
   

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
                                                                                                             PROIECT 
                                                                     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice 

a infrastructurii de iluminat public, precum şi aprobarea devizului general, a 
documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a 

energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe 
subintersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi respectiv cu strada Împăratul 

Traian” 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, convocat de îndată, în şedinţa 
extraordinară din data de 13.07.2022;  
 Având în vedere referatul de aprobare nr.124102/2022, raportul  nr.124116/2022 
al Direcţiei Servicii Publice şi raportul de avizare nr.124480/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune aprobarea 
participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de 
iluminat public, precum şi aprobarea devizului general, a documentaţiei de avizare 
lucrări de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat 
public Pasaj Denivelat Subteran pe subintersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi 
respectiv cu strada Împăratul Traian”; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele 
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.Se aprobă participarea municipiului Craiova la Programul privind creşterea 
eficienţei energetice a  infrastructurii de iluminat public. 

 Art.2. Se aprobă devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiţie “Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a energiei în 
infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran, pe sub intersectia 
străzii Arieş cu str.A.I. Cuza şi respectiv cu str. Imparatul Traian”, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă documentaţia – economică (Documentaţia de avizare lucrări de 
intervenţie) şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de 
iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersectia strazii Aries cu str. 
A.I. Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian”- scenariul 1, astfel: 

 indicatori maximali  
 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA ( lei / Euro ) 
 Anul 1: 100%,  reprezentând 
 INV / C+M: 4.437.450,39 lei, inclusiv TVA / 3.861.634,61 lei, inclusiv TVA  



   

 

  
            INV / C+M  897.578,86 Euro, inclusiv TVA / 781.106,56 Euro, inclusiv TVA 
 Durata de realizare a investitiei: 8 luni 
 indicatori minimali  

Indicator de realizare (de output) Valoarea indicatorului la  finalul 
implementării proiectului (de 
output) 

Scăderea consumului anual de 
energie primară în iluminat 
public (kwh/an) 

430.709 

Scăderea anuală estimată a gazelor 
cu efect de seră (echiv. tone 
de CO2) 

114 

           prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se aprobă asigurarea şi susţinerea din bugetul de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova a contribuţiei financiare aferente cheltuielilor  
implementării proiectului, în cuantum de 138.500 lei. 

Art.5. Se împuterniceşte dl.Alin Glăvan, director executiv adjunct în cadrul Direcţiei 
Servicii Publice, să semneze şi să depună cererea de finanţare nerambursabilă 
din cadrul Proiectului, precum şi să reprezinte Municipiul Craiova în relaţia cu  
Administratia Fondului pentru Mediu. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

   
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

    Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIASERVICII PUBLICE 

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 

Serviciilor de Utilitate Publică  

Nr. 124102 /11.07.2022      
 
                                                                                                               

Referat de aprobare privind 
 participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public,  

aprobarea devizului general, documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie și a indicatorilor  
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  – Eficientizare energetică şi gestionare 

 inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub  
intersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, respectiv cu strada Împăratul Traian 

 

 

  

 Prin Ordin al Ministrului mediului, apelor şi pădurilor s-a modificat Ghidul de finanţare al Programului 
privind creşterea eficienţei energetice a  infrastructurii de iluminat public care dă posibilitatea UAT-urilor să 
acceseze acest Program, suma maximă eligibilă pentru municipii de rang I fiind de 6.000.000 lei. 
 Programul finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu se adresează administraţiilor publice locale 
care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea sistemului de iluminat public stradal, prin folosirea unor 
tehnologii eficiente, care să reducă semnificativ consumul de energie şi implicit factura publică. 
 Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică ridicată şi 
poluare luminoasă minimă având ca indicatori de performanţă reducerea consumului anual de energie primară în 
iluminat public (kWH/an) şi scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) 
 Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea 
sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED, extinderea sistemului de iluminat 
existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii. 
 Acest program este derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu în care se introduce şi principiul 
competitivităţii proiectelor, acestea aprobându-se pe măsură ce se depun, în baza unui punctaj minim obţinut, care 
se poate atinge prin nivelul de economie realizat ce are o valoare de minimum 25%. 
 Pentru participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a  infrastructurii de iluminat 
public derulat la nivelul anului 2022 s-a procedat la actualizarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii (DALI) pentru obiectivul Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a energiei în infrastructura 
de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, respectiv cu 
strada Împăratul Traian, întocmit de S.C. Bettco Consulting SRL Bucureşti, care a fost depusă la Primăria 
Municipiului Craiova cu adresa nr. 120450/04.07.2022. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, mai 
sus menţionată, este întocmită conform H.G. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 
 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii - scenariul 1: 
 indicatori maximali  

 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA ( lei / Euro ) 
Investitia – 4.437.450,39 LEI / 897.578,86 Euro (INV) , inclusiv TVA, la cursul euro de 1€ = 4,9438 LEI. din 
care: - constructii-montaj 3.861.634,61  LEI / 781.106,56 Euro (C+M), inclusiv TVA 
 indicatori minimali  

Indicator de realizare (de output) Valoarea indicatorului la  finalul implementării 
proiectului (de output) 

Scăderea consumului anual de energie primară în 
iluminat public (kwh/an) 

430.709 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 
(echiv. tone de CO2) 

114 

 Durata de realizare (luni) 
 Durata de realizare a investiţiei: 8 luni  



   

         DEVIZUL GENERAL, conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiţie Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj 
Denivelat Subteran pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian” pentru 
Scenariul 1 Recomandat este în Anexa 1 la Raport. 
 Având în vedere cele expuse și ținând cont de prevederile  art. 129 alin 2 lit.b coroborat cu alin. 4 lit. d şi 
g, art.155 alin.1 lit.d, și art. 196 alin. 1 lit. a, din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi prevederile Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice, supunem Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 - Participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a  infrastructurii de iluminat public; 
 - Aprobarea DEVIZULUI GENERAL, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie 
Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat 
Subteran pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian” conform Anexei 1 
la Raport; 
 - Aprobarea documentaţiei – economice (Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie), Anexa 2 la 
Raport şi indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții”Eficientizare energetica si gestionare 
inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersectia strazii 
Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian”- scenariul 1, astfel: 
 indicatori maximali  

 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA ( lei / Euro ) 
 Anul 1: 100%,  reprezentand 
 INV / C+M: 4.437.450,39 lei, inclusiv TVA / 3.861.634,61 lei, inclusiv TVA  
 INV / C+M  897.578,86 Euro, inclusiv TVA / 781.106,56 Euro, inclusiv TVA   
 Durata de realizare a investitiei: 8 luni 
 indicatori minimali  

Indicator de realizare (de output) Valoarea indicatorului la  finalul implementării 
proiectului (de output) 

Scăderea consumului anual de energie primară în 
iluminat public (kwh/an) 

430.709 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 
(echiv. tone de CO2) 

114 

 - Asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare aferente cheltuielilor  implementării proiectului și care 
nu sunt finanțate de Administratia Fondului pentru Mediu, în cuantum de 138.500 lei; 
 - Împuternicirea d-lui Alin Glăvan, director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Servicii Publice, să 
semneze şi să depună cererea de finanţare nerambursabilă din cadrul Proiectului, precum şi să reprezinte 
Municipiul Craiova în relaţia cu  Administratia Fondului pentru Mediu. 
    

Primar, 
  Lia Olguţa VASILESCU 

   
      
 
 

 Director Executiv Adj., 
 Alin GLĂVAN 

 Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  
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 Proiect de Hotărâre privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a 
infrastructurii de iluminat public, aprobarea devizului general, documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  – Eficientizare energetică şi gestionare 
inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe subintersecţia străzii Arieş 
cu strada A. I. Cuza şi, respectiv cu strada Împăratul Traian 

   

 

 

Director Executiv Adj., 
Alin GLĂVAN 

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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Nr. 124116 / 11.07.2022 
      
 
 

 Raport de specialitate 
privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, 

aprobarea devizului general, documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții  – Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a energiei în 

infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, 
respectiv cu strada Împăratul Traian 

 
 
  
 Prin Ordin al Ministrului mediului, apelor şi pădurilor s-a modificat Ghidul de finanţare al Programului 
privind creşterea eficienţei energetice a  infrastructurii de iluminat public care dă posibilitatea UAT-urilor să 
acceseze acest Program, suma maximă eligibilă pentru municipii de rang I fiind de 6.000.000 lei. 
 Programul finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu se adresează administraţiilor publice locale 
care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea sistemului de iluminat public stradal, prin folosirea unor 
tehnologii eficiente, care să reducă semnificativ consumul de energie şi implicit factura publică. 
 Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică 
ridicată şi poluare luminoasă minimă având ca indicatori de performanţă reducerea consumului anual de energie 
primară în iluminat public (kWH/an) şi scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) 
 Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea 
sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED, extinderea sistemului de iluminat 
existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii. 
 Acest program este derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu în care se introduce şi principiul 
competitivităţii proiectelor, acestea aprobându-se pe măsură ce se depun, în baza unui punctaj minim obţinut, 
care se poate atinge prin nivelul de economie realizat ce are o valoare de minimum 25%. 
 Pentru participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a  infrastructurii de iluminat 
public derulat la nivelul anului 2022 s-a procedat la actualizarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii (DALI) pentru obiectivul Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a energiei în infrastructura 
de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, respectiv cu 
strada Împăratul Traian, întocmit de S.C. Bettco Consulting SRL Bucureşti, care a fost depusă la Primăria 
Municipiului Craiova cu adresa nr. 120450/04.07.2022. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, mai 
sus menţionată, este întocmită conform H.G. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 
 Situația existentă a obiectivului de investiții “Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a 
energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I. 
Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian”: 
 În prezent serviciul de iluminat public al Municipiului CRAIOVA este delegat catre un operator licentiat 
de iluminat public, operator ce asigura serviciul de iluminat public pe raza municipiului. Administratia locala a 
realizat un audit asupra sistemului de iluminat local pentru a avea o imagine asupra sistemului de iluminat public, 
urmarind distributia stradala a retelei de iluminat. Auditul a centralizat urmatoarele date caracteristice ale retelei :  
modul de pozare al retelei, tipul si puterea electrica a corpurilor de iluminat, tipul consolelor, punctele de 
aprindere (interne sau externalizate), posturile de transformare.  

Deficiențe constatate la starea actuală a sistemului de iluminat public analizat sunt: 
 - Tehnologie veche şi depăşită tehnic a corpurilor de iluminat existente ;  
 - Nivelul de iluminare neconform cu prevederile standardelor şi normelor specifice lucru care 
favorizează incidente rutiere; 
 - Disfuncţionalităţi şi întreruperi în furnizarea iluminatului public;  
 - Ineficienţă energetică, randament luminos scăzut al aparatelor de iluminat existente; 
 - Cheltuieli ineficiente prin costuri mari de mentenanţă, date de caracteristicile tehnice depăşite şi de 
uzura componentelor; 
 - Aspect fizic disonant faţă de cerinţele unei localităţi cu potenţial de rangul Municipiului Craiova;  



 - Gestiune greoaie a sistemului datorită lipsei de informaţii specifice care s-ar putea înregistra în timp 
real de către operatorul serviciului de iluminat. 
 Situația propusă : 
 Prin obiectivul de investitii “Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura 
de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. 
Imparatul Traian”, autoritatile locale propun modernizarea infrastructurii de iluminat prin ridicarea 
performantelor elementelor ce compun sistemul existent.  
 De asemenea, este propusa instalarea unui sistem de comanda, implementat la nivelul pasajului subteran 
care, prin controlul individual al fiecarui corp de iluminat, va asigura realizarea unei reduceri a consumului de 
energie electrica in iluminatul public. 
 Prin aceste actiuni proiectul se adreseaza domeniului reducerii emisiilor de CO2, domeniu abordat 
prioritar de UAT CRAIOVA, sprijinit de Comisia Europeana, Comitetul Regiunilor, Parlamentul European şi 
Banca Europena de Investiţii. UAT CRAIOVA s-a angajat voluntar la cresterea eficientei energetice si utilizarea 
surselor de energie regenerabila pe teritoriul ei, pentru atingerea si depasirea obiectivului Uniunii Europene de 
reducere cu 20% a emisiilor de CO2.  

Astfel se propun măsuri de eficientizare a utilizării resurselor energetice la nivel local, de introducere a 
surselor de energie regenerabilă, de dezvoltare de programe locale şi acţiuni destinate reducerii consumurilor de 
energie în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, în clădirile publice şi de locuinţe construite, dar şi 
acţiuni şi măsuri în perspectiva dezvoltării urbane a localităţii. 

Avand in vedere cele de mai sus se identifica urmatoarele necesitati : 
- modernizarea SIP existent, respectiv implementarea unor solutii de iluminat eficiente atat din punct de 
vedere al protectiei mediului, cat si din punct de vedere economic si financiar 
- reducerea poluarii luminoase si asigurarea unui iluminat corespunzator pe timp de noapte astfel incat sa 
corespunda cu parametrii luminotehnici impusi prin normativele in vigoare 
- introducerea solutiilor de control a iluminatului prin sistem de telegestiune si senzori ce au capacitate de 
adaptare a iluminatului la necesitatile de trafic.  
 Obiectivul general al proiectului este modernizarea SIP pentru cresterea eficientei energetice in 
municipiul Craiova prin implementarea unor solutii de iluminat moderne care au drept scop creşterea gradului de 
siguranţă, reducerea consumurilor actuale de energie fără a afecta confortul cetatenilor.  
 Principalele obiectivele specifice urmarite a fi atinse prin implementarea proiectului sunt: 

1. Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public prin utilizarea unor aparate eficiente 
energetic ce incorporeaza tehnologii noi prietenoase cu mediul  

2. Ameliorarea securitatii, sigurantei si confortului cetatenilor in general si a celor cu dizabilitati, in 
special prin aducerea iluminatului public la valorile cantitative si calitative conform cerintelor nationale si 
internationale 

3. Reducerea consumului de energie electrica si diminuarea poluarii luminoase 
   4. Implementarea solutiilor de control prin senzoristica 
 Regimul juridic:  
 Modernizarea sistemului de iluminat public va fi realizata prin amplasarea de aparate de iluminat, 
console metalice si echipamente de comanda pe peretii pasajului subteran si pe stalpii existenti. 
Intregul obiectiv de investitie este amplasat pe terenuri situate in intravilanul municipiului Craiova, apartinand 
domeniului public si aflate in proprietatea Municipiului Craiova.  
Terenurile sunt libere de sarcini sau de interdicții ce afectează realizarea investiției. Terenurile nu fac obiectul 
unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor 
legi speciale. 
 Scenariile tehnico - economice propuse: 
Obiectivele propuse a fi atinse prin realizarea investitiei de modernizare a sistemului de iluminat public in 
municipiul CRAIOVA precum si cerintele legislatiei in vigoare au condus la selectarea urmatoarelor scenarii 
tehnico-economice: 
 Scenariul 1: Modernizarea sistemului de iluminat existent in interiorul pasajului subteran si pe 
pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, console sustinere precum si implementarea 
unui sistem de control al iluminatului prin senzori de luminanta (pasaj subteran) si sistem de telegestiune 
(pasaj suprateran). 
Solutia presupune :Investitia este formata din 519 de puncte luminoase care au in componenta: 
 - 425 aparate de iluminat cu surse LED pasaj subteran; 
 - 94 aparate de iluminat LED pasaj suprateran; 
 - 94 console metalice; 
 - 1 sistem comanda centralizat pasaj subteran; 
 - 94 module de telegestiune 
 

Categoria DALI - Modernizare 
425 aparate de iluminat LED pasaj subteran 



94 aparate iluminat pasaj suprateran 
94 console metalice 
1 sistem comanda pasaj subteran 
94 module de telegestiune  

 Durata de realizare si implementare a investitiei este de 8 luni inclusiv proiectarea.  
 Scenariul 2 : Modernizarea sistemului de iluminat existent în interiorul pasajului subteran si pe 
pasajul suprateran cu aparate de iluminat cu tehnologie cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune, 
console sustinere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin actionari 
electromecanice (pasaj subteran) si sistem de telegestiune (pasaj suprateran).   
Solutia presupune : 
Investitia este formata din 519 de puncte luminoase care au in componenta: 
 - 425 aparate de iluminat cu surse cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune pasaj subteran; 
 - 94 aparate de iluminat cu surse cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune pasaj suprateran; 
 - 94 console metalice; 
 - 1 sistem comanda centralizat pasaj subteran; 
 - 94 module de telegestiune sodiu 

Categoria DALI - Modernizare 
425 aparate de iluminat Sodiu pasaj subteran 
94 aparate iluminat pasaj suprateran 
94 console metalice 
1 sistem comanda pasaj subteran 
94 module de telegestiune sodiu 

 Durata de realizare si implementare a investitiei este de 8 luni inclusiv proiectarea.  
 Costurile estimate pentru realizarea investiției: 
 Scenariul 1 (recomandat) 
Valoarea totala a investitiei este de 3.735.861,88 lei fara TVA sau 4.437.450,39 lei cu TVA. 
 Scenariul 2  
Valoarea totala a investitiei este de 3.407.785,19 Lei fara TVA sau 4.047.717,35 lei cu TVA. 
 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,  financiar al 
sustenabilitatii si riscurilor: 
 Evaluare pentru Scenariul 1  
 Investitie medie reprezinta alternativa de a crea un sistem nou de iluminat cu montarea de aparate de 
iluminat de tip LED, montare console de sustinere,  precum si implementarea unui sistem de control al 
iluminatului prin telegestiune si senzori.  
 Evaluare pentru Scenariul 2  
 Investitie mica reprezinta alternativa de a crea un sistem nou de iluminat cu montarea de aparate de 
iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune pe stalpi existenti, montare console 
de sustinere precum si implementarea unui sistem de control al iluminatului prin telegestiune. 
 Varianta recomandata de catre elaborator 
O analiza comparativa a celor doua variante este redata in tabelul de mai jos: 
 

Criteriu Scenariul 1 Scenariul 2 
Costul investitiei initiale ( € ) 4 5 

Durata de realizare 5 5 
Confort vizual – mediu luminos 5 2 

Solutie de control si variere a fluxului luminos 5 3 
Durata de viata a surselor 5 3 
Intretinere si exploatare 5 3 

Timp de interventie bazat pe informatiile din teren 5 5 
Economie de energie 5 3 

Valoarea neta actualizata VNA 5 4 
Rata interna de rentabilitate RIR 5 3 

Total 49 36 
 
 Detalierea punctajului: 
 Toate criteriile au folosit o scara simpla de la 1 la 5 astfel:  

1. Situatia cea mai proasta 
2. Situatie defavorabila 
3. Situatie neutra 



4. Situatie favorabila 
5. Situatie excelenta 

 In urma calcularii punctajului fiecarei variante (suma pe coloana), se recomanda adoptarea scenariului 1 
pentru realizarea investitiei, bazat pe aparate de iluminat echipate cu surse de lumina formate de diode emitente 
de lumina (LED), implementarea unui sistem de control al iluminatului prin telemanagement si senzori, din 
urmatoarele considerente principale: 
              - Consumul de energie electrica este mult mai scazut in varianta utilizarii lampilor cu LED 
              - Zonele studiate sunt zone de locuinte, unde este necesara asigurarea unui ambient placut si confortabil; 
              - Investitia este relativ scumpa dar este orientata catre indeplinirea obiectivelor majore 
             - Aparatele de iluminat au randamente ridicate si permit pe de o parte asigurarea unui bun iluminat al caii 
rutiere pentru securitatea conducatorilor auto si pe de alta parte un iluminat suficient al trotuarelor pentru 
protectia pietonilor contra agresiunilor. 
Avantajele scenariului recomandat 
Avantajele scenariului 1 - constructiv bazat pe utilizarea aparatelor tip LED, retea aeriana si implementarea unui 
sistem de telemanagement: 
 - Costul initial aferent investitiei este unul moderat  
 - Consumul de energie electrica scazut in varianta utilizarii aparatelor de iluminat cu LED  
 - Sistem de iluminat independent de alte utilitati sau operatori  
 - Investitie cu avantaje pe termen mediu si lung 
 - Aliniere la norme legale in vigoare si tendinte pentru dezvoltare a Municipiului 
 - Solutie tehnica complementara celei existente - aparate de iluminat LED 
             - Posibilitatea de comanda facila a aprinderii / stingerii sistemului de iluminat prin sistemul de 
telegestiune 
           - Sporirea nivelului de siguranta.  
 Potrivit bilanţului energetic, consumul la Pasajul Denivelat Subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu 
strada A. I. Cuza şi, respectiv cu strada Împăratul Traian, este de 587.995 kWh/an, iar în urma lucrărilor de 
modernizare va ajunge la 157.286 kWh/an, scăderea consumului anual de energie fiind de 430.709 kWh, adică 
73,25%. Emisiile de CO2 vor scădea de la 156 tone de CO2/an la 42 t CO2/an adică cu 114 t CO2/an. 
          Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: 
 indicatori maximali  
 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA ( lei / Euro ) 
Investitia – 4.437.450,39 LEI / 897.578,86 Euro (INV) , inclusiv TVA, la cursul euro de 1€ = 4,9438 LEI. din 
care: - constructii-montaj 3.861.634,61  LEI / 781.106,56 Euro (C+M), inclusiv TVA 
 indicatori minimali  

Indicator de realizare (de output) Valoarea indicatorului la  finalul implementării 
proiectului (de output) 

Scăderea consumului anual de energie primară în 
iluminat public (kwh/an) 

430.709 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 
(echiv. tone de CO2) 

114 

 Durata de realizare (luni) 
 Durata de realizare a investiţiei: 8 luni  
 

DEVIZUL GENERAL, conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiţie Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj 
Denivelat Subteran pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian” pentru 
Scenariul 1 Recomandat este în Anexa 1 la Raport. 
 Potrivit Ghidului de finanţare al Programului privind creşterea eficienţei energetice a  infrastructurii de 
iluminat public şi a Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie cuantumul 
cheltuielilor eligibile este 4.298.959,61 lei, iar cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt în valoare de 
138.490,78 lei.  
 Având în vedere cele expuse și ținând cont de prevederile  art. 129 alin 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. d şi 
g, art.155 alin.1 lit.d, și art. 196 alin. 1 lit. a, din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi prevederile 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, supunem Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 - Participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a  infrastructurii de iluminat public; 
 - Aprobarea DEVIZULUI GENERAL, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie 
Eficientizare energetica si gestionare inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat 
Subteran pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian” conform Anexei 
1 la Raport; 



 - Aprobarea documentaţiei – economice (Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie), Anexa 2 la 
Raport şi indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții”Eficientizare energetica si gestionare 
inteligenta a energiei in infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersectia strazii 
Aries cu str. A.I. Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian”- scenariul 1, astfel: 
 indicatori maximali  
 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA ( lei / Euro ) 
 Anul 1: 100%,  reprezentand 
 INV / C+M: 4.437.450,39 lei, inclusiv TVA / 3.861.634,61 lei, inclusiv TVA  
 INV / C+M  897.578,86 Euro, inclusiv TVA / 781.106,56 Euro, inclusiv TVA   
 Durata de realizare a investitiei: 8 luni 
 indicatori minimali  

Indicator de realizare (de output) Valoarea indicatorului la  finalul implementării 
proiectului (de output) 

Scăderea consumului anual de energie primară în 
iluminat public (kwh/an) 

430.709 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 
(echiv. tone de CO2) 

114 

 - Asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare aferente cheltuielilor  implementării proiectului și care 
nu sunt finanțate de Administratia Fondului pentru Mediu, în cuantum de 138.500 lei; 
 - Împuternicirea d-lui Alin Glăvan, director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Servicii Publice, să 
semneze şi să depună cererea de finanţare nerambursabilă din cadrul Proiectului, precum şi să reprezinte 
Municipiul Craiova în relaţia cu  Administratia Fondului pentru Mediu. 
 
 

 
Director Executiv Adj., Şef Serviciu, 

Alin Glavan Alina Marin 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
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	1proiect
	2Referat Aprobare
	3Raport
	4raport avizare
	5anexa 1 Raport -Devizul
	DALI
	planuri
	ANEXA
	CALCULE LUMINOTEHNICE INTRARE SUD
	CALCULE LUMINOTEHNICE STRADAL
	CLACULE LUMINOTEHNICE INTRARE NORD
	EXPERTIZA LUMINOTEHNICA
	7adresa 120450

