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CONTRACT privind darea in administrare si  

 
folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru 
realizarea serviciului de iluminat public din comuna Ivești, județul Galați 

 
                                              
    1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
    Între    

Comuna Ivesti, tel. 0236-866004, fax. 0236-833726,  e-mail: ivesti@gl.e-
adm.ro, reprezentată prin dl Primar  Maricel GHEOCA, în calitate de autoritate a 
administraţiei publice locale, denumit în continuare Autoritate locală (beneficiar), 
    şi: 
    ________________________cu sediul în 
____________________________________________________, tel. ____________, 
fax. ______________,  e-mail: _____________________________, reprezentată 
prin __________________  , în calitate de prestator, s-a convenit încheiat 
prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos. 
 
 
    2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
    Obiectul contractului îl constituie darea în administrare și folosirea infrastructurii 
sistemului de distribuţie a energiei electrice aparţinând Distribuție  Energie Electrică  
România SA Cluj-Napoca Sucursala Galati - prin SR Galați pentru realizarea 
serviciului de iluminat public al comunei Ivești, județul Galați. 
 
    3. DURATA CONTRACTULUI 
    Contractul de dare în administrare și de folosire a infrastructurii sistemului de 
distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se 
încheie pe durata existenţei contractului de delegare a Serviciului de Iluminat Public 
al comunei Ivești, județul galați,  respectiv 1 an. 
 
    4. PREŢUL CONTRACTULUI 
   Darea în administrare  a infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice 
aparţinând Distribuție  Energie Electrică  România SA Cluj-Napoca Sucursala Galati - 
prin SR Galaț de către Autoritatea locală, operatorului delegate pentru realizarea 
serviciului de iluminat public, se face cu titlu gratuit. 
 
    5. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI 
    Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi, respectiv 
_______ 
 
    6. DEFINIŢII 
    Termenii şi expresiile care se regăsesc redactate cu caractere italice au 
semnificaţia prezentată în anexa nr. 1 la prezentul contract. 
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    7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
    Documentele contractului, care constituie anexe ale acestuia, sunt, după caz: 
    a) documentaţia tehnică a sistemului de distribuţie a energiei electrice şi a 
sistemului de iluminat public, care va conţine informatii despre reţeaua de distribuţie 
şi a instalaţiilor de iluminat public cu: 
    - posturile de transformare, cu precizarea modului de racordare a punctelor de 
aprindere; 
    - punctele de delimitare a celor două sisteme; 
    - numărului de corpuri de iluminat pe strazi, respectiv alocarea lor pe posturi de 
transformare, număr lampi şi puterea lămpilor etc.; 
    b) convenţia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice 
şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (anexa nr. 2); 
    c) convenţia de lucrări, privind modul de executare a lucrarilor la LEA joasa 
tensiune, de catre personalul delegat, cu precizarea tipurilor de lucrări şi a condiţiilor 
pentru executarea acestora conform normelor. Convenţia se încheie pe baza unei 
convenţii-cadru propuse de operatorul de distribuţie şi aprobată de autorităţile de 
reglementare competente; 
    d) copii ale/a avizelor tehnice de racordare si a contractului de prestari servicii 
pentru intretinerea iluminatului public (anexa nr.3). 
 
    8. PUNCTE DE DELIMITARE 
    Punctele de delimitare sunt: 
    8.1 În cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public, de regulă la 
papucii de racordare ai coloanei de alimentare a punctului de aprindere illuminat 
public în blocul de masura si protectie, sau in cutiile de distribuţie, la punctele de 
racord ale cablurilor de plecare către punctele de aprindere; dacă acest lucru nu este 
posibil, în punctele de aprindere, la bornele de iesire ale contorului de energie 
electrica montat  in punctul de aprindere. Contorul de măsurare este în sarcina 
distribuitorului de energie electrică. 
 
   9. DREPTURILE AUTORITĂŢII LOCALE 
    9.1 Operatorul delegat de către autoritatea contractantă cu prestare serviciilor de 
iluminat public al comunei Ivești, județul Galați,  are dreptul de a executa 
exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public, în aval de punctele de 
delimitare, respectiv de a efectua lucrări operative, revizii tehnice şi reparaţii 
curente, cum ar fi: 
    - analiza stării tehnice a instalaţiilor; 
    - intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de 
iluminat şi accesorii; 
    - controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite: 
vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură etc.; 
    - demontări de elemente ale sistemului de iluminat public; 
    - intervenţii în sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizări; 
    - revizia şi, după caz, înlocuirea corpurilor de iluminat şi accesoriilor (lămpi, 
balasturi, ignitere, condensatoare, siguranţe, coloane de alimentare etc.); 
    - înlocuirea consolelor (braţelor pentru corpuri de iluminat) şi a corpurilor de 
iluminat; 
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    - înlocuirea stâlpilor ce deservesc exclusiv iluminatul public (stâlpi beton 9m, 
lampadari) aflati intr-o stare tehnica necorespunzătoare (stâlpi loviţi, stâlpi cu fisuri 
longitudinale, stâlpi inclinaţi, etc); 
    - inscripţia şi securizarea sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public 
(inscripţii stâlpi, inscripţii firide iluminat public si asigurarea cu sisteme de securizare 
proprii); 
    - revizia şi, după caz, înlocuirea firidelor de iluminat şi accesoriilor; 
    - remedierea defectelor pe liniile electrice subterane folosite pentru iluminatul 
public; 
    - remedierea defectelor pe liniile electrice aeriene folosite pentru iluminatul public; 
    - acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive 
sau deosebite (conectarea şi deconectarea ghirlandelor etc.). 
    9.2 Operatorul delegat de către autoritatea contractantă cu prestare serviciilor de 
iluminat public al comunei Ivești, județul Galați,are dreptul de a dezvolta serviciul de 
iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice a 
Proprietarului, în condiţiile legii, şi cu respectarea prevederilor acesteia şi a obligaţiei 
precizate la pct. 11 lit. g). 
    9.3 Dreptul de a efectua, cu personal specializat, tăierile de modelare a vegetaţiei 
dacă aceasta afectează funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor de iluminat 
public din aval de punctele de delimitare. Lucrările se execută cu anunţarea 
proprietarului. 
     
    10. DREPTURILE PROPRIETARULUI 
    Proprietarul are următoarele drepturi, în condiţiile legii: 
    a) dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a 
sistemului de distribuţie a energiei electrice din localitate, pentru reviziile, reparaţiile 
şi intervenţiile necesare, respectiv pentru modernizarea sau retehnologizarea 
acestuia; 
    b) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană, care cuprinde 
dreptul de acces şi de executare a lucrărilor la locul de amplasare a sistemului de 
distribuţie a energiei electrice din localitate, cu ocazia intervenţiei pentru 
modernizări, revizii, reparaţii şi avarii; 
    c) dreptul de a beneficia de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute cu titlu 
gratuit; 
    d) dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucrările de defrişare a vegetaţiei 
şi/sau tăierile de modelare pentru crearea şi menţinerea distanţei minime faţă de 
reţeaua electrică de distribuţie din localitate; 
    e) dreptul de a fi scutit de plata de taxe, impozite şi alte obligaţii de plată, 
instituite de către autorităţile publice; 
    f) să solicite despăgubiri Autorităţii locale în cazul în care, ca urmare a unor 
intervenţii neautorizate sau ca urmare a unor defecţiuni produse în instalaţia 
acestuia, s-au produs daune la instalaţiile aflate în exploatarea Proprietarului. 
    g) Dreptul exclusiv de a prelua bunurile date în folosință, oricând pe durata 
acestuia, în condițiile stabilite de actele de legislație secundară emise de ANRE 
 
    11. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI DELEGAT 
    Operatorul delegat de către autoritatea contractantă cu prestare serviciilor de 
iluminat public al comunei Ivești, județul Galați,are următoarele obligaţii: 
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    a) să asigure exploatarea şi întreţinerea/mentenanţa sistemului de iluminat public, 
în aval de punctele de delimitare, numai cu personal calificat şi autorizat conform 
prevederilor reglementărilor Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv prin operatori economici 
atestaţi conform "Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care 
proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul 
electroenergetic"; 
    b) să respecte, la realizarea lucrărilor de exploatare şi întreţinere a sistemului de 
iluminat public, reglementările de securitate a muncii în vigoare şi instrucţiunile 
proprii de securitate a muncii pentru instalaţii electrice în exploatare, elaborate 
conform legii; 
    c) să solicite prin cerere Distribuție  Energie Electrică  România SA Cluj-Napoca 
Sucursala Galati - prin SR Galațluarea de măsuri suplimentare de protecţie şi 
securitate a muncii în instalaţiile proprii, dacă acestea sunt necesare şi prevăzute de 
norme, pentru executarea unor lucrări în instalaţiile Autorităţii locale; 
    d) să asigure permanent, prin aparataj reglat/calibrat corespunzător, funcţionarea 
selectivă a protecţiilor din sistemul de iluminat public în raport cu cele din sistemul 
de distribuţie a energiei electrice; 
    e) să nu execute manevre sau lucrări în instalaţiile Distribuție  Energie Electrică  
România SA Cluj-Napoca Sucursala Galati - prin SR Galațsituate în amonte de 
punctul de delimitare, dacă acestea nu sunt convenite prin convenţia de la pct. 7 lit. 
c) sau prin programele prevăzute la lit. f); 
    f) să solicite Distribuție  Energie Electrică  România SA Cluj-Napoca Sucursala 
Galati - prin SR GalațI încheierea unui program de lucrări pentru fiecare lucrare în 
parte, din categoriile prevăzute în convenţia de la pct. 7 lit. c), care necesită 
intervenţii şi în instalaţiile Distribuție  Energie Electrică  România SA Cluj-Napoca 
Sucursala Galati - prin SR Galațsituate în amonte de punctul de delimitare şi să 
execute lucrările numai în baza acestui program; 
    g) să respecte etapele şi procedurile prevăzute de reglementările în vigoare 
privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie, în cazul în care vrea 
să dezvolte serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de 
distribuţie a energiei electrice a Proprietarului, şi să suporte, în condiţiile legii, 
costurile acestei dezvoltări; lucrările respective se proiectează şi se execută numai cu 
operatori economici titulari de atestat conform "Regulamentului pentru atestarea 
operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii 
electrice din sistemul electroenergetic"; 
    h) să obţină avizele, acordurile şi autorizaţiile stabilite de actele normative în 
vigoare pentru modificarea sistemului de iluminat public prin montarea de elemente 
suplimentare (console, braţe, corpuri de iluminat, ghirlande etc.) sau prin înlocuirea 
celor existente cu altele de alt tip; 
    i) să încheie cu Proprietarul o convenţie de exploatare, anexă la contractul de 
furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a 
energiei electrice şi la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre 
Părţi pentru desfăşurarea activităţilor menţionate la pct. 9.1, precum şi cu 
nominalizarea personalului Părţilor cu competenţă în exploatarea instalaţiilor proprii 
şi modalităţile de contactare; 
    j) la încheierea contractelor cu operatori ai serviciului de iluminat public sau 
operatori economici atestaţi, pentru realizarea lucrărilor de exploatare şi întreţinere/ 
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mentenanţă a sistemului de iluminat public, să impună acestora obligaţiile specifice 
ce derivă din prezentul contract; 
    k) să restituie Proprietarului, pe bază de proces verbal, în vederea casării şi 
valorificării ca materiale recuperabile, bunurile acestuia dezafectate ca urmare a 
executării de către Autoritatea locală a unor lucrări de reabilitare sau modernizare a 
sistemului de iluminat public; 
    l) să programeze lucrările în sistemul de iluminat public care necesită scoaterea 
de sub tensiune şi a reţelei de distribuţie a energiei electrice astfel încât, pe cât 
posibil, acestea să coincidă ca perioadă de execuţie cu lucrările planificate ale 
Distribuție  Energie Electrică  România SA Cluj-Napoca Sucursala Galati - prin SR 
Galațşi să colaboreze cu acesta în scopul de a se afecta cât mai puţin alimentarea cu 
energie electrică a consumatorilor, 
    m) să nu înstrăineze stâlpii de susținere a rețelei de iluminat public pe toată 
durata prezentului contract; 
    n) să suporte riscul deteriorării sau pieirii fortuite, în totalitate sau în parte, a 
sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public (stâlpilor de susținere a rețelei de 
iluminat public, conductoare linii electrice aeriene, linii electrice subterane, firide 
iluminat public), dacă acest lucru nu s-a întâmplat din vina operatorului de 
distribuție; 
    o) să asigure accesul Operatorului de distribuție la stâlpii de susținere a rețelei de 
iluminat ori de câte ori este nevoie, cu ocazia intervenției pentru executarea de 
lucrări la instalațiile energetice și pentru prestarea serviciului public de distribuție și a 
altor servicii;  
 
    12. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI 
    Proprietarul are următoarele obligaţii: 
    a) să permită, în condiţiile prezentului contract, folosirea infrastructurii sistemului 
de distribuţie a energiei electrice care îi aparţine pentru realizarea serviciului de 
iluminat public de către Autoritatea locală; 
    b) să respecte reglementările şi normele generale şi specifice de protecţie şi 
securitate a muncii în vigoare pentru activitatea de distribuţie şi utilizare a energiei 
electrice; 
    c) să ia măsuri de protecţie şi securitate a muncii în instalaţiile proprii, dacă 
acestea sunt necesare şi prevăzute de norme pentru executarea unor lucrări în 
instalaţiile Autorităţii locale, la cererea acesteia; 
    d) să nu execute manevre sau lucrări în instalaţiile Autorităţii locale situate în aval 
de punctul de delimitare, dacă acestea nu sunt convenite prin convenţia de la pct. 7 
lit. c) sau prin programele prevăzute la lit. e); 
    e) să încheie program de lucrări cu Autoritatea locală, la solicitarea acesteia, 
pentru fiecare lucrare din categoriile prevăzute în convenţia de la pct. 7 lit. c), ce se 
execută în instalaţia Autorităţii locale, dar necesită intervenţii şi în instalaţiile 
Distribuție  Energie Electrică  România SA Cluj-Napoca Sucursala Galati - prin SR 
Galațsituate în amonte de punctul de delimitare; 
    f) să încheie cu Autoritatea locală o convenţie de exploatare, anexă la contractul 
de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a 
energiei electrice şi la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre 
Părţi pentru desfăşurarea activităţii de exploatare, pentru remedierea 
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deranjamentelor, precum şi cu nominalizarea personalului Părţilor cu competenţă în 
exploatarea instalaţiilor proprii şi modalităţile de contactare,  
 
    13. NORME 
    Activităţile de exploatare şi de mentenanţă a sistemului de distribuţie a energiei 
electrice, respectiv a sistemului de iluminat public se fac de către Părţi, cu 
respectarea normelor. 
 
    14. FORŢA MAJORĂ 
    14.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
    14.2 Forţa majoră exonerează Părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
    14.3 Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris 
celeilalte Părţi, complet, în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia, apreciind şi 
perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităţii competente de la 
locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră şi certificarea ei de către 
Camera de Comerţ şi Industrie. 
    14.4 Partea care invocă forţa majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor. 
    14.5 Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul 
exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care trebuia să 
o comunice de a repara pagubele cauzate celeilalte Părţi contractante prin faptul 
necomunicării. 
    14.6 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 
acestora 
 
    15. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
    15.1 Contractul se modifică în situaţiile în care intervin modificări sau extinderi în 
instalaţiile menţionate în anexa nr.1. 
    15.2 Modificarea contractului se face prin acte adiţionale în care se menţionează 
modificările intervenite în anexa nr.1 şi prin actualizarea acesteia. 
 
    16. REZILIEREA CONTRACTULUI 
    16.1 Contractul se reziliază, după caz: 
    a) la cererea Autorităţii locale, în cazul realizării unui sistem de iluminat public cu 
infrastructură proprie; 
    b) prin acordul părţilor 
    16.2 Eventualele costuri aferente unor lucrări în sistemul de distribuţie a energiei 
electrice sau în sistemul de iluminat public, generate de rezilierea contractului, se 
suportă, după caz, de către Autoritatea locală, respectiv de către Proprietar, conform 
legii. 
 
    17. PLATA DE DAUNE 
    Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract de către una dintre Părţi dă dreptul Părţii lezate de a pretinde 
plata de daune - interese. 
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    18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
    18.1. Părţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul 
sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
    18.2. În cazul în care, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Părţile 
contractante nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
Parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească 
competentă. Până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, Părţile îşi vor 
îndeplini în continuare obligaţiile care le revin conform prezentului contract. 
 
    19. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL. 
    Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
    20. COMUNICĂRI. 
    20.1.Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris; documentele scrise trebuie înregistrate atât în 
momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
    20.2. Comunicările între Părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
    20.3. Orice schimbare privind numele uneia din Părţile semnatare, a adresei, a 
numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Părţi, în 
termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării. 
 
    21. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI. 
    Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
    22. DISPOZIŢII FINALE 
    22.1 În cazul extinderii sistemului de distribuţie a energiei electrice, finanţată în 
condiţiile legii, sau al reconstrucţiei celui existent, Părţile vor stabili, de comun acord, 
dacă aceasta va fi folosită şi pentru iluminatul public. Dimensionarea extinderii 
sistemului de distribuţie a energiei electrice se va face în mod corespunzător deciziei 
părţilor. 
    22.2 În cazul în care Proprietarul modifică traseul liniei electrice aeriene, 
infrastructura aferentă sistemului de distribuţie care nu mai este necesară acestuia, 
poate fi preluată de către Autoritatea locală, cu justa despăgubire, calculată la 
valoarea neamortizată a infrastructurii disponibilizate. 
    22.3. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parţială, a obligaţiilor prevăzute în 
prezentul contract, Părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. 
    22.4 Orice schimbare privind numele uneia din Părţile semnatare, a adresei, a 
numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Părţi, în 
termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării. 
    22.5. Toate modificările intervenite în prezentul contract se vor face numai prin 
act adiţional, semnat de ambele Părţi. 



 

 
8 

 

    22.6 Propunerea de contract se iniţiază de către Autoritatea locală şi se transmite 
Proprietarului. După completarea cu anexe, Proprietarul transmite Autorităţii locale 
propunerea de contract. 
    22.7 Operatorii de distribuţie vor elabora şi transmite spre aprobare până la 30 
aprilie a.c. propuneri pentru convenţia-cadru prevăzută la pct. 7 lit. c) a prezentului 
contract. 
    Prezentul contract s-a încheiat astăzi ______________ în 2 (două) exemplare, 
deopotrivă originale, din care unul la Proprietar şi unul la Autoritatea locală. 
 
 

AUTORITATE LOCALĂ, SC _______SRL 
PRIMARIA IVEȘTI Administrator, 

  
PRIMAR,  

Maricel GHIOCA 
 

 

 
 
 
 

 

ȘEF SERVICIU FINANCIAR –CONTABIL, 
              Barbu Corina – Ionela 
 
 
 
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE , 
               Cucu Ionela - Roxana 
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 ANEXA 1 
DEFINIŢII 

 
    Amonte, aval 
    Noţiuni asociate sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre instalaţiile sistemului 
de distribuţie a energiei electrice spre instalaţiile sistemului de iluminat public 
 
    Atestat 
    Act tehnic şi juridic, emis în conformitate cu Regulamentul pentru atestarea 
operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii 
electrice din sistemul electroenergetic, prin care se acordă o permisiune unui 
operator economic, persoană juridică, pentru desfăşurarea de activităţi de proiectare 
sau executare de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional 
 
    Autorităţi de reglementare competente 
    Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice (ANRSC) şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
(ANRE) 
 
    Aviz tehnic de racordare 
    Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către 
operatorul de reţea la cererea unui consumator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor de 
racordare la reţeaua electrică, în vederea satisfacerii cerinţelor consumatorului, 
prevăzute la solicitarea avizului 
 
    Balast 
    Dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu 
descărcări având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară 
 
    Convenţie de exploatare 
    Act juridic încheiat între operatorul de distribuţie (distribuitor) şi un utilizator al 
reţelei de distribuţie, prin care se precizează aspecte legate de delimitarea 
instalaţiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condiţiile de exploatare şi 
întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, 
intervenţii în caz de incidente/ deranjamente etc. 
 
    Corp de iluminat 
    Aparat care serveşte la distribuţia, filtrarea şi transmisia luminii produse de la una 
sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării 
şi protejării lămpilor, circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la 
reţeaua de alimentare, care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de 
lumină 
 
    Daune 
    Prejudicii suferite de una sau ambele părţi semnatare ale contractului 
 
    Daune interese compensatorii 
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    Daune interese acordate pentru neexecutarea totală sau parţială, sau pentru 
executarea necorespunzătoare a obligaţiei contractuale 
 
    Daune interese moratorii 
    Daune interese acordate pentru simpla întârziere în executarea unei obligaţii 
contractuale 
 
    Forţă majoră 
    Un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care 
face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; pot fi considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi 
 
    Igniter 
    Dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu 
descărcări fără preîncălzirea electrozilor 
 
    Licenţă 
    Actul tehnic şi juridic emis de ANRE, prin care, la solicitarea unei persoane 
fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare 
comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei 
termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării 
coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie electrică 
 
    Lucrări operative 
    Ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, 
executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea 
deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor 
 
    Mentenanţă 
    Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra 
structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor considerate mijloace fixe aflate 
în exploatare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice 
necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate 
 
     
Norme 
    Standarde, coduri, regulamente, reglementări, prescripţii energetice, instrucţiuni, 
hotărâri şi alte acte normative, contracte sau alte documente oficiale 
 
    Operator de distribuţie 
    Orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi este 
titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea 
întreţinerii şi dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă 
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şi, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum şi de 
asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile 
privind distribuţia energiei electrice 
 
    Operator de iluminat public 
    Persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare-prestare, emisă de 
autoritatea competentă, care asigură prestarea serviciului de iluminat public 
 
    Punct de delimitare 
    În cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia 
energiei electrice reprezintă punctul de separare între sistemul de distribuţie a 
energiei electrice şi sistemul de iluminat public care se stabileşte la clemele de 
racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public 
 
    Reparaţii curente 
    Ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se 
urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi prin 
remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai 
prezintă un grad de fiabilitate corespunzător 
 
    Reţea electrica de distribuţie (RED) 
    Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv 
 
    Revizii tehnice 
    Ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru 
verificarea, curăţirea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, 
având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare 
planificată 
 
    Serviciul de iluminat public 
    Serviciu comunitar care cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate 
publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public    
 
Sistem de distribuţie a energiei electrice 
    Totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde 
ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii 
electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate 
între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate 
transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la 
producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică 
 
    Sistem de iluminat public 
    Ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, 
linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, elemente de 
susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, 
accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, 
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automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public, cu excepţia acelora dintre 
elementele care fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice 
 
    Sursă de lumină/lampă 
    Obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile produse prin 
conversie de energie şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi 
energetice, fotometrice şi/sau mecanice 
 
               __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORITATE LOCALĂ, 
     PRIMARIA IVESTI 

PRIMAR, 
 Gheoca Maricel  

  SC _______________SRL 
             Administrator, 
  
  

ȘEF SERVICIU FINANCIAR – CONTABIL,   
 Barbu Corina – Ionela   

  
  
  
  

 Consilier Achiziții publice, 
     Cucu Ionela - Roxana 
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ANEXA 2 
 

 
CONVENTIE DE EXPLOATARE 

 
 

    Comuna Ivesti, tel. 0236-866004, fax. 0236-833726,  e-mail: ivesti@gl.e-
adm.ro, reprezentată prin dl Primar  Maricel GHEOCA, în calitate de autoritate a 
administraţiei publice locale, denumit în continuare Autoritate locală, 
    şi: 
    ________________________cu sediul în 
____________________________________________________, tel. ____________, 
fax. ______________,  e-mail: _____________________________, reprezentată 
prin __________________  , în calitate de prestator, s-a convenit încheiat 
prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos. 
 
 

1. GENERALITĂŢI 
 

 1.1. Prezenta convenţie de exploatare reglementează, între beneficiar şi 
prestator, delimitarea instalaţiilor electrice de iluminat public stradal în comuna 
Ivești, județul Galați din punct de vedere al dreptului de folosinta, modalităţile, 
obligaţiile şi responsabilităţile cu privire la exploatare şi întreţinere, precum si modul 
de comunicare. 
 DEFINITII: 

Sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor 
detinute de un operator de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv 
elemente de sustinere si de protectie ale acestora, statii electrice, posturi de 
transformare si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea 
de linie nominala pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de 
la retelele electrice de transport sau de la producatori catre instalatiile proprii ale 
consumatorilor de energie electrica; 

Sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii 
de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, 
fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, console, 
corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente 
de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public. 
           Drept de folosinta - drept acordat autoritatilor administratiei publice locale 
cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice, pe 
toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat intre autoritatile 
administratiei publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei 
electrice. Prin acest contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la 
asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea 
echitabila a drepturilor si obligatiilor partilor implicate. 
Documentul de bază la întocmirea convenţiei de exploatare este, contractul privind 
darea in administrare si folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei 
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public din comuna Ivești, județul 
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Galați, încheiat între beneficiar şi operatorul delegat de prestare a serviciilor 
privind Serviciul de Iluminat Public al comunei Ivești, județul Galați. 
 1.2. Beneficiarul și  operatorul delegat vor exploata şi întreţine instalaţiile 
electrice pe care le au în gestiune sau in exploatare, în conformitate cu prescripţiile 
energetice în vigoare astfel ca funcţionarea lor să nu producă incidente sau avarii 
care să determine deteriorări de echipamante sau elemente ale instaţiilor electrice. 
 1.3. Fiecare parte semnatară a convenţiei de exploatare are obligatia de a 
asigura cu incuietori instalatiile electrice pe care le are in folosinta, impotriva 
patrunderii persoanelor neavizate. 
 1.4. Fiecare parte semnatară a convenţiei de exploatare răspunde de incidentele 
produse la instalaţiile electrice, echipamentele şi piesele de delimitare pe care le are 
în folosinta. 
 

2. DELIMITAREA INSTALAŢIILOR 
 
2.1. Delimitarea instalatiilor din punct de vedere al gestiunii 
 

2.1.1. Instalaţiile electrice ce deservesc iluminatul public stradal din Ivești, 
județul Galați aflate în gestiunea Distribuție  Energie Electrică  România SA 
Cluj-Napoca Sucursala Galati - prin SR Galaț sunt: 

- posturile de transformare supraterane şi aeriene; 
- cutiile de distribuţie aferente posturilor de transformare,  
- blocurile de masura si protectie echipat cu contori de energie electrica 
- grupurile de masurare a energiei electrice montate in cutiile de distributie sau 

in blocurile de masura si protectie 
- grupurile de măsură pentru iluminat public montate în tablourile de iluminat 

public şi în punctele de aprindere; 
- reţeaua electrică aeriană (stâlpi, conductoare, izolatori) şi reţeaua electrică 

subterană ( cabluri, firide);  
 
2.1.2. Instalaţiile electrice de iluminat public care sunt in gestiunea 

___________________ sunt:  
- instalații iluminat public din localitatea Independenta de pe străzile nominalizare 
aflate în gestiunea ___________________, conform Anexa A 
- puncte de alimentare si aprindere pentru iluminatul public montate pe domeniul 
public , Anexa B 
  
2.2. Delimitarea din punct de vedere al dreptului de folosinta cu titlu 
gratuit (in conformitate cu LEGEA nr. 230 din 7 iunie 2006) este:  

2.2.1 În cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public, delimitarea din 
punct de vedere a dreptului de folosinta  se face în sistemul de distributie a 
energiei electrice, de regulă la papucii de racordare ai coloanei de alimentare a 
punctului de aprindere illuminat public în blocul de masura si protectie, sau in cutiile 
de distribuţie, la punctele de racord ale cablurilor de plecare către punctele de 
aprindere; dacă acest lucru nu este posibil, în punctele de aprindere, la bornele de 
iesire ale contorului de energie electrica montat  in punctul de aprindere.  
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2.3. Grupurile de măsură 
2.3.1. Grupurile de măsurare a energiei electrice sunt montate în cutiile de distribuţie 
aferente posturile de transformare sau în punctele de aprindere şi sunt în gestiunea 
Proprietarului.  
2.3.2. Grupurile de măsurare a energiei electrice se montează şi se sigilează de către 
personalul SR Galaţi în prezenţa reprezentantului ___________________, cu 
consemnarea acestor operaţiuni într-un proces verbal semnat de ambele părţi. 
2.3.3. ___________________ are obligația să nu întreprindă acțiuni menite să 
denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare și să nu sustragă 
energie electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare. 

 
3. OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI PRIVIND EXPLOATAREA 

 
          3.1. Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord - SR Galati 
are următoarele obligații: 

a. să respecte normele și reglementările generale și specifice de securitate in 
munca, în vigoare. 
b. să nu execute manevre și lucrări în instalațiile electrice aflate în folosinta 
___________________. 
c. să analizeze și să avizeze instrucțiunile tehnice de lucru emise de 
___________________ în instalațiile electrice aflate în exploatarea proprie.  
d. să asigure cu încuietori instalațiile electrice din exploatarea proprie, împotriva 

pătrunderii persoanelor străine; cheile de blocare a accesului în instalaţiile electrice 
se păstrează de personalul părţii care le exploatează.  

  
3.2. ___________________ are următoarele obligații :  

a. să asigure exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat public aflate în 
folosinta proprie (conform cap. 2 din prezenta convenție ) numai cu personal 
calificat. 
b. să asigure, permanent, prin aparataj reglat/calibrat corespunzător, 
funcționarea selectivă a protecțiilor din sistemul de iluminat public, in corelare cu 
cele din sistemul de distribuție a energiei electrice. 
c. să nu execute manevre sau lucrări în instalațiile SR Galați, situate în amonte 
de punctul de delimitare din punct de vedere al dreptului de folosinta. 
d. să solicite, prin cerere, către SR Galați luarea de măsuri suplimentare de 
securitate si sanatate în muncă în instalațiile proprii SR Galați, dacă acestea sunt 
necesare. 
e. să obțină avizele, acordurile și autorizațiile stabilite de actele normative în 
vigoare pentru modificarea sistemului de iluminat public prin montarea de 
elemente suplimentare (console, brațe, corpuri de iluminat, ghirlande sau prin 
înlocuirea celor existente, cu altele de alt tip ). 
f. să urmărească și să mențină starea tehnică a instalațiilor de iluminat public pe 
care le are în exploatare. 
g. să elaboreze instrucțiunile tehnice de lucru necesare executării de lucrări în 
instalațiile de iluminat public. 
h. să asigure cu încuietori instalațiile electrice de iluminat public din folosinta 
proprie, împotriva pătrunderii persoanelor străine, cheile de blocare a accesului în 
instalaţiile electrice se păstrează de personalul părţii care le exploatează.  
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i. sa doteze personalul propriu cu echipament individual de protectie, mijloace și 
dispozitive specifice de protecție si lucru precum și sculele corespunzătoare 
pentru lucru sub tensiune.  
j. să ia măsurile de PSI ce se impun în cazul lucrărilor cu foc deschis și în 
vecinătatea instalațiilor ( materialelor combustibile ). 
k. să solicite, în scris proprietarului, modificarile de scheme de functionare 

(reconfigurari, preluari). 
l. să prezinte, spre avizare/aprobare, documentația necesara modernizării 
,extinderii instalațiilor de iluminat public. 

Nota – este total interzisa modificarea configuratiei schemei instalatiilor 
de iluminat public  fara acordul SR Galati  
 
3.3 ___________________ va prezenta in prima luna a anului programul 

anual de exploatare, intretinere, modernizare, extindere iluminat public in localitatea 
Independenta, pentru anul in curs. 
 

3.4. Proprietarul si ___________________ vor conveni de comun acord 
analiza lunara a modului de desfasurare a activitatii de exploatare si intretinere a 
iluminatului public si vor lua, daca este cazul, masurile ce se impun pentru 
imbunatatirea activitatii . 

 
4. DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR 

 
4.1 ___________________ execută exploatarea și întreținerea instalațiilor de 
iluminat public aferente localitatii Independenta în aval de punctele de delimitare 
din punct de vedere al dreptului de folosinta, respectiv de a efectua lucrări 
operative, revizii tehnice: 
- analiza stării tehnice a instalațiilor; 
- intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de 

iluminat şi accesorii; 
- controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite: 

vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură etc.; 
- demontări de elemente ale sistemului de iluminat public; 
- intervenţii în sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizări; 
- înlocuirea consolelor (braţelor pentru corpuri de iluminat) şi a corpurilor de 

iluminat; 
- înlocuirea stâlpilor ce deservesc exclusiv iluminatul public (stâlpi beton 9m, 

lampadari) aflati intr-o stare tehnica necorespunzătoare (stâlpi loviţi, stâlpi cu fisuri 
longitudinale, stâlpi inclinaţi, etc); 

- inscripţia şi securizarea sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public 
(inscripţii stâlpi, inscripţii firide iluminat public si asigurarea cu sisteme de securizare 
proprii); 

- revizia şi, după caz, înlocuirea firidelor de iluminat şi accesoriilor; 
- remedierea defectelor pe liniile electrice subterane folosite pentru iluminatul 

public; 
- remedierea defectelor pe liniile electrice aeriene folosite pentru iluminatul 

public; 
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- acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive 
sau deosebite (conectarea şi deconectarea ghirlandelor etc.). 

- revizia și, după caz, înlocuirea corpurilor de iluminat și accesorii (lămpi, 
balasturi, ignitere, condensatoare, siguranțe, coloane de alimentare, montarea, 
inlocuirea panourilor de semnalizare, refacerea incuietorilor distruse, vopsirea 
partilor metalice corodate la firide, cutii distributie etc.) 

- reglarea ceasurilor/ dispozitivelor de aprindere/stingere iluminat public din 
instalațiile de iluminat public; 
 
4.2 Lucrările specificate la art. 4.1 vor fi executate, in conformitate cu 
prevederile HG 1146/2006 în bază de: 
- Autorizatii de Lucru; 
- Instrucţiuni Tehnice Interne de Protecţia Muncii ( ITI – PM ). 

Pentru executarea lucrărilor direct asupra părţilor aflate sub tensiune ale 
instalaţiilor electrice prin metoda “ în contact “ la joasă tensiune, personalul 
___________________ trebuie să ia următoarele măsuri tehnice:  
- identificarea instalaţiei în care urmează a se lucra (schema electrica de traseu 

a liniei aeriene sau cablu; schema electrica a fluxurilor de cabluri; caietul de 
marcaje si etichetari; inscriptii, numerotari, denumiri; planuri, harti, planse si 
confruntarea cu dispunerea in teren a instalatiilor; aparate sau instalatii de 
detectie; aparate de masura; alte elemente). 

- verificarea vizuală a continuităţii legării la pământ a părţilor metalice care în 
mod normal nu trebuie să fie sub tensiune; 

- delimitarea materială a zonei de lucru şi montarea panourilor de semnalizare 
şi securitate; 

- luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică; 
- asigurarea de către şeful de lucrare şi membrii formaţiei că în spate şi în 

părţile laterale nu sunt în apropiere părţi aflate sub tensiune neîngrădite sau 
neprotejate, astfel încât sa existe suficient spaţiu care să permită efectuarea 
mişcărilor necesare la lucrare în condiţii de securitate; 

- utilizarea dispozitivelor şi sculelor pentru lucru sub tensiune. 
 

4.3 Executarea lucrărilor 
 
4.3.1 Executarea lucrărilor la instalatiile aflate in folosinta 
___________________ dar situate in instalatiile din folosinta SR Galati (ex: 
capetele terminale LES 0.4 kV prin care sistemele folosite exclusiv pentru 
iluminatul public, se racordeaza în sistemul de distributie a energiei electrice, 
respectiv cutiile de distribuţie aferente posturile de transformare subterane si 
supraterane). 
___________________ va prezenta o conventie de lucrari si un program de 

lucrări care să cuprindă: 
- locul unde urmează să se lucreze; 
- forma organizatorică; 
- lucrările ce urmează a se executa; 
- instalaţia care trebuie scoasă de sub tensiune; 
- data începerii execuţiei şi durata lucrărilor; 
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- numele şi prenumele şefului de lucrare şi a executanţilor, grupele de 
autorizare; 

numele şi prenumele persoanei care răspunde de pregătirea şi coordonarea 
executării lucrării; 
Lucrarile se vor executa in baza de AL sau ITI-PM. 

Pentru executarea lucrărilor în bază de AL, personalul 
___________________ va solicita, în scris, retragerea din exploatare a 
instalaţiilor. Lucrările respective se vor executa în următoarele condiţii:  
- emitenţii vor aparţine SR Galaţi;  
- admiterea la lucrări se va face de personalul SR Galaţi; 
- şefii de lucrare aparţin ___________________ Ivesti. 
 

Pentru executarea lucrărilor în bază de ITI-PM (ex: inlocuire lampa amplasata 
pe stalp in gestiunea SR, etc.), măsura organizatorică de dispunere a lucrării 
trebuie să se realizeze prin consemnarea lucrărilor de către emitent, într-un 
registru special destinat acestui scop aflat la sediul unităţii (sau al subunităţii) SR 
GALATI – C.O.R. MT-JT TECUCI care are în gestiune instalaţiile electrice de 
iluminat public în care urmează a se lucra, notându-se: 
- instalaţia în care urmează a se lucra; 
- numărul ITI-PM în baza căreia urmează a se executa lucrarea; 
- numele emitentului, admitentului, şefului de lucrare şi a membrilor formaţiei de 
lucru; 
- data executării lucrării; 
- semnăturile emitentului şi şefului de lucrare; 
- data şi ora la care şeful de lucrare a comunicat personalului operativ al SR 
Galaţi începerea şi terminarea lucrării. 

In aceasta situatie se vor utiliza ITI-PM –urile elaborate de 
___________________, avizate de SR Galati şi anexate prezentei 
convenţii de exploatare (anexa ); 

  
4.3.2. Executarea lucrărilor in instalatiile aflate in folosinta 

___________________ (altele decat cele in care se face racordarea 
sistemului de iluminat public la sistemul de distributie a energiei electrice)  

In aceste cazuri stabilirea masurile organizatorice de securitate in munca la 
executarea lucrarilor revin in exclusivitate ___________________. 

Lucrarile se vor executa in baza de AL sau ITI-PM, dupa caz. In conformitate 
cu prevederile HG 1146/2006, emitentii, admitentii, sefii de lucrari, executantii 
apartin ___________________. 

4.3.3. Executarea lucrărilor in instalatiile aflate in exploatarea SR GALATI 
situate in instalatiile din gestiunea SR GALATI 

In aceste cazuri stabilirea masurile organizatorice de securitate in munca la 
executarea lucrarilor revin in exclusivitate SR GALATI. 

Lucrarile se vor executa in baza de AL, ITI-PM, AS, DV dupa caz, emitentii, 
admitentii, sefii de lucrari apartin SR GALATI. 

 
4.4. ___________________ va anunţa telefonic zilnic la Proprietarul 

zonele în care urmează a se executa lucrări, punându-se la dispoziţie următoarele 
date: 
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- zona sau zonele ( străzile ) în care urmează a se executa lucrări; 
- data şi ora începerii lucrării; 
- data şi ora terminării lucrării; 
- numele şefilor de lucrări; 
- numele coordonatorului de lucrări. 
 

4.5 Personalului ___________________ îi este interzis accesul în sistemul 
de distributie a energiei electrice a Distribuție  Energie Electrică  România 
SA Cluj-Napoca Sucursala Galati - prin SR Galațpentru executarea de 
manevre de scoatere sau repunere sub tensiune a reţelelor electrice de iluminat 
public. 
 În cazul în care executarea lucrărilor cuprinse în prezenta Convenţie de 
Exploatare necesită scoaterea de sub tensiune a altor instalaţii electrice din 
vecinătate ce prezintă risc de accidentare, personalul ___________________ 
va solicita, în scris, retragerea din exploatare a acestor instalaţii, pentru 
asigurarea condiţiilor de securitate in munca. 
 Lucrările respective se vor executa în următoarele condiţii:  
- pe bază de autorizaţie de lucru; 
- emitenţii vor aparţine ___________________;  
- admiterea la lucrări se va face de personalul ___________________; 
- şefii de lucrare aparţin ___________________. 
Măsurile tehnice se vor lua de către personalul SR Galaţi în instalaţiile electrice 

din exploatarea proprie şi de către personalul ___________________ în 
instalaţiile electrice din folosinta proprie. 

 
4.6. Pentru executarea lucrărilor în apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub 
tensiune, automacaralele, autoscările, autotelescoapele, etc. trebuie să fie astfel 
amplasate încât în timpul manevrării lor să se asigure respectarea distanţelor 
limită admisibile ( de vecinătate ) dintre conductoarele liniei şi/sau oricare parte a 
acestora, sarcina manevrată şi conductoarele liniei.  
 În cazul liniilor electrice aeriene de joasă tensiune, chiar dacă sunt scoase de 
sub tensiune, se interzice atingerea elementelor liniei cu autoutilajele menţionate. 
 În cazul în care nu se poate respecta distanţa de vecinătate, personalul 
___________________ va solicita la SR Galati separarea electrica a instalaţiei 
respective. 
 
4.7. SR Galați execută lucrări de exploatare și întreținere grupuri de măsurare a 
energiei electrice, respectiv contorul electronic trifazat, transformatoare de 
măsură de curent, circuitele secundare de măsură. 
 Lucrările se execută în următoarele condiții: 
a)  - lucrările se execută pe bază de autorizație de lucru sau ITI-PM dupa caz; 

- emitenții aparțin SR Galați; 
- personalul responsabil cu admiterea apaține SR Galați; 

Măsurile tehnice se vor lua de către personalul SR Galaţi în instalaţiile electrice 
din exploatarea proprie şi de către personalul ___________________ în 
instalaţiile electrice din exploatarea proprie. 

b) Lucrările de exploatare și întreținere conform periodicităților stabilite prin 
reglementările în vigoare.  
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c) Citirea contoarelor de decontare a energiei electrice se execută de personalul 
SR Galați însoțit de personalul delegat al ___________________. Sigilarea 
contorului se execută de personalul SR Galați. 
 

4.8. Autoritatea locale răspunde de: 
- a) Utilizarea numai de personal propriu autorizat conform prevederilor Legii 
319/2006. Lista cu personalul autorizat se anexează prezentei convenţii. 
- b) Elaborarea instrucţiunilor tehnice de lucru corespunzătoare lucrărilor 

cuprinse în prezenta convenţie. Lista instrucţiunilor tehnice de lucru elaborate de 
___________________, se avizeaza de SR GALATI şi se anexează prezentei 
convenţii. 

- c) Dotarea personalului propriu cu echipament individual de protecţie, 
mjloace şi dispozitive specifice de protecţie şi de lucru precum și scule 
corespunzătoare pentru lucru sub tensiune; 

- d) Instruirea periodică a personalului propriu asupra cunoaşterii prevederilor 
instructiunilor proprii de SSM, ţinând seama de condiţiile de lucru (la înalţime, pe 
drumurile publice); 

- e) Realizarea de către personalul propriu a măsurilor tehnice pentru 
împiedicarea apariţiei accidentale a tensiunii în zona de lucru, delimitarea materială a 
zonei de lucru şi a nedepăşirii distanţelor de vecinatate faţă de reţelele de tracţiune 
electrică, radioficare, LEA de JT si MT, rămase sub tensiune; 

- f) Luarea tuturor măsurilor tehnice, în instalaţiile electrice în care personalul 
___________________ a fost admis - respectiv zona de lucru - pentru evitarea 
accidentelor de natură neelectrică, cât si a celor datorate aparatelor electrice folosite 
la executarea lucrărilor de către personalul propriu; 

- g) Admiterea la lucru a personalului propriu şi instruirea asupra condiţiilor 
concrete, specifice fiecărui loc de muncă la care a fost admis; 

- h) Depozitarea corespunzătoare a materialelor; 
- i) Luarea măsurilor de PSI în cazul lucrărilor cu foc deschis şi în vecinătatea 

instalaţiilor (materialelor combustibile); 
- j) Consecinţele accidentelor de muncă suferite de propriul personal în timpul 

şi împrejurarile specifice lucrărilor executate de personalul propriu în cazul în care se 
face responsabil pentru aceasta pe baza cercetărilor efectuate; 

 
4.9. Orice abatere de la prevederile prezentei convenţii de exploatare sau ale 

normelor generale si specifice de SSM a personalului ___________________, 
constatată de către personalul SR GALATI atrage după sine retragerea imediată de la 
lucrări a formaţiei în cauză cu informarea persoanei care răspunde de partea 
___________________ de pregătirea şi coordonarea lucrărilor. 

 
 
 

5. ALTE PREVEDERI 
 
5.1. ___________________ are responsabilitatea luarii tuturor masurilor 

impotriva accidentelor ce pot fi generate de alte instalatii amplasate pe stalpii 
instalatiei electrice de iluminat public (CATv, fibra optica, telefonie, etc.). 
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___________________ nu va afecta sub nicio forma astfel de instalatii, in 
cazurile in care situatia impune acest lucru se va adresa direct proprietarului. 

5.2. SR Galați va anunța la ___________________ zonele de rețea în 
care lucrează și implică punerea sub tensiune a instalațiilor de iluminat public. 

5.3. Listele cu personalul autorizat al ___________________, ITI-PM 
elaborate de ___________________, și avizate de SR Galati, se anexeaza la 
prezenta convenție de exploatare. 

 
 

 
ANEXE  
 

Anexa A - Instalații iluminat public din localitatea Independenta de pe străzile 
nominalizare aflate în gestiunea ___________________. 
Anexa B - Lista cu posturile de transformare din gestiunea Distribuție  Energie 
Electrică  România SA Cluj-Napoca Sucursala Galati - prin SR Galațdin care 
sunt racordate punctele de alimentare iluminat public din gestiunea 
___________________. 
Anexa C - Lista cu locurile de consum si punctele de delimitare stabilite intre 
gestiunea Distribuție  Energie Electrică  România SA Cluj-Napoca Sucursala 
Galati - prin SR Galațsi gestiunea ___________________ 
Anexa D - Lista cu personalul autorizat al ___________________ să execute 
lucrări în instalațiile de iluminat public 
Anexa E – Schema normală monofilară a instalaţiilor electrice cu prezentarea 
punctelor de delimitare dintre instalatiile electrice din gestiunea Distribuție  
Energie Electrică  România SA Cluj-Napoca Sucursala Galati - prin SR 
Galațsi  instalatiile electrice din gestiunea ___________________. 
 
 

AUTORITATE LOCALĂ, 
PRIMARIA IVESTI                                                 

PRIMAR, 
Maricel GHIOCA 

 
 

SC__________SRL 
 Administrator , 

  
ȘEF SERVICIU FINANCIAR – CONTABIL,  

Barbu Corina - Ionela  
  
  

Consilier Achiziții Publice 
Cucu Ionela -Roxana 
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Anexa A 
 
Instalații iluminat public din localitatea Independenta de pe străzile nominalizare 
aflate în gestiunea ___________________. 
 
 
 

Nr.crt STRADA Nr.stalpi de iluminat 

1 Str. Gen Nicolae Sova 18 

2 Str Atarnati 29 

3 Str Marasti 6 

4 Str Marasesti 6 

5 Str Radu Rosetti 6 

6 Str Gen.A. Dobriceanu 28 

7 Str Oituz 4 

8 Str Capitan Ignat 7 

9 Str Anton Marin 42 

10 Str Amilcar Vasiliu 28 

11 Str Razvan Voda 7 

12 Str I.Valerian 41 

13 Str Gen. Gh. Sava 5 

14 Str Smaranda Braiescu 10 

15 Str Ciuslicului  4 

16 Str H.P. Bengescu 43 

17 Str Vasile Alecsandri 7 

18 Str Petru II Musat 7 

19 Str Nicolae Balcescu 7 

20 Str Mihail Kogalniceanu 7 

21 Str Dorobanti 6 

22 Str Rosiori 10 

23 Str Eroilor 14 

24 Str Erou Subl. F. Bejenaru 5 

25 Str Blajerii de Jos 13 

26 Str Barladului 9 

27 Str Blajerii de Sus 47 

28 Str V.I. Popa 48 

29 Str Padurii 21 

30 Str Gen. Al. Cernat 7 

31 Str Ion Petica 4 

32 Str Elena Cuza 5 

33 Str Romana 11 

34 Str Salcamului 3 

35 Str Garii 3 

36 Str Razesilor 53 



 

 
23 

 

37 Str Aviatiei 36 

38 Str Hatman Bogdan Lupu 4 

39 Stradela Casandra Lupescu 12 

40 Aleea N.N. Maei 2 

41 Str Viilor 11 

42 Str 1 Decembrie 1918 83 

43 Str Decebal 12 

44 Str Deceneu 12 

45 Str Al. Ion Cuza 29 

46 Str Stefan cel Mare 28 

47 Str Alexandru cel Bun 12 

48 Stradela ingusta 6 

49 Str Vasile Lupu 7 

50 Str Dragos Voda 4 

51 Str Fundatura Diecheni 6 

52 Str Petru Rares 4 

53 Str Phoenix 4 

54 Str Avicola 12 

55 Str Bogdan Voda 17 

56 Str Vultureni 33 

57 Str Fundatura Vultureni 10 

58 Str Negoita Danaila 9 

59 Str Burebista 9 

60 Str Vasile Parvan 6 

61 Str Mariuca Zamfir 43 

62 Str Al. Lapusneanu 14 

63 Str Stefan Petica 43 

64 Str Simion Mehedinti 17 

65 Str Nicolae Iorga 6 

66 Str Anghel Saligny 6 

67 Str Movila Voda 6 

68 Str Antioh Cantemir 10 

69 Str Unirii 10 

70 Str Bucesti 24 

71 Str Barlovitei 17 

72 Str C. Negri 9 

73 Str Gh. Petrascu 7 

74 Str Gen. Averescu 10 

75 Str Plaiesilor 7 

76 Str Apicultorilor 21 

77 Str. Gen. Eremia Grigorescu 384 

                              TOTAL                                           1573 
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Anexa B  
 
Lista cu posturile de transformare din gestiunea Distribuție  Energie Electrică  
România SA Cluj-Napoca Sucursala Galati - prin SR Galațdin care sunt 
racordate punctele de alimentare iluminat public din gestiunea 
___________________ 
 
 
 

Nr.crt. Denumire PT Mod de racordare 

1  PTA 4172 CFR IVESTI Pe stilpul cu PTA  

2  PTA 4046 POLITIE IVESTI Pe stilpul cu PTA  

3  PTA 4177 POMPE APA BLOC IVESTI Pe stilpul cu PTA  

4  PTA 4038 CIRESI IVESTI Pe  stilpul nr 3 plecare LEA JT nord-sud.  
5  PTA 4043 SMA IVESTI Pe stilpul cu PTA  

6  PTA 4037 SPITAL IVESTI Pe  stilpul nr 17 plecare LEA JT sud.  
7   PTA 4047 ROINITA IVESTI Pe stilpul cu PTA  

8  PTA 4049 HALTA CFR BUCESTI Pe  stilpul nr 3 plecare LEA JT nord-sud.  
9  PTA 4107 BUCESTI 4 Pe stilpul cu PTA  

10  PTA 4299 BUCESTI 5 Pe stilpul cu PTA  

11  PTA 4300 BUCESTI 6 Pe stilpul cu PTA  

12  PTA 4054 MOARA BUCESTI Pe  stilpul nr 4 plecare LEA JT est-vest.  
13  PTA 4048 INT BLOC BUCESTI Pe  stilpul nr 1 plecare LEA JT est.  
14 PTA 4314 HATAS LIESTI Pe stilpul cu PTA  

 
 
 

AUTORITATE LOCALĂ, SC _______SRL 
PRIMARIA IVEȘTI Administrator, 

  
PRIMAR,  

Maricel GHIOCA 
 

 

 
 
 
 

 

ȘEF SERVICIU FINANCIAR –CONTABIL, 
              Barbu Corina – Ionela 
 
 
 
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE , 
               Cucu Ionela - Roxana 
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Anexa C 
 

Lista cu locurile de consum si punctele de delimitare stabilite intre gestiunea 
Distribuție  Energie Electrică  România SA Cluj-Napoca Sucursala Galati - 

prin SR Galaț si gestiunea ___________________ 
 
1. Numar loc de consum:           NLC 2199010,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002317724  
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 2296 

    Post de Transformare Aerian PTA 4048 INT BLOC BUCESTI   
    Punct de delimitare: : la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata 
papucii LES 0,4KV plecare iluminat public in punctul de aprindere tip BPMIIP-A1 
 
2. Numar loc de consum:           NLC 2201148,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002335896 
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 2303 

    Post de Transformare Aerian PTA 4172 CFR IVESTI   
    Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata 
 
3. Numar loc de consum:           NLC 2201152,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002335933 
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 2302 

    Post de Transformare Aerian  PTA 4043 SMA IVESTI             

Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata. 
 
4. Numar loc de consum:           NLC 2201166,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002336008 
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 2301 

    Post de Transformare Aerian PTA 4046 POLITIE IVESTI   
    Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata 
 
5. Numar loc de consum:           NLC 2201171,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002336053          
Aviz Tehnic de Racordare      ATR 2299 

    Post de Transformare Aerian PTA 4107 BUCESTI 4    

     Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a 
coloanei de alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata 
 
6. Numar loc de consum:           NLC 2201188,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002336190 
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 2297 
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    Post de Transformare Aerian PTA 4048 INT BLOC BUCESTI      

     Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a 
coloanei de alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata 
 
7. Numar loc de consum:           NLC 8014223,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002400716 
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 44526 

    Post de Transformare Aerian PTA 4177 POMPE APA BLOC IVESTI                   

Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata. 
 
8. Numar loc de consum:           NLC 8014227,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002400709 
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR  44525 

    Post de Transformare Aerian  PTA 4054 MOARA BUCESTI             

Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata.   
 
9. Numar loc de consum:           NLC 8014230,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002400693 
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 44524 

    Post de Transformare Aerian PTA 4300 BUCESTI 6              

Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata. 
 
10. Numar loc de consum:           NLC 8014232,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002400679 
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 44523 

    Post de Transformare Aerian PTA 4314 HATAS LIESTI             

Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata. 
 
11. Numar loc de consum:           NLC 8014235,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002400655 
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 44522 

    Post de Transformare Aerian PTA 4046 POLITIE IVESTI               

Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata. 
 
12. Numar loc de consum:           NLC 8014238,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002400648  
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 44529 

    Post de Transformare Aerian PTA 4047 ROINITA IVESTI        
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Punct de delimitare: : la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata 
papucii LES 0,4KV plecare iluminat public in punctul de aprindere tip BPMIIP-A1 
 
13. Numar loc de consum:           NLC 8014241,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002400631 
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 44530 

    Post de Transformare Aerian PTA 4038 CIRESI IVESTI 
    Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata 
 
14. Numar loc de consum:           NLC8014245,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002400723 
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 44527 

    Post de Transformare Aerian PTA 4037 SPITAL IVESTI        

Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata. 
 
15. Numar loc de consum:           NLC 8014249,  
    Cod de Identificare Unic         POD 594030500002400617 
    Aviz Tehnic de Racordare      ATR 44528 

    Post de Transformare Aerian PTA 4049 HALTA CFR BUCESTI 
    Punct de delimitare: la bornele de iesire ale contorului de energie electrica a coloanei de 
alimentare iluminat public in punctul de aprindere tip cutie de iluminat public 
compartimentata 
 
 
 

AUTORITATE LOCALĂ, SC _______SRL 
PRIMARIA IVEȘTI Administrator, 

  
PRIMAR,  

Maricel GHIOCA 
 

 

 
 
 
 

 

ȘEF SERVICIU FINANCIAR –CONTABIL, 
              Barbu Corina – Ionela 
 
 
 
CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE , 
               Cucu Ionela - Roxana 
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Anexa D 

 
Lista cu personalul autorizat al ___________________ să execute lucrări în 
instalațiile de iluminat public 
 
 
 
1._______________,gr. autorizare __________, telefon _________________ 

Operator economic: _________________________ 

Sediu: __________________________________ 

Administrator _____________ telefon _____________________ 
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Anexa E 

 
 
Schema normală monofilară a instalaţiilor electrice cu prezentarea punctelor de 
delimitare dintre instalatiile electrice din gestiunea Distribuție  Energie Electrică  
România SA Cluj-Napoca Sucursala Galati - prin SR Galaț si  instalatiile 
electrice din gestiunea ___________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


