe toti stalpii existenti avand gradul de protectie de minim IP66 si 
IK08;  

vi. Realizarea alimentarii cu energie din retelele de iluminat existente utilizand cablu 
CYYF 3x1.5mmp ;  

Realizarea legaturii electrice in reteaua existenta de joasa tensiune iluminat public 

utilizand cleme de derivatie tip CDD 15 IL; 

 

 

 

 

 

Nr.crt. Denumire lucrare UM Cantitate 
    

1 Montare aparat ilum.LED 36W, Fisa tehnica 1 Buc 450 
    

2 
Montare consola de sustinere aparat de iluminat, conform 

Buc 450 
analiza luminotehnica    

    

3 Montare cablu de alimentare tip CYYF 3x1,5mmp M 450 
    

4 Montare cleme de legatura tip CDD 15/45 IL Buc 1350 
    

2.2 Descrierea caracteristicilor principalelor echipamente folosite 
Documente insotitoare:  
- certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat stradale ; 
- fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri; 
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FISA TEHNICA NR. 1 

Denumire caracteristica Date tehnice garantate 
Producator Da 

 Iluminatul cailor de circulatie, 

Domeniu de utilizare 
ME5-ME6,   piete,   parcari, 
zone  rezidentiale  (P2-P5),  

 platforme industriale, etc. 

Puterea nominala 36W 

Flux luminos aparat 5760Lm 

Aparatul de iluminat sa suporte obligatoriu 
dimming Optional 

  

Tensiunea nominala 230V 

Frecventa nominala 50Hz 

Distorsiuni armonice (THD) Max. 15 % 

Factor de putere Min. 0.95 

Functionare in temperaturi intre   -35 - +45 grade 
Da 

Celsius  

Grad de protectie compartiment optic IP67 

Grad de protectie compartiment aparataj IP67 

Rezistenta la impact a intregului aparat de 
iluminat IK10 

  

Dimensiuni aparat Nu este impusa 

Greutate Nu este impusa 

Rezistenta aerodinamica Nu este impusa 

Clasa de izolatie electrica I/II 

Eficienta  luminoasa  sistem  (alimentare,  sistem 
Min. 160 lm/W 

optic, sursa)  

Indicele de redare a culorilor Ra >70 

Temperatura de culoare Tc (situata in intervalul) 5700 K 
  

Carcasa metalica, vopsita in camp electrostatic Aluminiu  

Sistem de prindere metalic Banda Ol Zn 

Consola Ol ZN, conform luminotehnica 32 m 

  Compartimentul accesorii electrice si compartimentul optic vor constitui incinte 
separate, pentru a evita patrunderea prfului/murdaria in compartimentul optic atunci 
cand se intervine in compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de reparatii 

   Corp din aliaj din aluminiu sau aliaj de aluminiu vopsit in camp electrostatic cu un 
design optimizat pentru disiparea optima a caldurii; fara striatii sau radiator de racire 
extern pentru evitarea depunerii prafului. 
Placa cu LED-uri sa poata fi inlocuita cu usurinta DA 
Durata de viata nominala Min. 100000 ore 
Garantie 5 ani 

2. Console     

CONSOLA DE SUSTINERE CORP DE ILUMINAT  

Domeniu de utilizare -sustinerea corpurilor de iluminat stradale 
Descriere -executata din teava OL 37 diametru 32  
  -zincata la cald/electrolotic  

  -lungimea desfasurata : cca 1500 mm, conform calcului  
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luminotehnic   
Prindere pe stalp -cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecarui tip de stalp pe care se 
monteaza  

-colierele vor fi din platbanda OLZn 40x4  
 
 
 
 
 

Cabluri de alimentare  
Pentru instalatiile de iluminat, se utilizeaza cabluri 

cu conductoare de cupru si aluminiu armate sau nu cu 
izolatie si manta de PVC.  

In interior si exterior (in zone cu posibilitati reduse 

de expunere la lovituri mecanice), se vor utiliza cabluri 

nearmate. Pe portiunile unde exista probabilitatea de 

lovire, cablurile nearmate se vor proteja in tevi de otel.  
Rigiditatea dielectrica a cablurilor 

caracterizeaza nivelul de izolatie la supra  
tensiuni si are valorile indicate in standardele si normele interne de produs, functie de 
tensiunea cea mai ridicata a retelei. In cazul de fata aceasta tensiune se considera de 
maxim 1,2 kV. 
 

 

Caracteristicile principale ce vor fi respectate de cablurile ce urmeaza a se instala:  
- tensiunea de lucru : 400V 
- temperatura de lucru -150C … +700C 
- flexibilitate tolerabila (raza de curbura 6D) 
- rezistenta la umiditate ; 
- rezistenta la socurile mecanice ; 
- rezistenta la agenti chimici. 

 
 

CDD-IL - Clemă de Derivaţie cu Dinţi pentru 
Iluminat.  

Asigură alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat public, de la reţeaua 
aeriană mono sau trifazată, executată cu cablu torsadat sau conductoare izolate, fără 
secţionarea acestora.  

Caracteristici:  
– permit realizarea legaturii electrice pe orice tip de conductor (aluminiu, cupru, 
unifilar sau multifilar) datorita materialelor utilizate si a tehnologiei speciale de 
acoperire folosite pentru fabricarea dintilor potentialul electrochimic este pactic egal 
atat pentru cupru cat si pentru aluminiu;  
– rezistenţă mecanică net superioară şi fiabilitate sporită in exploatare datorita 
materialelor folosite pentru carcase si capete de surub;  
- datorita profilului dinţilor şi a capetelor speciale de şuruburi cu limitatoare de cuplu 
asigură penetrarea controlată a conductorilor, contacte electrice mai ferme, implicit 
rezistenţe de contact mai mici;  

- asigură un montaj sigur in exploatare şi usor de realizat. 
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Situatia proiectata           

Numar corpuri de iluminat  
 

  450 BUC 

Puterea instalata proiectata : 
 

  16,2 KW 

Costul energie/an 
  

  42867,13 LEI 

  
   

      

Costul intretinerii / an pentru urmatorii 5 ani 0 LEI   
 

*Timpul normat de functionare de calcul:4000ore  
**Pretul energiei electrice conform ANRE:661.53lei/MWh 

In cazul scenariului propus spre avizare nu este necesara cresterea puterii 
instalate deci nu sunt necesare avize suplimentare de la furnizorul de energie electrica 
pentru situatia realizarii alimentarii din reteaua LEA jt iluminat public existenta. 

 
CAPITOLUL 3 - Graficul de realizare a investitiei 

 

Nr crt 
  

Categoria de lucrari 
 Sapt  Sapt  Sapt  Sapt  Sapt 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

            

                     

2 
 Contractare   

X 
             

 
Semnare contract de executie 

              

                 

                     

  Perioada de mobilizare                 

3 
 Achizitie, executie materiale si echipamente,  

X 
             

 
programare si alocare personal pentru executie 

              

                 

  conform contract                
  Executie lucrare-demontari                 

4 
 Demontare armaturi metalice vechi, corpuri vechi,     

X 
  

X 
       

              

 cabluri de alimentare de la retea la corp si cleme de              

                 

  legatura                

5 

 
Executie lucrare-montari         

X 

  
X 

  
X 

 
             

 Montare consola si corp si executie legaturi electrice             

                 

                      

6 
Receptie lucrare      

X 
 

       

  Probe, verificari, punere in functiune, facturare lucrari. 
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1.  Grafic de executie detaliat al lucrarii de C+M  
Denumire : Produs / Lucrare X: Modernizarea sistemului de iluminat publici in 
comuna Braesti, Jud. Iasi  
Activitatea / Zona de lucru: Localitatea BRAESTI, Jud. IASI 
Documentaţia tehnică de execuţie folosită la stabilirea acestui grafic: 

.………………………  
Ordinul de începere a execuţiei: dupa inchiderea procedurilor de licitatie/incheiere 
contract/perioada de mobilizare : 
Responsabil Produs / Lucrare X: BERTEA  

Termen începere lucrare : 5 zile de la data ordinului de incepere al lucrarii 
 
 
 

             Perioada de execuţie - saptaman. lună  (început 
   

Activităţi specifice şi relevante de 
           - sfârşit)              

Nr. crt. 
Luna 

      

1 
            

2 
      

  
execuţie 

                           

                                

             Sapt.  I  II   III IV  I  II  III IV 
                         

 A     B       0 1  2  3 4 5   6  7 8 
                                           

1 
 Elaborarea necesarului de materiale; Planif. X                         
 

analiza stocurilor; 
     

Realiz. 
                           

                                   
                                        

                                        

2 
 Verificarea     produselor Planif.  X                         
 

aprovizionate; 
     

Realiz. 
                           

                                   
                                        

                                

   Nominalizarea personalului calificat Planif.  X                         
3 

 

necesar execuţiei 
 

produsului / 
                              

  

Realiz. 
                           

   lucrării                                     

4 
 

Ordin de incepere lucrare 
   Planif.  X                         

    

Realiz. 
                           

                                        
                                       

5 
 Acces in instalatia distribuitorului de Planif. X                         
 energie          

Realiz. 
                           

                                       
                                        

                                       

6 
 

Preluarea amplasamentului 
  Planif. X                         

   

Realiz. 
                           

                                        
                                       

7 
 Demontarea materialelor vechi si Planif.     X    X                 
 

predarea acestora catre beneficiar 
 

Realiz. 
                           

                               
                                        

                           

8 
 Montarea consolelor, clemelor si a Planif.         X  X X           
 aparatelor de iluminat     

Realiz. 
                           

                                  
                                        

                                     

9 
 Executie legaturi in reteaua  LEA Planif.            X X           
 

0,4kV iluminat public 
    

Realiz. 
                           

                                  
                                        

                                

   

Verificarea conformităţii întregii 
                              

   Planif.               X           

10 lucrări,  masuratori  si  punere  in 
                              

Realiz. 

                           

   functiune                                     
   Intocmirea documentelor pentru Planif.               X           

11 recepţia  şi  punerea  in  funcţiune  a 
                              

Realiz. 

                           

   lucrării                                     

12 Convocarea comisiei de recepţie a Planif.               X           

 lucrarii   Realiz.                         
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CAPITOLUL 4 – Cadru legislativ 
 

Executia lucrarilor se va face in baza urmatoarelor standard si normative :  
În prezenta lucrare s-au avut în vedere următoarele prescripţii tehnice în vigoare 
şi care vor trebui respectate în execuţie:  
• CEN/TR1321-1 – Iluminat stradal –Selectia claselor de iluminat; 
• EN/13201-2 – Iluminat stradal – Cerinte cu privire la performanta; 
• EN/13201-3 – Iluminat stradal – Calcularea  performantei  
• EN/13201-4– Iluminat stradal –Metode de masurare a 
performantei sistemului de iluminat  
• Legea nr. 230 din 07 iunie 2006 – Legea serviciului de iluminat public. 
• PE 132/2003 Normativ pentru proiectarea reţelelor de distribuţie publică, 
• PE 003/91 Nomenclator de verificări, încercări, 
• PE 135/91 Instrucţiuni pentru determinarea secţiunilor economice.  
• NTE 401/103/00 Metodologie pentru pentru determinarea secţiunilor 
economice a conductoarelor reţelelor electrice cu tensiunea 1 – 110 kv electrice,  
• NTE 007/08/00: Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri 
electrice  
• 1RE-Ip 30-90 Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare 
la pământ  
• Instrucţiuni proprii de securitate a muncii pentru instalaţii electrice 
în exploatare; 65/2007  
• HG 925/1996 - Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de verificare 
a proiectelor de specialişti atestaţi MLPAT  
• HGR 90/2008 privind racordarea la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică  
• Ordinul ANRE nr.4 / 09.03.2007 – Norme tehnice privind delimitarea zonelor 
de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice instalatiile din sistemul 
de distributie a energiei electrice. 

 

Verificarea calităţii şi recepţia calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii 
montaj se va face in baza urmatorelor normative :  
• Norme privind cuprinsul şi modul de întocmire, completare şi păstrare a 
carţii tehnice a construcţiilor; C167-77. 
• Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi  
instalaţiilor tehnologice pentru obiectivele de investiţii; C204-80; ( BC 5/81). 

• Legea numărul 10 privind calitatea in constructii  
• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
• Regulamentul privind Protecţia şi igiena muncii în construcţii aprobate 
cu Ordinul 9 / N / 15.03.1993 de către M.L.P.A.T.  
• Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia 
la acţiunea focului P 118- 89. 
• C 56-2000 – Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor in constructii si a 
instalatiilor aferente 
 

CAPITOLUL 5 – ETAPELE DE LUCRU  
1. Demontare aparate de iluminat stradal ; 
2. Montare console si aparate de iluminat stradal ; 
3. Efectuare de legaturi electrice cu CDD; 
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Toate aceste etape vor fi executate de personal de specialitate si autorizat pentru 
fiecare tip de lucrare in parte. 
 

Etape de realizare a lucrarilor 
Lucrarile se vor realiza etapizat, conform graficului de lucrari. 
Pentru lucrarile executate se fac: 
- receptii partiale pentru lucrari ascunse; 
- receptii finale la incheierea executiei.  

Lucrarile de constructii-montaj, pozare cablu joasa tensiune, lucrari de montaj 
aparate de iluminat public, se vor executa cu intreruperea alimentarii cu energie 
electrica, numai in perioada stabilita si respectand graficul de lucru aprobat, fiind 
corelate cu programele de teste si verificari si cu programul activitatii celor afectati 
de intreruperea energieie electrice.  

Pe toata durata de executie a lucrarilor, executantul este obligat sa respecte 
procedurile de acces si protectie fizica interne, tinand cont de prevederile acestora 
la realizarea graficului de executie.  
Cerinte referitoare la organizarea de santier  

Solutiile pentru organizarea de santier sunt cele obisnuite si vor fi propuse 
de executant in oferta pe care o va elabora.Organizarea de santier nu va bloca caile 
de acces existente. 
 

Caile de acces existente si cele provizorii  
Pe durata executarii lucrarilor nu sunt necesare cai de acces provizorii, caile 

de acces existente fiind suficiente. Accesul utilajelor in incinta se face pe caile 
existente in zona, nefiind necesare amenajari speciale.  
Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefoane 

Se vor utiliza cele existente in zona. 

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier  
Lucrarile executate necesita o protectie deosebita, conform normativelor in 

vigoare.  
In santier materialele vor fi depozitate corespunzator evitandu-se afectarea lor. Zona 

ramasa sub tensiune se va ingradi cu panouri de protectie din lemn  
ignifugat si se vor monta placute de avertizare si interzicere cu textul: STAI! PERICOL 

DE ELECTROCUTARE; STAI! ZONA DE INALTA TENSIUNE, respectandu-se 

distantele fata de vecinatate. Responsabilitatea protejarii lucrarilor executate si 

depozitarii materialelor pe santier pana la PIF a obiectivului revine executantului. 

Masurarea lucrarilor in santier  
Executantul in colaborare cu beneficiarul va tine la zi un registru cu 
cantitatile de materiale folosite si a volumului de lucrari. Pentru lucrarile 
ascunse masurarea se executa odata cu receptia lor.  

Servicii sanitare  
Sunt in responsabilitatea executantului. 

Relatii intre autoritatea contractanta si executant  
Relatiile dintre autoritatea contractanta si executant sunt reglementate prin 
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contractul de proiectare si executie incheiat intre parti. 
 

Personal tehnic  
Executantul va trebui sa asigure personal de inalta calificare si cu 

experienta in lucrari joasa tensiune, in conducerea santierului cat si in principalele 
puncte de lucru.  
Forta de munca  

Forta de munca necesara in vederea executarii lucrarilor (muncitori, sefi de 
echipa, etc) trebuie sa fie asigurata de executant. Personalul va fi calificat 
corespunzator cu specificul muncii depuse. Personalul care monteaza instalatii 
electrice va avea autorizarea ANRE – corespunzatoare categoriei de lucrari care o 
executa.  
Siguranta si protectie  

Contractul va contine prevederi de securitate pentru siguranta 
echipamentelor si materialelor, respectand procedurile de acces si protectie fizica .  
Respingerea lucrarilor  

Orice abatere de la proiect si caietul de sarcini sau de la alte documente 
contractuale care pot avea efect asupra sigurantei in functionare sau duratei de viata 
a instalatiei, vor fi comunicate autoritatii contractante in vederea analizei si luarii de 
decizii. In cazul in care autoritatea contractanta constata executia unor lucrari de 
proasta calitate, defecte sau abateri de la proiect si prezentul caiet de sarcini, 
acestea vor fi respinse. Executantul va fi anuntat de urgenta si va trebui sa refaca 
lucrarile pe cheltuiala proprie.  
Materiale si echipamente  

Toate materialele utilizate trebuie sa fie de cea mai buna calitate d. p. d. v. 
al modului de executie, rezistentelor mecanice, calitatilor electrice, durabilitate si 
siguranta in functionare. Materialele si instalatiile care necesita certificate de 
garantie, conform legii vor fi insotite de aceste documente.  
Programul de asigurare a calitatii  

Executantul va trebui sa aiba un program de asigurare a calitatii aprobat si 
un plan de securitate si sanatate a muncii.  

Programul de asigurare a calitatii va trebui sa corespunda prevederilor 
standardelor ISO 9001/2008 sau echivalent. 
 

Securitatea muncii, masuri PSI si protectia mediului  
In proiect sunt prevazute masuri de securitate in munca, PSI si protectia 

mediului pentru perioada de executie, perioada de punere in functiune si pentru 
perioada de exploatare de proba si pentru restul perioadei de expoloatare, 
respectand toate normativele si legislatia in vigoare. 
 

Măsuri de protecţia muncii 
Standarde şi norme care au stat la baza intocmirii documentatiei:  

– Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in 
medii normale nr.111/2001 (ed. 2004); 

–  Legea pentru protecţia muncii nr. 90/1996;  
– Normele specifice de securitatea muncii pentru transportul şi distribuţia 

energiei electrice nr. 65/ 2002 (ed. 2004) ;  
Măsuri generale de protecţia muncii:  

La montarea, PIF, exploatarea şi repararea utilajelor se vor aplica prescripţiile 
din “Normele generale de protecţia muncii 2002“ elaborate în conformitate cu 
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Legea 90/1996 cu privire la pregătirea şi instruirea specialiştilor, metode şi mijloace 
de propagandă (afişaje la locul de muncă), echipament individual de protecţia 
muncii, transportul, manipularea şi depozitarea materialelor, semnalizarea locurilor 
de muncă.  

La execuţia şi darea în execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentei 
documentaţii, este obligatorie aplicarea în totalitate a normelor de protecţia muncii, 
prevăzute în legislaţia în vigoare.  

Înainte de începerea lucrărilor, executantul va lua legătura cu personalul de 
exploatare şi alte întreprinderi care deţin instalaţii în apropiere şi va lucra pe baza 
autorizaţiilor de lucru scrise acolo unde este cazul, emise de organele competente, 
care vor specifica instalaţiile din apropiere, precum şi măsurile de protecţia muncii ce 
trebuiesc luate.  

În situaţia în care simultan cu execuţia lucrărilor de reţele electrice se constată 
deschiderea de alte şantiere, se va lua legătura cu conducerea şantierului respectiv 
cu care se va încheia o înţelegere scrisă prin care se vor stabili măsurile de protecţia 
muncii ce trebuiesc luate. Convenţia respectivă se va întocmi pentru fiecare loc de 
muncă în parte, cu stabilirea măsurilor concrete ce trebuiesc luate şi respectate în 
zona respectivă. Se vor respecta cu stricteţe măsurile precizate de exploatare, odată 
cu admiterea la lucru a echipelor.  

 Măsuri pentru perioada de execuţie: 
Lucrările în instalaţiile electrice în exploatare se pot executa numai în baza 

unei autorizaţii de lucru scrise şi cu scoaterea de sub tensiune a instalaţiei. 

 

Se consideră lucrări cu scoaterea de sub tensiune acele lucrări, la care în 
funcţie de tehnologia adoptată, se scoate de sub tensiune întreaga instalaţie, sau 
doar acea parte a instalaţiei la care urmează a se lucra în condiţii de securitate. 
 

In vederea realizării zonei protejate, trebuiesc luate următoarele măsuri 
tehnice în ordinea indicată mai jos: 
 

a) întreruperea tensiunii şi separarea vizibilă a instalaţiei;  
b) blocarea aparatelor de comutaţie prin care s-a făcut separaţia vizibilă şi 

montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere; 
c) verificarea lipsei de tensiune; 
d) legarea instalaţiei la pământ şi în scurtcircuit. 

 

Numai după luarea acestor măsuri instalaţia se consideră scoasă de sub 
tensiune. 
 

În vederea realizării zonei de lucru trebuiesc luate următoarele măsuri tehnice 
în ordinea indicată mai jos: 
 

a. verificarea lipsei de tensiune;  
b. legarea instalaţiei la pământ şi în scurtcircuit (operaţie ce cuprinde şi 

descărcarea sarcinilor capacitive); 
c. delimitarea materială a zonei de lucru;  
d. măsuri tehnice de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică. 
În cazul în care zona coincide cu zona protejată, masurile tehnice pentru  

realizarea zonei protejate constituie simultan şi măsuri tehnice pentru zona de lucru, 
pentru aceasta din urmă trebuind a se lua în plus şi măsuri de asigurare împotriva 
accidentelor de natură electrică şi neelectrică. 
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Pentru realizarea zonei protejate şi a zonei de lucru se vor respecta capitolele 

privitoare la : 
 

- Întreruperea tensiunii şi separarea vizibilă a instalaţiei;  
- Blocarea în poziţia deschis a aparatelor de comutaţie prin care s-a făcut 

separarea vizibilă a instalaţiei;  
- Verificarea lipsei de tensiune; 
- Legarea instalaţiei la pământ şi în scurtcircuit; 
- Delimitarea materială a zonei de lucru;  
- Măsuri tehnice de asigurare a zonei de lucru împotriva accidentelor de 

natură electrică şi neelectrică.  

 Măsuri pentru perioada de punere în funcţiune şi exploatare de 
probă: 

Pentru întreaga perioadă de punere în funcţiune şi exploatare de probă, se 
întocmeşte de către unitatea de exploatare şi constructor, un grafic desfăşurător pe 
părţi a obiectului energetic, cu precizarea tuturor operaţiunilor de protecţia muncii şi 
probelor ce se efectuează. 
 

 Măsuri pentru perioada de exploatare: 
Prezentul proiect este întocmit în conformitate cu “Norme specifice de 

securitatea a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice” nr. 65/2002 şi 
a instrucţiunilor în vigoare astfel încât în urma execuţiei să se asigure condiţii 
normale de exploatare. 
 

Protecţia împotriva atingerilor indirecte: 

 

Pentru protecţia personalului împotriva atingerilor indirecte în reţelele de joasă 
tensiune cu neutrul legat la pamânt (T) se utilizează sistemul de protecţie prin 
legarea la conductorul de protecţie (PE), realizându-se o schemă (TN-C) ce asigură 
declanşarea în caz de defect într-un timp mai mic de 3 sec., în care funcţiile de 
neutru şi de protecţie sunt combinate într-un singur conductor pentru întreaga 
schemă (PEN). 
 

In condiţiile art. 3.1.1.13 din STAS 12604/5, în plus, se prevede o măsură 
suplimentară de protecţie, legarea la pământ . 

 

Conditii suplimentare 
Este interzisa executarea mansoanelor. 

 

Verificari in vederea receptiei  
In timpul lucrarilor de montaj, delegatul beneficiarului va urmari indeaproape 

modul de executare a acestora, prin delegatii autorizati. Verificarea are drept scop 

de a constata daca se respecta proiectul, caietele de sarcini, prescriptiile si 

instructiunile tehnice in vigoare, precum si calitatea unor materiale si a lucrarilor.  
Aceste verificari urmaresc modul in care a fost aplicat normativul de 

proiectare PE 107 si constau in:  
- respectarea distantelor minime prescrise la pozare, atat in ceea ce 

priveste adancimea in pozare cit si in ceea ce priveste conditiile impuse la 
intersectia cu alte instalatii tehnologice;  

- respectarea conditiilor prescrise la instalarea cablurilor in pamant, in 
tuburi de protectie, in interiorul cladirilor, etc.; 

- marcarea cablurilor si a mansoanelor. 
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La darea in exploatare a unui cablu nou, se vor efectua toate incercarile si 

verificarile prevazute in Nomenclatorul de verificari, incercari si probe privind 
montajul, punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice, 
PE 003.  

La darea in exploatare a unei retele de cabluri de energie electrica, se va 
ceda unitatii de exploatare prin executantul lucrarii urmatorul material 
documentar.  

- proiectul retelei de cabluri electrice  
- schitele cotate, cu modificarile fata de desenele de executie si cu datele 

referitoare la repararea traseului cablului si a mansoanelor.  
- certificatele de calitate si buletinele privitoare la incercarile cablului 

executat de fabrica furnizoare sau la incercarile facute pe santier.  
- derogari de la proiect  
- detalii asupra incrucisarilor cu alte trasee de cabluri sau de canalizari de 

conducte de orice fel.  
Incercarile  cablurilor  dupa  montaj  se  fac  conform  NTE  002/03/00 

Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice. 
 

Probe si receptia lucrarilor 
Incercarile dupa montaj se fac conform NTE 002/03/00. 
 

Conditii de testare  
Echipamentele din furnitura vor fi testate in conformitate cu reglementarile CEI 

(Central European Initiative) pentru a certifica incadrarea lor in cerintele specificatiei 
tehnice din caietul de sarcini.  

Toate testele vor fi facute in conditiile si cerintele din prezentul caiet de sarcini. 
Furnizorul echipamentului va transmite beneficiarului certificatele testelor  

efectuate pe tipul din furnitura actuala, conform cu datele tehnice indicate. 

Certificatele tip vor fi prezentate in oferta.  
Nu vor fi considerate suficiente certificatele cu caracter general, emise pentru 

o gama larga de parametri de baza.  
Testele de rutina se vor efectua pentru tot echipamentul urmand ca prin 

contract sa se stabileasca eventualele inspectii la fata locului, la efectuarea acestor 
incercari. Teste de punere in functiune (P.I.F.)  

Executantul va propune spre aprobare beneficiarului un program de probe de 
P.I.F. Echipamentul necesar pentru testele de P.I.F. va fi asigurat de 
executant. La testele PIF, executantul va utiliza doar echipamente adecvate 
si atestate tehnic conform legislatiei in vigoare. Executantul va utiliza la 
testele PIF aparate verificate metrologic.  

Receptia instalatiei  
Toate instalatiile si echipamentele vor fi insotite de: certificate de 

conformitate, certificate de garantie, buletine de verificari conform legislatiei in 
vigoare, si cartile tehnice cu instructiuni de utilizare si intretinere, precum si schite 
detaliate.  
Garantia materialelor, echipamentelor si a lucrarilor  

Nu se admit decat materiale si echipamente noi, insotite de certificate de 
garantie cu durata de minimum 60 luni;  

Garantia tuturor lucrarilor executate si a tuturor materialelor si 
echipamentelor montate va decurge neaparat de la data punerii in functiune si va fi 
de minim 60 luni. 
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CAPITOLUL 6 – DISPOZITII FINALE  
Toate echipamentele si instalatiile proiectate si executate trebuie sa fie compatibile cu cele 
existente .  
Executantii vor avea atestate ANRE pentru proiectare si executie lucrari specifice: 
Atestate ANRE tip B. 
 

 

Elaborator Memoriu Tehnic 

S.C. SERVICII ELECTRICE  OLTENIA  S.R.L. 

ING. GROZA NICUSOR 

Zina Turicianu
Servicii Electrice Oltenia
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Beneficiar: COMUNA BRAEȘTI, JUDETUL IAȘI  
Executant: Servicii Electrice Oltenia SRL  
Proiectant:  
Obiectivul: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA  

BRAEȘTI, JUDETUL IAȘI 

 

DEVIZ GENERAL 
 

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei 
 

 
In lei/euro la cursul 4.7 lei/euro din data de 1/10/2019  

 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

 Valoare (fara TVA) TVA 
Valoare (cu 

TVA) 

Nr. 
       

cheltuieli 
 

Lei Lei Lei   
   

 

2 
 

3  4  5 
 

1   

        

CAPITOL 1        

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

       

       

       

1.1 Obtinerea terenului  0.00  0.00  0.00 

1.2 Amenajarea terenului  0.00  0.00  0.00 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si  0.00  0.00  0.00 

 aducerea terenului la starea initiala        

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor  0.00  0.00  0.00 

TOTAL CAPITOL 1  0.00  0.00  0.00 

        
CAPITOL 2        

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

    

    

    

TOTAL CAPITOL 2  0.00  0.00  0.00 

        
CAPITOL 3        

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

       

       

       

3.1 Studii  0.00  0.00  0.00 

3.1.1 Studii de teren  0.00  0.00  0.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului  0.00  0.00  0.00 

3.1.3 Alte studii specifice  0.00  0.00  0.00 

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru  0.00  0.00  0.00 

 obtinerea de avize, acorduri si autorizatii        

3.3 Expertizare tehnica  0.00  0.00  0.00 

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul  0.00  0.00  0.00 

 energetic al cladirilor        

3.5 Proiectare  0.00  0.00  0.00 

3.5.1 Tema de proiectare  0.00  0.00  0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate  0.00  0.00  0.00 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de  0.00  0.00  0.00 
 avizare a lucrarilor de interventii si deviz        

 general        
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in  0.00  0.00  0.00 

 vederea obtinerii        

 avizelor/acordurilor/autorizatiilor        
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului  0.00  0.00  0.00 

 tehnic si a detaliilor de executie        

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie  0.00  0.00  0.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie  0.00  0.00  0.00 

3.7 Consultanta  0.00  0.00  0.00  
 
 
Investitie - DEVIZ GENERAL  

Formular generat cu programul  (www.eDevize.ro) 

Zina Turicianu
Servicii Electrice Oltenia
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In lei/euro la cursul 4.7 lei/euro din data de 1/10/2019        

 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

  Valoare (fara TVA)  TVA Valoare (cu TVA) 

Nr. 
         

cheltuieli 
  

Lei Lei Lei    
    

 

2 
  

3  

 

4  5 
 

1     

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul   0.00   0.00  0.00 

 de investitii          

3.7.2 Auditul financiar   0.00   0.00  0.00 

3.8 Asistenta tehnica   0.00   0.00  0.00 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului   0.00   0.00  0.00 

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor   0.00   0.00  0.00 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la   0.00   0.00  0.00 
 fazele incluse in programul de control al          

 lucrarilor de executie, avizat de cate          

 Inspectoratul de Stat in Constructii          

3.8.2 Dirigentie de santier   0.00   0.00  0.00 

TOTAL CAPITOL 3   0.00   0.00  0.00 

         
CAPITOL 4          

Cheltuieli pentru investitia de baza 

         

         

         

4.1 Constructii si instalatii  267,750.00   50,872.50  318,622.50 

4.1.1 01 Sistemul de iluminat public  267,750.00   50,872.50  318,622.50 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si  0.00   0.00  0.00 

 functionale         
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si  0.00   0.00  0.00 

 functionale care necesita montaj         
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si  0.00   0.00  0.00 

 functionale care nu necesita montaj si         

 echipamente de transport         

4.5 Dotari  0.00   0.00  0.00 

4.6 Active necorporale  0.00   0.00  0.00 

TOTAL CAPITOL 4  267,750.00   50,872.50  318,622.50 

        
CAPITOL 5          

Alte cheltuieli 

         

         

         

5.1 Organizare de santier  0.00   0.00  0.00 

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente  0.00   0.00  0.00 

 organizarii de santier         

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului  0.00   0.00  0.00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului  0.00   0.00  0.00 

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente  0.00   0.00  0.00 

 creditului bancii finantatoare         
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii  0.00   0.00  0.00 

 lucrarilor de constructii         
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului  0.00   0.00  0.00 

 in amenajarea teritoriului, urbanism si         

 pentru autorizarea lucrarilor de constructii         
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a  0.00   0.00  0.00 

 Constructorilor - CSC         
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si  0.00   0.00  0.00 

 autorizatia de construire/desfiintare         

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute  0.00   0.00  0.00 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate  0.00   0.00  0.00 

TOTAL CAPITOL 5  0.00   0.00  0.00 
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In lei/euro la cursul 4.7 lei/euro din data de 1/10/2019 

CAPITOL 6          

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

         

         

         

 
  

TOTAL MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT IN 
COMUNA IORDACHEANU JUD. PRAHOVA 

267,750.00 50,872.50 318,622.50 

TOTAL CONSTRUCTII+MONTAJ 267,750.00 50,872.50 318,622.50 

 

 

  

      

 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

  Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Nr. 
      

cheltuieli 
  

Lei Lei Lei    
    

       

1 2  3 4 5  

6.1 Pregatirea personalului de exploatare  0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice si teste  0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6  0.00 0.00 0.00 

Zina Turicianu
Servicii Electrice Oltenia


