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–    Autorități publice locale
–    Banca Națională a Moldovei
–    Cheltuieli anuale de calcul 
–    Conductori izolaţi autoportanţi
–    Comisia Internaţională de Iluminat 
–    Fluxul de numerar net cumulat 
–    Fluxul de numerar net cumulat actualizat
–    Curbă fotometrică
–    Comunitatea Statelor Independente  
–    Cheltuieli totale actualizate
–    Curent continuu (în engleză Direct Current)
–    Durata de recuperare a investiției actualizate 
–    Durata simplă de recuperare a investiției
–    Eficiență Energetică
–    Companie de servicii energetice
–    Standard European 
–    Fondul de Eficiență Energetică
–    Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
–    Indice a gradului de protecţie mecanică
–    Indice a gradului de protecţie contra pătrunderii prafului şi apei
–    Infraroşu
–    Linie electrică aeriană
–    Light emitting diode (Diodă emiţătoare de lumină)
–    Linie electrică subterană
–    Normativ în Construcții Moldovean 
–    Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
–    Parteneriat public-privat
–    Fotovoltaic
–    Pulse-Width-Modulation (Modelarea lăţimii impulsurilor)
–    Reţele Electrice de Distribuţie
–    Rata internă de rentabilitate
–    Sistem de Gestionare a Iluminatului Stradal
–    Agenţia SUA pentru dezvoltare internaţională
–    Ultraviolet
–    Venituri nete anuale
–    Valoarea actualizată netă
–    Venituri nete actualizate
–    Venituri brute totale actualizate

Abrevieri utilizate
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Mic glosar de termeni

Administrarea domeniului public – totalitatea activităţilor cuprinzând con-
strucţia, modernizarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, pieţelor publice, târ-
gurilor, oboarelor, podurilor, viaductelor, pasajelor pentru transport şi pietonale, 
organizarea circulaţiei rutiere şi pietonale, introducerea unor sisteme moderne 
de semnalizare şi dirijare a circulaţiei rutiere, asigurarea iluminării localităţilor, 
întreţinerea zonelor verzi, grădinilor publice şi scuarurilor, terenurilor şi sălilor de 
sport şi cabinetelor de fizioterapie de pe lângă acestea, locurilor de agrement, 
deszăpezirea drumurilor şi trotuarelor, amenajarea pârtiilor şi instalaţiilor de schi-
ere, locurilor de afişaj şi publicitate, întreţinerea reţelelor de cabluri, întreţinerea 
staţiilor de transport auto, hotelurilor, monumentelor, înfiinţarea şi întreţinerea 
menajeriilor, asigurarea funcţionării băilor publice etc.;

Servicii publice de gospodărie comunală furnizate/prestate – ansamblu 
de activităţi şi acţiuni de interes public, ce țin de competența autorităților admi-
nistraţiei publice locale la realizarea lucrărilor necesare în gospodăria comunală;

Servicii publice de gospodărie comunală – servicii scoase din subordi-
nea autorităţilor publice centrale şi constituite ca structuri autonome gestionare, 
atribuindu-li-se patrimoniu propriu în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

Mentenanța sistemului de iluminat – totalitatea operațiilor de întreținere și 
reparație ale sistemului de iluminat;

Eficienţă energetică – eficiența energetică reprezintă un ansamblu de mă-
suri, implementarea cărora permit optimizarea relației dintre cantitatea de ener-
gie consumată și produsele/serviciile obținute;

Driver – dispozitiv electronic special destinat dirijării cu elementele sisteme-
lor de iluminat.

Panou fotovoltaic – este un modul electronic de conversie a energiei lumi-
noase emise de soare în energie electrică de curent continuu.
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Introducere

În prezent, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Mol-
dova, prin intermediul Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, furnizarea/
prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, în general şi reabilitarea, 
reconstrucția şi gestionarea sistemului de iluminat public, în particular, urmează 
a fi realizate în conformitate cu standardele europene. Obiectivele respective 
constituie unele dintre cele mai complexe şi mai semnificative sarcini care ţin de 
responsabilitatea administraţiei publice locale şi centrale. 

În Europa, iluminatul reprezintă 19% din consumul total de electricitate, 
având un impact considerabil asupra mediului şi costurilor energetice. Iluminatul 
reprezintă până la 40% din electricitatea folosită în clădirile nerezidenţiale. Sta-
rea tehnică deplorabilă a sistemelor de iluminat stradal şi rutier din Republica 
Moldova, gradul de uzură fizică şi morală a majorităţii sistemelor existente, nece-
sită eforturi investiţionale importante pentru reabilitarea acestora. În acelaşi timp 
este necesară conştientizarea faptului că absorbţia şi implementarea investiţiilor 
respective, în scopul dezvoltării acestor infrastructuri la nivel rural, impune cu-
noaşterea problematicii de către reprezentanţii APL, familiarizarea cu cele mai 
noi concepte şi viziuni privind modernizarea sistemelor de iluminat stradal şi, 
evident, presupune un anumit nivel de cunoştinţe atât tehnice cât şi manageriale 
în acest domeniu. 

Într-o etapă de consolidare a autonomiei locale în Republica Moldova, Ghi-
dul este un suport pentru a contribui la creşterea eficienţei activităţilor consiliilor 
locale şi a primăriilor, în mod special, în privinţa construcţiei, reabilitării şi gestio-
nării sistemelor de iluminat stradal. Lipsa resurselor umane calificate şi logistice, 
lipsa resurselor financiare adecvate în actualele unităţi administrativ-teritoriale, 
lipsa viziunilor moderne privind modernizarea şi gestionarea sistemelor de ilumi-
nat stradal, într-o măsură oarecare, explică din ce considerente, până în prezent, 
încă nu a fost reconstruită de către actualii lideri locali infrastructura în acest 
domeniu. Presaţi de o agendă încărcată, aleşii locali, nu de fiecare dată au timp 
şi cunoştinţe necesare pentru supravegherea lucrărilor, respectarea procedurilor 
şi normelor tehnice în domeniu. 

Pentru a se documenta pe o serie de subiecte, care se referă la sistemul de 
iluminat stradal şi rutier, aleşii locali pot utiliza acest Ghid pentru a găsi interpre-
tarea celor mai actuale concepte de modernizare a iluminatului stradal, cele mai 
complexe proceduri şi aspecte ce reglementează etapele de reabilitare, recon-
strucţie şi gestionare a sistemului de iluminat stradal şi rutier. Şi încă un moment 
important. Pentru o monitorizare corectă şi o evaluare temeinică a resurselor 
tehnice şi financiare folosite la reabilitarea sistemului de iluminat stradal, este 
necesar ca instrumentele şi practicile care vor fi implementate să fie la nivelul 
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standardelor de rigurozitate şi a transparenţei descrise, cu lux de amănunte, în 
acest material. 

Sperăm că acest Ghid, elaborat de experţii IDIS „Viitorul”, va sprijini autono-
mia locală şi va fi util prin contribuţia sa la asigurarea suportului necesar pentru o 
activitate eficientă şi responsabilă. Reconstrucţia infrastructurii de iluminat stradal 
– obiectivul spre care tind comunităţile noastre, în contextul integrării europene 
a Republicii Moldova, este privită ca un factor important în creşterea economică 
locală, confortului şi siguranţei personale a cetăţenilor. Din acest punct de vede-
re, în acest Ghid, aleşii locali vor găsi suficientă informaţie pentru promovarea 
eficienţei energetice a iluminatului public, prezentând avantajele utilizării corecte 
a prevederilor actelor normative, aplicării tehnologiilor moderne în domeniul ilu-
minatului, alegerii corecte a echipamentului luminotehnic, recomandări metodice 
de gestionare şi mentenanţă. 
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Figura 1. Banda lungimilor de undă a radiaţiilor 
electromagnetice

LUMINA, ESENŢA FIZICĂ, 
UNITĂŢILE FOTOMETRICE

Orice corp a cărui tem-
peratură este mai mare 
decât „zero absolut” (0 K) 
emite energie. Propagarea 
acestei energii în mediul 
înconjurător se realizează 
prin unde electromagne-
tice. Parametrii de bază a 
radiaţiei electromagnetice 
sunt: frecvenţa sau lungi-
mea de undă (componenţa 
spectrală) şi amplitudinea 
(caracteristica energetică), 
care depind de structura 
corpului radiant şi starea 
energetică a atomilor.

Banda lungimilor de 
undă a radiaţiilor electro-
magnetice (fig. 1) este 
enorm de mare şi se extin-
de între 1015 nm (curent al-
ternativ) şi 10-3 nm (radiaţii 
cosmice), pe când radiaţi-
ile care provoacă ochiului 
senzaţii luminoase (optice) 
reprezintă doar segmen-
tul cuprins între 380 nm 
și 740 nm. Spre informare:  
1 nm = 10-9 m. 

 

Ce este lumina?
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Spectrul vizibil acoperă lungimile de undă între 380 ¸ 740 nm şi este înca-
drat între radiaţiile ultraviolete (50 ¸ 380 nm) UV şi infraroşii (300 ¸ 5000 nm) IR. 
Radiaţiile cu diferite lungimi de undă din spectru vizibil produc senzaţii diferite, 
definite prin termenul de culoare. Spectrul vizibil poate fi divizat în şase zone 
corespunzătoare culorilor fundamentale (Tabelul 1).

Tabelul 1. Culorile fundamentale

Lungimea de undă, nm Culoarea
380 ××× 430 Violet
430 ××× 485 Albastru
485 ××× 570 Verde
570 ××× 600 Galben
600 ××× 610 Portocaliu
610 ××× 740 Roşu

Radiaţiile din spectrul optic (vizibile) emise pe o singură lungime de undă se 
numesc radiaţii monocromatice şi produc asupra ochiului senzaţia unei anumite 
culori. Suprapunerea mai multor radiaţii monocromatice creează radiaţia com-
plexă (policromatică). Senzaţia de culoare albă este rezultatul mixajului, în anu-
mite proporţii, a tuturor radiaţiilor monocromatice al spectrului vizibil. Convenţio-
nal, lumina albă corespunde radiaţiei corpului negru absolut, aflat la temperatura 
de 5000 K.

Lumina albă emisă de Soare este un amestec al radiațiilor cu toate lungimile 
de undă ale spectrului vizibil (conţine şi radiaţii IR şi UV). Spectrul de radia-
ţie emis prin incandescenţă este continuu (conţine toate lungimile de undă ale 
radiațiilor optice, spectru plin). Lumina emisă de descărcările electrice în gaze 
sau vapori metalici are un spectru discontinuu, compus din linii, corespunzător 
componenţei atomice a substanţei respective în zona descărcării – gaze inerte, 
vapori de mercur, sodiu, halogenuri metalice etc.

Din punct de vedere tehnic, conform actelor normative ale Comisiei Internaţi-
onale de Iluminat (CIE – Commission Internationale de l’Eclairage) sursele artifi-

Aşadar lumina: 

este evaluarea vizuală a energiei radiate de un corp în banda lungimilor de unde 
electromagnetice λ = 380 ÷ 740 nm percepută de un ochi ca o senzaţie vizuală. 

Care sunt parametrii culorilor fundamentale?
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ciale de lumină sunt clasificate în funcţie de culoare. Culoarea unei surse artifici-
ale de lumină se caracterizează prin temperatura sa de culoare. Temperatura de 
culoare a unei surse de lumină se defineşte ca fiind temperatura (în K) a corpului 
negru, a cărui radiaţie are aceeaşi culoare cu cea a sursei de lumină analizate. 
În tabelul 2 este indicată clasificarea surselor artificiale de lumină conform CIE. 

 
Tabelul 2. Clasificarea surselor artificiale de lumină conform CIE

Definiţie conform CIE Intervalul temperaturilor de culoare, K
Grupa 1 (cald)  < 3300 K

Grupa 2 (mediu)  3300....5000 K 
Grupa 3 (rece)  > 5000 K

 
Radiaţia termică a Soarelui cuprinde un spectru continuu cu lungimi de undă 

care se extinde între circa 300 – 4500 nm, având o temperatură medie de culoa-
re de 5000 K.

Care sunt unitățile fotometrice cu care se măsoară lumina?
Înainte de a răspunde la această întrebare este necesar de constatat faptul 

că unităţile fotometrice se utilizează doar pentru a aprecia, din punct de vedere 
fotometric, sursele de lumină artificială. Aceste surse nu sunt altceva decât con-
vertizoare de energie: 
• în lămpile electrice, energia electrică se transformă în energia iradierii electro-

magnetice (energia optică);
• în lămpile cu ardere (stearină, gaz lampant, gaze naturale) energia termică 

apărută în rezultatul reacţiei de oxidare (ardere) se transformă în energia ira-
dierii electromagnetice (energia optică).

Ce este fluxul luminos, F?
Mărimea fundamentală a domeniului optic este fluxul luminos, evaluat după 

senzaţia luminoasă pe care o produce şi se măsoară în lumen (lm). În conformi-
tate cu „Vocabularul Internaţional de Iluminat C. I. E.”, fluxul luminos este definit 
astfel:

Mărime derivată din fluxul energetic prin evaluarea radiaţiei după 
acţiunea sa asupra unui receptor selectiv, a cărui sensibilitate spec-
trală este definită printr-o funcţie normalizată a eficienţei luminoase 
relative spectrale.
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Lumenul corespunde unui flux luminos emis de o sursă de lumină mono-
cromatică cu lungimea de undă de 555,5 nm şi care utilizează 1/683 W. Fluxul 
luminos defineşte caracteristicile energetice ale surselor de lumină şi este utilizat 
pentru determinarea randamentului şi eficienţei luminoase a surselor de lumină 
şi a instalaţiilor de iluminat.

Toate celelalte mărimi fotometrice utilizate în domeniul ştiinţei şi practicii ilu-
minatului se raportează la fluxul luminos.

 
Ce este intensitatea luminoasă, I?
Deoarece sursele de lumină nu repartizează fluxul de lumină în mod uniform 

în spaţiul înconjurător, pentru a caracteriza acţiunea luminoasă (efectul ilumină-
rii) a sursei într-o anumită direcţie, s-a in-
trodus noţiunea de intensitate luminoasă. 
Unitatea de măsură a intensităţii luminoa-
se este candela [cd]. 

În 1979, cea de-a 16-a Conferinţă 
Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) a 
adoptat pentru unitatea de măsură can-
delă cu următoarea:definiţie 

Repartiţia în spaţiu a intensităţii lu-
minoase a unei surse de lumină este o 
caracteristică foarte importantă. 

Ce reprezintă iluminarea, E?
Iluminarea apreciază densitatea de flux luminos recepţionat de o suprafaţă 

şi prin definiţie, iluminarea E unei suprafeţe este raportul dintre valori finite a flu-
xului luminos şi mărimea suprafeţei. Unitatea de măsură a nivelului de iluminare 
este luxul [  lx  ]. 

Ce este luminanța, L? 
Luminanța este o măsură a senzaţiei de strălucire a unei suprafeţe care emi-

te sau reflectă lumină, asupra ochiului uman, determinând fenomenul de orbire. 
Unitatea de măsură a luminanţei este – nit, [nt].

Candela este intensitatea luminoa-
să, într-o anumită direcţie, a unei 
surse care emite radiaţia monocro-
matică cu frecvenţa de 54 x 1013 Hz 
şi care are o intensitate radiantă 
în acea direcţie de 1/683 dintr-un 
watt pe steradian.
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Exemplu de valori ale luminanţei în mediul înconjurător sunt prezentate mai jos:
➢ soare la amiază – până la 150 000 cd / cm2 ;
➢ lampă cu incandescenţă mată – 2 ... 5 cd / cm2 ;
➢ lampă fluorescentă compactă – 0,9 ... 2,5 cd / cm2 ;
➢ luna – 0,25 cd / cm2 .

Aspectele de calitate și confort ale sistemelor de iluminat și ale surselor de 
lumină se apreciază cu unități fotometrice derivate a fluxului de lumină sunt pre-
zentate în tabelul 3.

Sursele şi sistemele de iluminat artificial se apreciază prin următoarele mă-
rimi fundamentale:

Tabelul 3. Mărimi fundamentale

Mărimile fundamentale Se notează 
[unităţile de măsură] Denumirea

1. Fluxul luminos F, [ lm ] lumen 

2. Intensitatea luminoasă I, [ cd ] candela

Mărimi derivate
3. Iluminarea E, [ lx ] lux

4. Luminanţa L, [ cd/m2 ] nit

5. Excitanţa luminoasă M, [ lm/m2]

6. Redarea culorilor Ra

7. Gradul de orbire TI, [ % ]

8. Distribuţia luminanţelor

8.1. Iluminarea medie orizontală Eh; lux

8.2. Iluminarea minimă verticală Ev; lux

8.3. Iluminarea cilindrică medie Ec lux

Printre mărimile fundamentale nu se regăseşte un parametru foarte impor-
tant din punct de vedere al eficienţei energetice – „eficienţa luminoasă” – mări-
me ce caracterizează eficienţa procesului de transformare a energiei electrice în 
energia iradierii optice. Se apreciază prin raportul lm/W – câți lumeni se produc 
la consumul cu puterea de un Watt.
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Este incontestabil faptul că odată cu apariţia pe Terra a „homo sapiens” au 
pornit şi activităţile lui determinate de dorinţa de a asigura existenţa mai confor-
tabilă. Omul, din momentul apariției, a fost în căutarea modalităţilor de a prelungi 
durata luminoasă a zilei și descoperirea luminii artificiale în formă de ruguri a 
devenit primul fenomen natural care a fost pus în serviciul comunităţii de oa-
meni şi a contribuit mult la dezvoltarea acestuia. Indiscutabil, una dintre cele mai 
importante invenţii ale omenirii, este apariția iluminatului electric. Descoperirea 
lămpii cu incandescenţă de către Edison în anul 1879 a reprezentat un salt foar-
te important în progresul civilizaţiei umane. Astfel o sursă de lumină artificială a 
permis desfăşurarea eficientă a activităţilor şi în lipsa luminii naturale. 

În acest context, este necesar de menţionat că de la 70% până la 90% din 
volumul total de informaţie recepţionată, omul (ca şi alte fiinţe dotate cu organe 
de vedere) o obţine prin intermediul organului vizual. Atât volumul, cât şi calitatea 
acestei informaţii în mare măsură este determinată de calitatea iluminatului.

Istoria iluminatului exterior nu este altceva decât istoria dezvoltării surselor 
artificiale de lumină, care cronologic au determinat dezvoltarea calitativă şi can-
titativă a primelor servicii publice.

Cum s-au dezvoltat sursele de lumină artificială? 

Sursele de lumină artificială s-au dezvoltat istoric sincron cu dezvoltarea 
societăţii, cea mai importantă „descoperire” fiind focul, care la etapa iniţială se 
utiliza doar pentru încălzire şi prepararea hranei. Odată cu „descoperirea” focului 
au început căutările surselor de alimentare a focului în scopul utilizării lui pentru 
prelungirea perioadei luminoase. Ca urmare, istoria surselor de lumină artificială 
este rezultatul căutării modalităţilor de intelectualizare a traiului, ceea ce şi se 
reflectă în ordinea următoare:

Scurt istoric. Evoluţia sistemelor 
de iluminat stradal

1.1.  Istorie şi modernitate

Capitolul I
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• rugul; • felinarele cu ulei;
• opaiţul; • felinarele cu gaz lampant (kerosen);
• lumânarea de său; • felinarele cu gaz; 
• lumânarea de ceară; • lămpile electrice.

Din punct de vedere uzual, 
doar felinarele cu ulei, gaz lam-
pant, cu gaz şi cele electrice pot fi 
utilizate pentru iluminatul spaţiilor 
relativ mari. La etapele respecti-
ve se utilizau şi felinare cu lumâ-
nări de său sau ceară, însă pentru 
deservirea lor se cerea un număr 
mare de personal, deoarece cu 
periodicitatea de o oră mucurile 
trebuiau tăiate. 

Sunt cunoscute mai multe cazuri care dovedesc interesul anumitor oraşe 
pentru iluminatul străzilor importante la căderea nopţii. Cazul cel mai vechi de ilu-
minat public este cel din Efes, unde, din secolul al II-lea d. Hr., drumul care lega 
oraşul de portul situat la trei kilometri beneficia de iluminat nocturn pe cheltuiala 
municipalităţii. Erau de fapt lumânări puse în felinare şi aşezate în nişe special 
create, la intervale regulate. Inscripţiile atestă că acest sistem era încă funcţional 
în secolul al V-lea şi furnizează chiar şi câteva detalii: 50 de lumânări (kandèlai) 
iluminau de o parte şi de alta a străzii care ducea la port, în timp ce alte 18 ilumi-
nau strada comercială.

La Edessa, în secolul al V-lea, prefectul oraşului a dispus cumpărarea anu-
ală a 6000 de măsuri de ulei (aproximativ 160.000 de litri) destinate alimentării 
a 5 mii de lămpi publice, suficiente pentru iluminarea străzilor principale pe o 
suprafaţă de aproape un km². O lampă consuma anual 26 litri de ulei.

Abundenţa şi banalizarea iluminatului artificial au antrenat schimbări com-
portamentale foarte importante, uneori radicale, iniţial în marile centre urbane, 
apoi, progresiv, în mediile rurale. Printre diferitele funcţii ale iluminatului se regă-
seşte, desigur, iluminarea locurilor deschise şi publice (străzi, pieţe etc.). 

În Europa Medievală numeroşi edili emit decrete pentru promovarea ilumi-
natului urban, dar acestea rămân litere moarte, precum cel al Sfântului Ludovic 
(1258), care, prin intermediul magistratului Parisului, a ordonat burghezilor să-şi 
ilumineze faţadele cu ajutorul urnelor pentru foc. Exemplul Parisului e revelator: 
poliţia însăşi nu mai îndrăzneşte să se aventureze pe străzile oraşului, iar noap-
tea se petrec numeroase delicte şi chiar asasinate. 

În Franţa, în timpul lui Ludovic al XIV-lea a intervenit un moment de cotitură în 
istoria iluminatului urban, al cărui scop principal este lupta împotriva stării de nesi-

Interesant !

În Romă antică, persoanele înstărite trebu-
iau să fie însoţiţi de un sclav (lanternarius) 
ce purta o lampă cu ulei (lanterna), iar cei 
de condiţie modestă mergeau cu o torţă în 
mână, în timp ce licăririle slabe provenite de 
la lămpile plasate în nişe erau mai mult pen-
tru orientarea clienţilor către stabilimentele 
nocturne decât la iluminatul drumurilor.
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guranţă. În acest scop Regele Ludovic al XIV la începutul secolului XVI a emis un 
decret special cu privire la iluminatul stradal, prin care a obligat locuitorii Parisului 
să plaseze lămpile, luminările sau felinarele în geamurile cu ieşire în stradă.

E interesant de observat că nu doar statul, dar şi antreprenorii privaţi sunt 
interesaţi de acest demers. Primul pas în acest sens a fost făcut, într-adevăr, 
din raţiuni pur antreprenoriale: în 1662, abatele Laudati de Caraffa obţine de la 
Regele Soare decrete care îi acordau privilegiul de a crea puncte de oprire din 
care purtători de torţe, în schimbul unui salariu, escortau parizienii care trebuiau 
să se deplaseze pe timp de noapte.

Cinci ani mai târziu, în 1667, regele Franţei semnează o ordonanţă prin care 
iluminatul străzilor a fost declarat obligatoriu în Paris şi apoi, în 1697, în cele mai 
mari treizeci de oraşe franceze apare iluminatul public al cărui cost a fost oferit 
de stat. 

Este necesar de menţionat că cu câteva luni înainte de intrarea în vigoare a 
ordonanţei, în Paris existau 2736 de felinare dispuse pe 917 străzi. În ceea ce 
priveşte gestiunea administrativă a acestui sistem inovator, e esenţial de remar-
cat că iluminatul stă la originea primei taxe directe imputate locuitorilor, „taxă a 
reziduurilor şi felinarelor”, iar încasările asigurau întreţinerea salubrităţii şi ilumi-
natului străzilor capitalei.

Sistemele de iluminat stradal evoluează rapid: felinarul cu reverber e inven-
tat în 1744, intensificând direcţionarea luminii în jos. Începând cu 1759, pentru a 
înlătura problema calităţii slabe a grăsimilor animale, acestea sunt înlocuite trep-
tat cu lămpi cu ulei, care răspândeau 
o lumină mai bună şi ardeau mai mult 
timp, necesitând mai puţină întreţinere.

Lăsat în grija statului, iluminatul pu-
blic şi nevoile sale în creştere trezesc 
din ce în ce mai mult interesul persoa-
nelor private. Din 1816, în Paris începe 
să fie introdus iluminatul cu gaz, iar, din 
1886, apar primele reverbere ataşate 
lămpilor electrice. Cele două sisteme 
vor fi într-o aspră concurenţă, iar electri-
citatea nu va cunoaşte triumful definitiv 
decât la sfârşitul anilor 1920.

În alte părţi ale lumii, situaţia a fost 
mai complexă, dar cu rezultate la fel de 
impresionante. 

În anul 1417 primarul de Londra prin 
decret a obligat ca în nopţile de iarnă în 
locurile determinate să fie suspendate 

Interesant !

Oraşul Amsterdam e considerat prima 
metropolă europeană cu un sistem de 
iluminat planificat. Din 1505, este in-
terzisă plimbarea în oraş fără felinar 
după ora nouă seara iar din 1544 fe-
linare sunt amplasate, pe cheltuiala 
colectivităţii. În 1595, un decret ase-
mănător celor emise de către regii 
Franţei impune locuitorilor aprinde-
rea unui felinar pe faţada fiecărei a 
douăsprezecea casă. La fel ca în Fran-
ţa, decretul rămâne literă moartă, dar 
reacţia autorităţilor din Amsterdam e 
complet diferită: în 1597 o ordonan-
ţă numeşte cetăţenii responsabili de 
aceste felinare.
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felinarele dotate cu lumânări sau cu 
fitil scufundat în ulei. În scurt timp 
experienţa Londrei a fost preluată 
de Paris, Viena și oraşele Germani-
ei. Introducerea în anul 1736 a unei 
taxe destinate iluminatului stradal 
avea să permită ca numărul felina-
relor în Londra să crească de cinci 
ori, de la 1000 la peste 5000, în mai 
puţin de trei ani, fapt ce a făcut din 
capitala britanică oraşul cel mai bine 
iluminat din lume la acea vreme. 

Cazul Berlinului e asemănător 
cu cel al altor capitale europene, 
prezentând totuşi o caracteristică 
particulară. În Berlin existau 10.786 
de lămpi în 1870, dar cu o populaţie 
mult mai puţin numeroasă decât cea 
a Parisului. Pe de altă parte, puterea 
societăţilor electrice germane avea să transforme Berlinul într-un oraş puternic 
iluminat electric, deja din 1925.

Primele utilizări ale energiei electrice în Moldova pentru iluminatul interior se 
marchează cu anul 1896. Problema utilizării surselor electrice, pentru iluminarea 
Chișinăului, prima data a fost pusă în discuţie în Uprava Orășenească în 1892. 
În 1894 a fost determinat bugetul proiectului (500 000 ruble). În 1899 s-a hotărât 
că realizarea iluminării Chişinăului să fie sincronizată cu trecerea tramvaielor la 
tracţiunea electrică.

În 1908 au fost iluminate străzile Alexandrovscaia (azi Ştefan cel Mare) şi 
Puşkinscaia. Din cauza lipsei de resurse financiare și din cauza că Chişinăul 
nu făcea parte din lista oraşelor bogate a trebuit să treacă mult timp până la re-
alizarea proiectului (în 1908). Anul 1977 se considera anul electrificării totale a 
RSSM, prima, la acest capitol, dintre cele 15 republici sovietice. 

1.2.  Scopul iluminatului stradal în localități rurale.  
     Incursiune în istorie

Iluminatul rural, corespunzător realizat, are efecte benefice atât în ceea ce 
priveşte siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei, cât şi sub aspect econo-
mic. Siguranţa cetăţenilor implică reducerea numărului de accidente de circulaţie 

Interesant !

În mai 1857, Bucureştiul devine primul 
oraş din lume al cărui iluminat public 
se realiza cu gaz lampant, ultimul şi cel 
mai desăvârşit din combustibilii obţinuţi 
prin rafinare, produs de noile fabrici din 
Ploieşti. În anul 1882 în Bucureşti a fost 
pusă în funcţiune prima reţea de ilumi-
nat electric public din ţară.

La 12 noiembrie 1884, Timişoara înregis-
tra una din cele mai frumoase pagini ale 
istoriei tehnice europene, devenind primul 
oraş de pe continent cu un sistem de ilu-
minat în totalitate electric, compus dintr-
o reţea de 59 de kilometri, care alimenta 
731 de lămpi cu filament de carbon.
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Interesant !

Odată cu apariţia iluminatului 
public au apărut şi reacţii sociale 
identice celor pe care le putem ob-
serva şi în zilele noastre – vandalis-
mul. În Franţa lămpilor li s-a asoci-
at rolul simbolic de adjuncţi ai poli-
ţiei secrete, fapt ce le-a transformat 
în instrumente dispreţuite de către 
populaţie. Contrar altor ţări, unde 
distrugerea unei lămpi era pasibi-
lă de o simplă amendă, în Franţa, 
vinovaţii de un astfel de act erau 
direct condamnaţi la muncă silnică 
pentru minimum trei ani. 
 În timpul R În timpul Revoluţiei 
Franceze nobilii erau „lanternizaţi” 
(lanternisés), adică spânzuraţi de 
stâlpii de susţinere a lămpilor ce 
erau în prealabil scoase. 

pe timpul nopţii, acest lucru fiind demon-
strat prin studii realizate de specialişti din 
diferite ţări. Tot din aceste studii rezultă 
că securitatea cetăţenilor este mai mare 
în locurile unde iluminatul rural este rea-
lizat corespunzător (întunericul favorizând 
agresiunile asupra persoanelor).

În condiţiile în care iluminatul natu-
ral nu poate asigura durata şi nivelul ne-
cesar de iluminare caracteristice ritmului 
contemporan de viaţă, aspectele de pre-
lungire a perioadei luminoase a zilei sunt 
preluate de iluminatul artificial. Iluminatul 
artificial exterior (urban, rural, stradal, ar-
hitectural, rezidenţial etc.) în tehnica ilumi-
natului ocupă un loc deosebit datorită im-
plicaţiilor pe care le are în viaţa cotidiană 
şi are rolul de a asigura atât orientarea şi 
circulaţia în siguranţă pe timp de noapte a 
vehiculelor şi pietonilor, cât şi asigurarea 
unui mediu ambiant corespunzător în ore-
le când lipsește lumină naturală.

Odată cu semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunrea Eu-
ropeană problemele iluminatului exterior în localitățile Republica Moldova trebuie 
abordate în conformitate cu cerinţele promovate în ţările Uniunii Europene. 

Iluminatul stradal al localităţii este un complex format din mai multe siste-
me de iluminat în dependenţă de structura căilor de circulaţie, de numărul de 
populaţie, geometria localităţii şi repartizarea zonelor (rezidenţiale, centrală, de 
producere etc.).

1.3.  Evoluția sistemelor de iluminat stradal rural  

Atât ritmul de viață, cât și spectrul de ocupații și interese au avansat astăzi 
enorm în comparație cu secolul XIX când se realizau primele încercări de uti-
lizare a electricității în iluminatul urban. În acest aspect prelungirea perioadei 
luminoase a zilei în localitățile rurale prin utilizarea iluminatului electric a rămas 
cu mult în urmă. 
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În cazul în care era prezent, atât nivelul de utilizare cât și formele de utilizare 
au fost reduse și primitive, iar modalitățile de utilizare a surselor electrice de lu-
mină nicidecum nu aveau conținut de ”sistem” de iluminat. Extinderea zonelor de 
iluminat, creșterea performanței surselor electrice de lumină, avansarea norme-
lor de iluminat, creșterea cerințelor utilizatorilor au contribuit la apariția sistemelor 
de iluminat și au sporit suficient utilizarea iluminatului stradal. Realizarea la nivel 
național a sistemelor de iluminat exterior a încurajat creșterea consumului de 
energie electrică, ceea ce provocat necesitatea de a realiza măsuri de eficiență 
energetică. Ca urmare a apărut un spectru de metode de control și de reglare a 
nivelului de consum de electricitate fără a afecta nivelul de iluminare. 

Până în anul 1970 în iluminatul rural al Republici Moldova, se utiliza concepția 
tipizată așa-numitei „soluţie luminotehnică” pentru arterele de circulaţie în zonele 
rurale fără un control calitativ şi cantitativ al nivelului de iluminare și, în realitate, 
sursele de lumină erau destinate doar pentru orientare în spațiu. Odată cu dez-
voltarea sistemelor de iluminat și cu apariția sistemelor de iluminat arhitectural în 
perioada anilor ‘90 s-au schimbat suficient concepțiile și conținutul sistemelor de 
iluminat. Deoarece din anul 2000 până-n prezent sistemele de iluminat rural au 
rămas practic fără întreținere și deservire, starea sistemelor de iluminat existente 
lasă mult de dorit, iar în mai multe localități nu funcționează.

Având în vedere importanța infrastructurii rurale realizarea iluminatului în 
comunele Republicii Moldova este una din condițiile aderării ţării noastre la Uni-
unea Europeană.

Pentru realizarea sistemelor de iluminat moderne, adaptate la spectrul mare 
de condiții, la moment, există practic toate condițiile (proiectanți, corpuri de ilu-
minat, echipamentul de infrastructură, experiența țărilor avansate etc.) pentru a 
asigura în localitățile rurale iluminatul caracteristic localităților urbane.

Ce este şi ce condiții trebuie să întrunească sistemul de 
iluminat stradal?

Iluminatul de noapte la parametrii luminotehnici caracteristic zonei, timpului 
de noapte și corespunzător destinațiilor funcționale este asigurat de un sistem 
de iluminat care se apreciază prin:

• Componență – ansamblu de aparate: corpuri de iluminat, de comutaţie, 
protecţie, evidenţă, de piloni, (din beton armat, din lemn, din fier zincat), 
conductoare etc. (fig. 2);

• Concepție – geometria amplasării corpurilor de iluminat, sistemele de 
control, parametrii, principiul de reglare și sistemul de reglare a nivelului 
de iluminare etc.), care trebuie, cu siguranţă, să asigure realizarea urmă-
toarelor condiţii pentru căile de circulație generale și pietonale (fig. 3):
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Iluminatul stradal rural, având particularități specifice și reprezentând unul 
din criteriile de calitate a civilizaţiei moderne, trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii:

➢ fiziologice;
➢ de siguranţă a circulaţiei;
➢ de norme luminotehnice;
➢ de utilizare eficient[ a energiei electrice;
➢ de diminuare a volumului investiţiilor;
➢ de reducere a costului de întreţinere.

Pilon

Corp de iluminat

Balast electronic
Bloc de comandă

Lampă

  Figura 2. Elemente componente ale sistemului de iluminat modern

Nivelul personal

• de a observa o persoană 
ce se apropie

• de a recunoaşte o faţă
• de a identifica un obiect

Sarcinile / Cerinţele pentru pietoni

          Nivelul comunitar

• vizibilitatea pietonilor pentru 
rezidenţi şi alţi pietoni

• vizibilitatea obiectelor stradale
• vizibilitatea caselor

 Figura 3. Lista de sarcini şi cerinţe vizuale pentru pietoni
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Porţiunile conflictuale, caracteristice traficului urban, apar când fluxurile de 
vehicule se intersectează în locurile utilizate frecvent de către pietoni, ciclişti sau 
alţi utilizatori rutieri. În zonele rurale în calitate de porțiuni conflictuale, pe lângă 
intersecții, pot fi și căile de trafic motorizat în cazul în care ele sunt executate mai 
calitativ decât de trotuarele.

Lipsa sau realizarea necorespunzătoare a sistemelor de iluminat rutier poate 
avea consecinţe grave asupra circulaţiei rutiere şi pietonale, de cele mai multe 
ori acest lucru însemnând pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale.

Cele menţionate confirmă în mod convingător faptul deja menţionat că de la 
70% până la 90% din volumul total de informaţie se obţine prin organul de ve-
dere şi atât volumul, cât şi calitatea acestei informaţii sunt determinate în mare 
măsură de calitatea condiţiilor vizuale (optice). În cazul circulaţiei auto, cicliste 
sau pietonale 100% din informaţia necesară pentru a reacţiona corect la variaţiile 
de situaţii şi obstacole este obţinută prin organele de vedere. În această situaţie 
nivelul de iluminare şi calitatea acestuia determină în mare măsură calitatea in-
formaţiei obţinute şi, ca urmare, durata reacţiei şi corectitudinea acţiunilor între-
prinse de participantul la circulaţie. 

Pachetul acesta de cerințe trebuie asigurat, în mod obligatoriu, în corespun-
dere cu actele normative în vigoare de sistemul de iluminat. 

1.4.  Evoluția concepțiilor sistemelor de iluminat stradal
 

Evoluţia concepţiilor sistemelor de iluminat stradal, în mare măsură, a fost şi 
rămâne determinată de patru factori:

1) creşterea continuă a performanţelor surselor electrice de lumină existente 
şi apariţia noilor tipuri de surse de lumină au contribuit la creșterea valorilor 
normative caracteristice iluminatului stradal; 

2) elaborarea schemelor de aprindere a lămpilor compatibile cu sistemele 
performante de reglare a nivelului de iluminare;

3) apariţia sistemelor inteligente de control al regimurilor de funcţionare a sis-
temelor de iluminat;

4) politica tarifară şi dinamica tarifelor la energia electrică.

Odată cu deschiderea pieței de produse electrotehnice pentru domeniul ilu-
minatului au apărut posibilități enorme de evoluție accelerată a pozițiilor 1, 2 și 3, 
de a reda sistemelor de iluminat, indiferent de natura lor, proprietăți performante. 

Varietatea produselor permite realizarea unei diversităţi enorme de con-
cepţii a sistemelor de iluminat stradal rural, care cu siguranţă vor asigura echi-
librul “confortul luminos – eficienţa (energetică și financiară). Acest lucru nu s-a 
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întâmplat în sfera iluminatul urban și rural, în vremurile mai vechi ale Moldovei, 
din cauza deficitului de produse. Astăzi realizarea acestor posibilități la un alt 
nivel este limitată doar de capacitățile de plată a utilizatorilor (agenți economici, 
autorități publice etc.).

Pentru a eficientiza funcţionarea complexului energetic se utilizează diferite 
metode de diferențiere a tarifelor: pe nivele de tensiune, pe ore de consum, pen-
tru zile de odihnă şi de sărbători etc. Tariful diferenţiat pe ore de consum (tarife 
zonale) prevede că tariful la energia electrică în perioada de noapte este mai mic 
cu 40 – 50 %. În Republica Moldova acest tip de tarife, favorabil sistemelor de ilu-
minat stradal pe timp de noapte rămâne doar declarat şi în realitate nu se aplică. 

Aspectele conceptuale ale sistemelor de iluminat urban în ultimii 20 de ani 
au evoluat enorm. Prin dotarea lor cu sisteme moderne de control, de reglare și 
gestionare, prin redarea posibilităților de acomodare a parametrilor luminotehnici 
la condițiile reale caracteristice perioadei întunecate, sistemele de iluminat au 
devenit inteligente.

Ce ține de iluminatul rural, spectrul problemelor luminotehnice și funcționale 
este mai modest, însă nivelul inteligenței se păstrează la același nivel.

Din acest punct de vedere este necesar de constatat că anume selectarea 
corectă a componenței sistemului de iluminat, dar și programarea optimă a regi-
murilor de funcționare determină eficiența energetică a sistemului în ansamblu.

În condițiile Republicii Moldova, spectrul problemelor luminotehnice și 
funcționale este și mai modest din mai multe motive:

1) Posibilitățile financiare ale APL la etapa de investiție sunt modeste și nu vor 
permite dotarea sistemului de iluminat cu toate componentele necesare 
pentru funcționare eficientă;

2) Nu este determinată concepția și mecanismul de acoperire a costurilor de 
întreținere și a consumului energetic;

3) Geometria haotică de amplasare a locuințelor; 
4) Gradul înalt de înverzire a teritoriilor pe perimetrul drumurilor. În țările UE 

înălțimea plantelor pe perimetrul drumurilor este limitată (1,5 ÷ 2,0 m).

La momentul actual și în viitor concepția geometriei rețelelor de iluminat va 
fi determinată de geometria rețelelor electrice de distribuție deoarece pilonii sunt 
comuni. Se instalează suplimentar un anumit număr de piloni doar în zonele pu-
blice (primărie, școală, centru comercial, policlinică).

Ce ține de concepția componentei inteligente a sistemului de iluminat ea va 
fi determinată doar de posibilitățile financiare ale solicitantului proiectului. 

Ca urmare, primele reţele ale sistemelor de iluminat au fost destul de simple 
deoarece în repetau geometria rețelelor rurale de distribuție a energiei electri-
ce. În loc de așa-numite corpuri de iluminat au fost utilizate felinarele primitive, 
de fabricație în atelierele locale, dotate cu lămpi cu incandescenţă, montate pe 
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pilonii rețelei electrice şi, în mare măsură, fără respectarea valorilor normative 
ale iluminării şi condiţiilor de exploatare. 

Important de menţionat că costurile investiţionale, de întreţinere şi consumul 
de energie electrică folosit pentru sistemele de iluminat rural au fost acoperite de 
furnizorul de electricitate. Aceste costuri au fost incluse în tarif la energia elec-
trică, care în acea perioadă avea tentă socială. Totodată trebuie de menţionat şi 
faptul că sistemele de iluminat rural aveau o extindere redusă, deservire proastă 
şi afectate de vandalism ceea ce reducea considerabil nu doar consumul de 
energie electrică dar și calitatea și volumul lucrărilor de deservire.

La momentul privatizării parțiale a reţelelor electrice de distribuţie în anul 2000 
în majoritatea localităților rurale unele sisteme de iluminat erau distruse, altele fie 
că nu se alimentau cu energia electrică, fie că lucrau în regim de 20 – 30% de la 
capacitatea proiectată inițial, în scopul reducerii consumului de energie. Costurile 
de întreţinere şi de alimentare cu energie electrică au fost trecute pe seama au-
torităţilor publice locale, ceea ce a contribuit considerabil la limitarea funcționării 
sistemelor existente de iluminat, iar în o parte din localităţi la degradare. 

Odată cu deschiderea pieței de produse electrotehnice s-au deschis 
posibilități enorme de a reda sistemelor de iluminat, indiferent de natura lor, 
proprietăți performante. Realizarea acestor posibilități la un nivel mai mare a fost 
limitată doar de capacitățile de plată ale utilizatorilor (agenți economici, autorități 
publice etc.).

Evoluţia accelerată a poziţiilor 2, 3 şi 4, la moment, permit realizarea unei 
diversităţi de concepţii ale sistemelor de iluminat stradal rural, care cu siguranţă 
vor asigura echilibrul – confortul luminos – eficienţa (energetică, financiară) Acest 
lucru nu se întâmplă în iluminatul urban al Republicii Moldova din lipsă de investiţii.

1.5.  Ce sunt corpurile de iluminat?

Cel mai important element al oricărui sistem de iluminat (din punctele de 
vedere conceptuale ale sistemului de iluminat, fotometrice, tehnologice și finan-
ciare) este corpul de iluminat – un aparat multifuncțional.

Lămpile electrice – surse de lumină primară în instalaţiile de iluminat – emit 
un flux luminos iniţial direcţionat în spaţiu conform unei curbe fotometrice deter-
minate de producător, care nu pot asigura repartizarea uniformă a luminii pe su-
prafeţe, iluminatul cărora trebuie să fie conform rigorilor normative. Necesităţile 
luminotehnice concrete impun însă controlul (redirecţionarea) fluxului luminos 
cu precădere în anumite direcţii, în care sunt situate corpurile sau obiectele care 
trebuie observate prin asigurarea nivelului de iluminare impus de norme.

Totodată lămpile necesită o protecţie mecanică şi faţă de mediul ambiant, 
de asemenea, necesită o anumită fixare mecanică pentru a permite alimentarea 
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din reţeaua electrică, eventual prin intermediul unor circuite electrice auxiliare. În 
unele situaţii se impun condiţii de protecţie a ochiului faţă de valorile exagerate 
ale luminanţei pe suprafaţa lămpilor sau modificarea altor mărimi fotometrice şi 
colorimetrice ale radiaţiei luminoase a lămpilor.

Din cele expuse mai sus, concluzionăm că lămpile electrice nu se folosesc 
în sistemele de iluminat, în mod independent, ci trebuie montate în aparate care 
să satisfacă cerinţele respective.

Diversitatea de instalaţii de iluminat se împart în două categorii, în funcţie de 
modalitatea de repartizare în spaţiu a fluxului de lumină (forma curbei fotometrice 
– CFM) emis de aceste instalaţii:

1. Instalaţiile de iluminat cu fază (acţiune) scurtă în scopul iluminării obiecte-
lor relativ apropiate (până la 10 – 15 m) – corpuri de iluminat;

2. Instalaţiile de iluminat cu fază (acţiune) lungă – realizează concentrarea 
fluxului luminos într-un unghi solid, relativ mic, în scopul iluminării obiecte-
lor îndepărtate (peste 20 m) – proiectoare.

Corpul de iluminat (fig. 4, 5) este un aparat electric multifuncțional care 
asigură:

•	 redistribuirea spațială impusă a fluxului de lumină produs de sursă;
•	 fixarea și poziționarea elementelor sistemului optic;
•	 fixarea și poziționarea sursei de lumină și a elementelor schemei electrice;
•	 diferite forme de protecție a componen-

telor.
 Un corp de iluminat conţine:
	sursă de lumină; 
	armătură fotometrică; 
	armătură electrică; 
	armatură de protecţie şi montaj.

Sursa de lumină, pe lângă parametrii 
specifici (P, Ф, T şi η), se caracterizează şi 
prin tipul curbei fotometrice (I = f(α), care de-
termină caracterul repartizării spaţiale iniţiale 
a fluxului de lumină), ceea ce, în mare mă-
sură, determină aspectele constructive ale ar-
măturii fotometrice şi caracteristicile fotometri-
ce ale corpului de iluminat.

Armătura fotometrică, asigură modifi-
carea curbei fotometrice a unei lămpi pentru 
a comunica corpului de iluminat caracteristici 

Figura. 4. Corp de iluminat cu 
lampă cu sodiu
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fotometrice optimale în funcţie de scopul propus şi limitarea zonei fenomenului 
de orbire. Redistribuirea fluxului de lumină a lămpii se realizează prin utilizarea 
elementelor difuzoare şi a reflectoarelor adaptate la construcţia corpului de ilumi-
nat, iar în unele cazuri prin utilizarea sistemelor de modificare a direcţiei fluxului 
iniţial de lumină. 

Armătura electrică conţine partea electrică a corpului de iluminat (schema 
de pornire, de asigurare a regimului de ardere a lămpii, de modificare a factorului 
de putere, de control şi reglare a puterii și valorii fluxului de lumină). 

Armătura de protecţie şi montaj îndeplineşte funcţiile de protecţie şi sigu-
ranţă a componentelor corpului de iluminat faţă de intervenţii mecanice în zonele 
în care sunt plasate. De asemenea, armatura de protecţie şi montaj nu permite 
pătrunderea în interiorul corpului de iluminat, în special, în interiorul armăturii 
fotometrice a prafului, gazelor, vaporilor etc. şi conţine elemente de montaj.

 

Figura 5. Corpuri de iluminat exterior dotate cu lămpi cu descărcare electrică în 
vapori metalici

1.6.  Ce reprezintă sursele electrice de lumină? 

Orice sursă artificială de lumină (lampă), indiferent de natura fizică a sursei, 
nu este altceva decât un convertizor de energie, şi se deosebeşte una de alta 
doar prin forma de excitare a atomilor substanţei responsabili de emanarea iradi-
erii electromagnetice în banda de lungimi apoi în spectrul vizibil: 

•	 în lămpile cu ardere (stearină, gaz lampant, gaze naturale) energia termică 
apărută în rezultatul reacţiei de ardere (oxidare) prin excitarea atomilor 
substanţei se transformă în iradierea electromagnetică (energia optică);

•	 în lămpile electrice energia electrică prin mai multe trepte de excitare a ato-
milor diferitor substanțe se transformă în energia iradierii electromagnetice 
(energia optică).
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Lămpile electrice se caracterizează prin următorii parametri funcţionali:
1) electrici: 
  • puterea electrică, P, (W);
  • tensiunea, U, (V).
2) fotometrici: 
  • fluxul de lumină, Ф (lm); 
 • eficienţă luminoasă, η = Ф/P, (lm/W);
 • curba fotometrică – caracteristică importantă a unei surse de lumină care 

reprezintă repartiţia primară în plan (sau în spaţiu), a intensităţii luminoase 
3) economici: 
  • durata de viaţă – timpul când începe să se defecteze 50% din produsele 

testate (ore);
 • durata exploatării eficiente – durata de timp după care fluxul luminos al 

sursei scade la o valoare impusă (de regulă 80% din fluxul luminos nominal 
(inițial), (ore).

Pornind de la formele de transformare a energiei electrice în energia radiaţiei 
optice mulţimea de lămpi electrice utilizate în tehnica iluminatului se împarte în 
următoarele trei grupuri:

A. Lămpi cu incandescenţă, bazate pe fenomenul de radiație termică – are 
loc excitarea termică a atomilor;

B. Lămpi cu descărcare electrică în vapori metalici – are loc excitarea 
atomilor prin descărcare electrică în amestec de gaze şi vapori metalici, com-
pletată cu fenomenul luminescenţei. Lămpile cu descărcare electrică în vapori 
metalici se împart în două tipuri:

• lămpi cu descărcare electrică la joasă presiune (lămpi fluorescente);
• lămpi cu descărcare electrică în formă de arc în vapori metalici la înaltă 

presiune;
 C. Diode luminiscente – un montaj din elemente semiconductoare cu pro-

prietăţi strict determinate, care determină spectrul optic de radiaţii mono sau po-
licromatice şi formează fluxul luminos.

Iluminatul exterior se deosebeşte de iluminatul interior prin mai mulţi factori, 
care determină geometria, structura şi componenţa sistemului de iluminat. Unul 
din aceşti factori este distanţa dintre corpuri de iluminat. Spre deosebire de ilu-
minatul interior, în care posibilităţile în acest sens sunt practic nelimitate, în cazul 
iluminatului exterior distanţa dintre corpuri de iluminat este, de regulă, 20 şi mai 
mult metri. 

Anume din acest motiv pentru realizarea sistemului de iluminat stradal cali-
tativ pot fi utilizate doar corpuri de iluminat dotate cu surse puternice de lumină și 
dimensiuni relativ mici. Analiza tabelului surselor electrice de lumină prezentate  
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în tabelul 4 din acest punct de vedere scade interesul pentru iluminatul exterior 
prezentat în primele trei poziţii. Deşi valoarea fluxului de lumină a lămpii cu in-
candescenţă este satisfăcătoare eficienţa luminoasă este enorm de mică ca şi 
durata de viaţă. Ce ţine de lămpile fluorescente funcţionarea lor la temperaturi 
scăzute este în afara regimului nominal şi este ineficientă. 

Tabelul 4. Caracteristicile funcţionale ale diferitor tipuri de surse electrice  
  de lumină

Sursa de lumină
Puterea 

nominală,
W

Eficienţa
luminoasă,

lm/W

Fluxul de 
lumină,

lm

Durata 
de viaţă,

ore

Indice de 
redare a 
culorilor

1. Lămpi cu incandescenţă 15 ... 500 8 ... 25 150 ... 10 000 1000 94 ... 97

2. Lămpi fluorescente 15 ... 80 75 ... 80 1000 ... 6400 > 16000 48 ... 90
3. Lămpi fluorescente 

compacte 5 ... 80 60 ... 90 300 ... 7200 > 8000 22 ... 43

4. Lămpi cu vapori de 
mercur 100 ... 400 80 ... 130 8000 ... 52000 > 20000 22 ... 80

5. Lămpi cu sodiu 100 ... 400 60 ... 110 3000 ... 44000 > 24000 65 ... 70
6. Lămpi cu halogenuri 

metalice 50 ... 400 80 ... 150 2000 ... 15000 > 15000 65 ... 90

7. Diode electroluminiscente 15 ... 100 100 ...150 1500 ... 15000 > 50000 90 ... 95

Primele trei tipuri de surse electrice de lumină pentru iluminatul exterior nu 
se utilizează.

A. Lămpile cu incandescenţă din motivele eficienţei luminoase foarte scăzu-
te – (18 ÷ 25 lm/W);

B. Lămpile fluorescente din motive că sunt surse cu valoarea limitată a flu-
xului de lumină (max. 7000 lm) şi nu se aprind la temperaturi scăzute sau în cazul 
în care se aprind, nu ating regimul nominal.

Eficienţa luminoasă extrem de mică a lămpilor cu incandescenţă a stimulat 
căutări pentru realizarea unor surse eficiente de lumină artificială. În acest sens, 
s-a observat că descărcările electrice, în gaze sau vapori metalici, produc radiaţii 
luminoase, fenomenul numindu-se electroluminescenţă.

Odată cu descoperirea luminescenţei a apărut posibilitatea de a utiliza acest 
fenomen în scopul transformării energiei electrice în energia radiaţiei optice. Sur-
sele actuale cu eficienţă luminoasă ridicată (până la 150 lm/W) se bazează pe fe-
nomenul electroluminescenţei – descărcării electrice în gaze sau/şi vapori metalici.

Cu apariţia lămpilor fluorescente lămpile cu incandescenţă parțial au fost 
înlocuite. Ca urmare confortul luminotehnic a diminuat din mai multe motive, 
unul fiind acela că în perioada rece a anului procesul de aprindere a lămpilor 
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fluorescente se complică. Experiența exploatării lămpilor fluorescente, în ilu-
minatul exterior, a demonstrat că utilizarea lor, în condițiile naturale în exterior 
nu este rațională. Totodată utilizarea lor a durat 7-10 ani din motiva că cele cu 
incandescență consumau mult, iar cele cu arc electric încă nu se produceau în 
cantități necesare. 

Spre deosebire de lămpile fluorescente (la presiune joasă), lămpile cu arc 
electric (la presiune înaltă) se caracterizează prin dimensiuni şi forme compacte 
şi gamă largă de puteri (70 ÷ 1000 W), ceea ce şi determină un spectru larg în 
utilizare practică.

Este necesar de menționat faptul că, din punct de vedere istoric, evaluarea 
sistemelor de iluminat, în mare măsură, este determinată de evaluarea surselor 
electrice de lumină.

1.7.  Ce reprezintă LED-urile?

O preocupare constantă, pe plan internaţional, este creşterea performanţe-
lor surselor de lumină artificială, care necesită atât studii privind creşterea para-
metrilor surselor actuale, cât și studii privind noi soluţii pentru obținerea luminii 
artificiale. Una dintre soluţii care a deschis noi direcţii și perspective în dezvolta-
rea iluminatului au devenit LED-uri – (Light Emitting Diode) – diodă electrolumi-
nescentă. 

Lămpile cu LED corespund generaţiei a 3-a de surse electrice de lumină 
artificială, după sursele cu incandescenţă şi sursele cu descărcări electrice în 
substanţe gazoase. Sursa de lumină, în acest caz este un montaj (fig. 6) din ele-
mente semiconductoare cu proprietăţi strict determinate, care determină spectrul 
de radiaţii şi formează fluxul luminos.

Spectrul radiaţiei emise (culoarea luminii emise) este determinat de com-
ponenţa elementelor semiconductoare utilizate pentru realizarea LED-urilor. În 
acest sens, utilizarea surselor de iluminat cu LED prezintă un interes deosebit în 
cazurile în care se impune un anumit spectru al radiaţiei luminoase (o anumită 
culoare sau spectru al luminii). Realizarea unei anumite culori, în cazul surselor 
clasice de lumină, necesită prezenţa unor filtre care permit trecerea numai a radi-
aţiilor dorite. Acest lucru determină o eficienţă deosebit de scăzută a sursei, circa 
80% din radiaţiile emise de sursă fiind oprite de filtrele color. Utilizarea surselor 
cu LED-uri permite alegerea acestora de culoarea dorită, realizând o eficienţă 
energetică mult superioară soluţiei clasice.

 Un avantaj esenţial al acestui tip de surse de lumină este faptul că valoarea 
fluxului de lumină practic nu depinde de valoarea tensiunii de alimentare la aba-
terile tensiunii în limitele ± 10%.
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 Figura 6. Structură constructivă a diodei luminiscente

Schema de principiu a unei lămpi cu diode luminiscente este indicată în fig. 7.  
Este un montaj a LED-urilor conectate în serie şi paralel, de care depinde tensi-
unea de alimentare a modulelor şi puterea lămpii. În schema lămpii sunt utilizate 
5 module cu 6 de LED-uri din matricea lămpii, care produce un flux de lumină 
aprox. 6 000 lm.

Din schemă se observă că numărul modulelor (puterea lămpii) poate fi cu 
mult mai mare şi reglarea fluxului de lumină poate fi asigurată prin conectarea/
deconectarea parţială a numărului de module într-o lampă. 

Us 1 2 3 

1 ─ transformator; 
2 ─ stabilizator de tensiune; 
3 ─ redresor.

Figura 7. Schema de principiu a unei lămpi cu LED

LED nu are filament sau electrozi (elemente care se uzează pe parcursul 
funcţionării), ceea ce determină durată mare de viaţă şi sunt extrem de rezis-
tente la impact. Durata de viaţă a unui corp de iluminat cu LED este foarte mare 
(circa 50 000 ore) ceea ce prezintă un avantaj esenţial, la general, şi, în special, 
în cazurile în care înlocuirea surselor de lumină este însoţită de cheltuieli impor-
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tante (hale cu înălţime mare, iluminatul 
piețelor şi stradal în localităţi aglome-
rate, zone periculoase din întreprinderi 
etc.). În fig. 8 este prezentat un corp de 
iluminat cu diode luminiscente pentru 
sisteme de iluminat exterior.

Simplitatea comenzilor pentru mo-
dificarea fluxului luminos emis, în func-
ţie de programul dorit sau în funcţie de 
nivelul iluminării naturale determină po-
sibilitatea utilizării eficiente a lămpilor cu 
LED-uri pentru realizarea unui mediu 
luminos confortabil şi econom.

Sumarul de avantaje a iluminatului cu LED

Eficienţă luminoasă. Cel mai important criteriu de apreciere în cazul surse-
lor electrice de lumină. La moment a atins valori de 120-160 lm/W şi sunt semene 
că peste 2-3-1 ani va atinge 200 lm/W. 

Componenţa spectrală. Un parametru foarte important în cazul sisteme-
lor de iluminat interior, arhitectural, a sălilor de expoziţii, terenurilor sportive, a 
piețelor central urbane. În cazul LED -urilor pachetul spectral dorit se obţine prin 
montajele respective a celulei optice.

Dimensiunile. Sursele de lumina, în dependenţă de necesitate (destinaţia 
corpului de iluminat), pot fi foarte compacte, iar prin gruparea mai multor LED-uri 
pot fi obţinute gabarite caracteristice lămpilor fluorescente. 

Capacitate de a rezista la numeroase cicluri “aprindere-stingere”. Lăm-
pile cu incandescenţă şi cu descărcări electrice în gaze conţin elemente, care 
sunt sensibile (se uzează) în dependenţă de numărul de cicluri “aprindere/stin-
gere”, natura fenomenelor de uzură fiind diferită. LED-urile nu conţin elemente, 
care s-ar uza, temperatura de lucru nu atinge valori care ar spori “îmbătrânirea” 
montajului semiconductor. Această caracteristică favorizează utilizarea LED-uri-
lor pentru aplicaţii cu senzori de prezenţă sau semnalizatoare.

Aprindere instantanee. Nu este necesar un timp pentru atingerea regimului 
de funcţionare. Lămpile cu descărcare la presiuni înalte au nevoie de până la trei 
minute pentru a ajunge la emisia maximă a fluxului de lumină. Durata procesului 
de reaprindere atinge 10-20 min. din momentul stingerii. LED-urile ating valoarea 
maximă a fluxului de lumină practic instantaneu şi se pot reaprinde imediat după ce 
au fost stinse.

Figura 8. Diode electroluminiscente 
încorporate în corpul de 
iluminat exterior
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Rezistenţa la vibraţii. În condiţiile iluminatului stradal (şi în cazul lifturilor, 
avioanelor, trenurilor, automobilelor etc.) corpurile de iluminat, fiind montate la 
înălţimi importante (8-25 m) din mai multe motive sunt supuse vibraţiilor ceea 
ce provoacă sau accelerează defectarea elementelor surselor clasice (lămpi cu 
descărcare electrică) de lumină. În cazul LED-urilor vibraţiile nicicum nu pot pro-
voca defectarea elementelor componente toate fiind un corp consolidat. 

Funcţionare la temperatură scăzută. Lămpile fluorescente funcţionează 
deficitar la temperaturi scăzute, fiind necesare tensiuni mari pentru a se aprinde 
şi având un flux luminos mai scăzut. Performanţele LED-urilor se îmbunătăţesc 
la temperaturi scăzute. Din acest motiv ele sunt utile pentru aplicaţii din spaţii 
refrigerate, congelatoare, camere reci, aplicaţii exterioare.

Compatibilitate. LED-urile fiind compatibile cu diferite dispozitive electroni-
ce de reglare, permit ajustarea nivelului de iluminare şi a indicilor de culoare. Pe 
măsură ce tehnologia evaluează, zona dimming-ului şi a controlului culorii devin 
zone de inovare în iluminat.

Nu au emisii infraroşii sau ultraviolet. Lămpile cu incandescenţă conver-
tesc cca 80% din energie în radiaţie infraroşie, doar 20% fiind convertită în lu-
mină. Deoarece ponderea iradierii ultraviolete a lămpilor cu descărcare electrică 
la presiuni înalte este considerabilă utilizarea lor este condiţionată. LED-urile nu 
emit radiaţii infraroşii sau ultraviolete.

Integrarea. Modulele cu LED -uri fiind iniţial realizate ca partea componentă 
a sistemului de iluminat alimentat de la reţea electrică, în perspectivă, odată cu 
dezvoltarea celulelor fotovoltaice şi având parametrii electrici inițiali compatibili 
se vor integra uşor într-un sistem de iluminat autonom cu celule fotovoltaice în 
calitate de surse de alimentare, ceea ce oferă un potenţialul enorm pentru creş-
terea eficienţei energetice.

Care sunt parametrii ce caracterizează corpurile de iluminat?

Corpurile de iluminat se caracterizează prin:
1) randamentul hc ;

2) modul de repartizare a Fc în spaţiu;
3) curba fotometrică (cfm) a corpului de iluminat;
4) unghiul de protecţie, d;
5) protecţiile la mediu;

1. Randamentul hC, definit ca raportul dintre fluxul luminos FC emis de cor-
pul de iluminat şi fluxul luminos Fl emis de lampa 
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2. Modul de repartizare a FC în spaţiu, definește repartizarea fluxului de 

lumină între emisfera de jos și emisfera de sus. În scopul majorării eficienței 
energetice și diminuării polu-
ării luminoase se recomandă 
ca în emisfera de jos să fie 
direcționate 95% din valoarea 
fluxului luminos al corpului de 
iluminat;

3. Curba fotometrică 
(CFM) a corpului de iluminat: 
Să comparăm două corpuri de 
iluminat cu fluxuri de lumină 
egale și CFM diferite (fig. 5 A – 
repartiție concentrată a fluxului 
de lumină; B – repartiție largă 
a fluxului de lumină). Să ana-
lizăm repartizarea nivelului de 
iluminare a suprafeței orizonta-
le pentru trei situaţii:

D1. Direcția 00: Conform formulei 1.1., valoarea intensității luminoase I în 
cazul curbei fotometrice A va fi cu mult mai mare în comparaţie cu curba B. Ca 
urmare, corpul de iluminat cu curba fotometrică B asigură valoarea normativă a 
nivelului de iluminare, pe când, corpul de iluminat cu curba A va provoca exces 
de iluminare în zona respectivă;
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D2. Direcţia 400: Deoarece valorile I în ambele cazuri sunt practic egale, 
valorile iluminării zonelor respective vor fi egale;

D3. Direcția 600: Valorile intensității luminoase I au raport apos. 1:5. Ca 
urmare, corpul de iluminat cu curba fotometrică B va asigura nivelul normativ în 
zona respectivă. În cazul curbei de tip A nivelul iluminării zonei respective va fi de 
5 ori mai mc și departe de valoarea reglementată.

 
Este evident că nivelul de iluminare asigurat de corpul de iluminat cu curba 

fotometrică A în zona 00 va depăși cu mult cea normativă, iar în zona direcțiilor 
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Figura 9. Curbele fotometrice standardizate, 
A – repartiţie concentrată, B – repartiţie largă
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600 şi mai departe va fi cu mult sub cea impusă – va avea loc un nivel înalt de 
neuniformitate a iluminării, ceea ce nu va avea loc în cazul corpului de iluminat 
cu curba fotometrică B. Va avea loc utilizarea neeficientă a energiei electrice.

Care sunt principiile alegerea corpurilor de iluminat?

Evident că eficienţa energetică a sistemului de iluminat exterior trebuie să 
fie în prim plan. Din care motive? Pentru a motiva această recomandare este 
necesar de a analiza structura costurilor de întreţinere a unui sistem de iluminat 
în parcurs de 10 ani (fig. 10):

 

27 
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D2. Direcţia 400: Deoarece valorile I în ambele cazuri sunt practic egale, valorile iluminării 
zonelor respective vor fi egale; 

 
D3. Direcția 600 : Valorile intensității luminoase I au raport apos. 1:5. Ca urmare, corpul de 
iluminat cu curba fotometrică B va asigura nivelul normativ în zona respectivă. În cazul 
curbei de tip A nivelul iluminării zonei respective va fi de 5 ori mai mc și departe de valoarea 
reglementată. 
                                                             
Este evident că nivelul de iluminare asigurat de corpul de iluminat cu curba fotometrică A în 
zona 00  va depăși cu mult cea normativă, iar în zona direcțiilor  600 şi mai departe va fi cu 
mult sub cea impusă – va avea loc un nivel înalt de neuniformitate a iluminării, ceea ce nu va  
avea loc în cazul corpului de iluminat cu curba fotometrică B. Va avea loc utilizarea 
neeficientă a energiei electrice. 

Care	sunt	principiile	alegerea	corpurilor	de	iluminat	?	

Evident că eficienţa energetică a sistemului de iluminat exterior trebuie să fie în prim plan. 
Din care motive? Pentru a motiva această recomandare este necesar de a analiza structura 
costurilor de întreţinere a unui sistem de iluminat în parcurs de 10 ani (fig. 10): 

Investiţia; 10-12%
Întreţinerea 8-10%

Electricitatea 80%

 
Figura 10.  Structura costurilor de întreținere a sistemului de iluminat exterior 

 
Anume alegerea corectă a sursei de lumină şi a corpului de iluminat vor contribui substanţial 
la reducerea consumului de energie electrică. Evident că volumul acestui consum este 
determinat de eficienţa luminoasă a sursei de lumină. Din acest punct de vedere se recomandă 
utilizarea corpurilor de iluminat dotate cu lămpi cu sodiu sau cu LED-uri, eficienţa luminoasă 
a cărora se află în limitele 120 – 150 lm/W. 
 
Deoarece ponderea costului energiei electrice este foarte mare, anume prin această 
componentă poate fi obținută cea mai mare economie de energie electrică. Consumul de 
electricitate, în mare măsură, este determinat de sistemul de reglare al nivelului de iluminare. 

Figura 10. Structura costurilor de întreținere a sistemului de iluminat exterior

Anume alegerea corectă a sursei de lumină şi a corpului de iluminat vor 
contribui substanţial la reducerea consumului de energie electrică. Evident că 
volumul acestui consum este determinat de eficienţa luminoasă a sursei de lu-
mină. Din acest punct de vedere se recomandă utilizarea corpurilor de iluminat 
dotate cu lămpi cu sodiu sau cu LED-uri, eficienţa luminoasă a cărora se află în 
limitele 120 – 150 lm/W.

Deoarece ponderea costului energiei electrice este foarte mare, anume prin 
această componentă poate fi obținută cea mai mare economie de energie elec-
trică. Consumul de electricitate, în mare măsură, este determinat de sistemul de 
reglare al nivelului de iluminare. Din acest motiv partea electrică a corpului de 
iluminat trebuie să fie ajustată la sistemul de reglare. 

Atât eficiența sistemului de iluminat cât şi calitatea iluminării în mare măsu-
ră depinde de alegerea corectă a corpului de iluminat din punctul de vedere al 
curbei fotometrice (vezi compartimentul precedent), iar confortul sistemului de 
iluminat de unghiul de protecție (orbire) a corpului de iluminat.
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Reţelele electrice de iluminat în perioada sovietică erau proiectate reieșind 
din geometria rețelelor electrice de distribuție cu tensiunea 0,4 kV cu utilizarea 
corpurilor de iluminat produse în URSS diversitatea cărora era foarte redusă. Ca 
urmare, primele reţele a sistemelor de iluminat au fost destul de simple deoarece 
în modul redus repetau geometria rețelelor rurale de distribuție a energiei electrice. 

La etapa inițială în calitate de surse de lumină se utilizau lămpile cu 
incandescență, care în perioada anilor ’50 – ’60 au fost înlocuite cu lămpile flu-
orescente tubulare. În loc de așa-numite corpuri de iluminat au fost utilizate fe-
linarele primitive, de fabricație în atelierele locale, dotate cu lămpi cu incandes-
cenţă, montate pe pilonii rețelei electrice şi, în mare măsură, fără respectarea 
valorilor normative ale iluminării. Utilizarea acestor surse de lumină a demonstrat 
ineficiența funcționării lor în mediul exterior, în special, în perioada rece a anului. 
În scurt timp (în anii ’70) ele au fost înlocuite cu lămpi cu descărcare electrică 
la înaltă presiune în vapori de mercur, mai târziu în vapori de sodiu cu o gamă 
largă de puteri.

2.1.  Care au fost performanțele sistemelor de iluminat  
       până în anii ’90?

În perioada anilor ’70 – ’80 foarte mult se utilizau corpuri de iluminat de tip 
РКУ (dotate cu lămpi cu descărcare în vapori de mercur la înaltă presiune (ДРЛ) 
cu puteri între 0,07 – 0,4 kW) de diferită modificaţie și de tip ЖКУ, care erau 
dotate cu lămpi cu descărcare în vapori de sodiu la înaltă presiune (ДНаТ) în 
aceeași gamă de puteri.

Evaluarea situaţiei privind starea 
reţelelor de iluminat public în oraşe 
şi localităţile rurale după anul 1990. 
Iluminatul rural, prevederi normative  

şi conceptuale 

Capitolul II
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Diferența dintre ele se manifesta prin componența spectrală (spectru găl-
bui pentru cele cu sodiu) și prin eficiența luminoasă: 80 – 100 lm/W (mercur) și  
120 – 150 lm/W (sodiu). Ambele tipuri de corpuri de iluminat aveau clasa de pro-
tecţie minimă IP54, soclu E40 şi utilizau balasturi electromagnetice. Înălţimea de 
montare a unor astfel de corpuri de iluminat era 6-12 m, pe consolă metalică la 
unghiul de montaj cca 15-20o.

Corpurile de iluminat de producţie sovietică au fost dotate exclusiv cu ba-
lasturi electromagnetice, acestea având un consum propriu de energie electrică 
destul de mare, care cu timpul creşte, pe lângă risipa de energie sub formă de 
căldură, acestea provoacă deteriorări de ordin termic şi altor elemente ale cor-
purilor de iluminat.

Utilizarea corpurilor de iluminat menţionate fără a introduce în sistemul de 
iluminat elemente de control și reglare a nivelului de iluminare generau consumul 
majorat de energie electrică, pe de o parte, pe de altă parte, în majoritatea ca-
zurilor, sistemele de iluminat nu erau dotate cu sisteme de evidență. Acest lucru 
permitea gestionarilor sistemului de iluminat (gestionarului de rețele electrice) să 
aplice metode ”neloiale” de economisire a energiei electrice, care compromiteau 
esenţa iluminatului stradal, cum ar fi introducerea în funcționare doar 60% sau 
chiar 30% din capacitatea instalată a sistemului de iluminat, unul dintre motive 
ar fi ”vandalismul”.

2.2.  Care este situația actuală a sistemelor  
     de iluminat rural?

Căile de circulaţie în zonele rurale ale Republicii Moldova în mare măsură 
se află într-o stare care trebuie soluționată odată cu realizarea proiectelor sis-
temelor de iluminat exterior. Starea căilor de circulație în zonele rurale ale re-
publicii se caracterizează printr-un pachet mare de factori, care trebuie luaţi în 
evidenţă la etapa de proiectare a sistemului de iluminat rural. Printre ele:

•	 au carosabilul deteriorat, neîngrijit;
•	 lipsesc indicatoarele și marcajele;
•	 în multe sate lipsesc trotuarele;
•	 multe intersecții nedirijate, unde pot apărea în mod surprinzător tractoare, 

maşini și utilaje agricole, căruţe, animale nesupravegheate;
•	 pe timp de ploaie apare mâzga;
•	 frecvent apar în trafic: căruţe, tractoare cu sau fără remorcă, utilaje și ma-

şini agricole, pietoni, unii chiar sub influența băuturilor alcoolice;
•	 pietonii folosesc partea carosabilă;
•	 la sfârşit de săptămâna: petreceri, nunti, botezuri, târguri etc. care se des-

făşoară, de regulă, pe partea carosabilă;
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•	 prezenta pe carosabil a turmelor de animale;
•	 partea carosabilă îngustată de autovehicule, tractoare, remorci, utilaje 

agricole staționate, prin spatele cărora trec în fuga și fără să se asigure 
copiii nesupravegheați;

•	 noaptea, toate aceste pericole sunt accentuate din cauza iluminatului pu-
blic inexistent sau redus.

În general, localităţile rurale oferă o imagine nocturnă axată spre funcțional, 
pe alocuri cu câteva repere luminoase realizate prin iluminatul clădirilor publice 
(primăria, școala, centre comerciale, policlinica etc.). Cu toate aceste eforturi de 
umanizare a iluminatului, comunele şi orăşele mici în Republica Moldova, au un 
iluminat eterogen, discordant și lipsit de identitate.

  

 
Figura 11. Elemente ale fostului sistem de iluminat stradal

De aici rezultă că în localităţile rurale din Republica Moldova practic toa-
te elementele-cheie ale sistemelor de iluminat stradal sunt uzate fizic sau lip-
sesc (fig. 11). Corpurile de iluminat, care au mai rămas montate pe pilonii de pe 
străzile orăşelelor şi drumurile satelor din Moldova și fiind funcționale, nu pot fi 
adaptate noilor surse de lumină care au o performanţă luminoasă mai ridicată. 
Cablurile, liniile electrice aeriene și elemente de montaj sunt defecte şi nu pot fi 
restabilite fără investiţii substanțiale, în majoritatea cazurilor restabilirea lor nu 
se justifică economic. Totodată nu poate fi neglijat și un factor foarte important 
astăzi – aspectul estetic al elementelor sistemului de iluminat, care au fost lăsate 
în umbră în perioada sovietică şi în anii ’90. Aspecte estetice au fost neglijate din 
alt motiv – industria de atunci nu putea acoperi necesarul simplu de corpuri de 
iluminat și piloni, fără a le reda aspecte estetice. 

După privatizarea și separarea proprietăților reţelelor electrice de distribuţie, 
utilizarea pilonilor reţelelor de joasă tensiune a fost condiționată de obținerea 
acordului proprietarului. 
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Exploatarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuție este con-
diţionată de planurile de extindere a rețelelor și aspectele ce țin de concepția 
sistemelor de iluminat. Acestea, ca și în trecut, au rămas nefiind prioritare.

 Construcția noului sistem sau reabilitarea sistemului de iluminat stradal 
existent va provoca creșterea consumului de energie electrică în perioada de 
noapte, ceea ce este favorabil pentru operatorul de distribuție (aduce un venit în 
plus). În această situație poziția APL-urilor în procesul de negociere a condiţiilor 
de utilizare a infrastructurii RED-urilor devine mai favorabilă.

2.3.  Cine poate gestiona sistemul de iluminat în  
      localitățile rurale?

Sistemele de iluminat rural aveau o extindere redusă, deservire proastă 
şi afectate de vandalism, ceea ce reducea considerabil nu doar consumul de 
energie electrică dar și calitatea iluminării și volumul lucrărilor de deservire. 
Important de menţionat faptul că în perioada de realizare a sistemelor existente 
de iluminat stradal în localităţile rurale ale Republicii Moldova costurile inves-
tiţionale, de întreţinere şi consumul de energie electrică de către sistemele de 
iluminat rural au fost oferite de furnizorul de electricitate. Costurile energiei 
electrice au fost trecute în tarif la energia electrică, care în acea perioadă avea 
orientare socială. Acordarea acestui serviciu public a fost delegată furnizorului 
de electricitate.

În perioada de realizare a sistemelor existente de iluminat stradal în locali-
tăţile rurale ale Republicii Moldova responsabilitatea privind acordarea acestui 
serviciu public a fost delegată furnizorului de electricitate din următoarele motive:

1. Tariful redus în acea perioadă pentru populație 1–2 kop/kWh (o pâine în 
aceeași perioadă costa 12 – 16 kop);

2. Guvernarea din acea perioadă practica politică orientată social;
3. Infrastructura mediului rural se dezvolta sub genericul ”Să apropiem sa-

tele de orașe”, iluminatul stradal fiind unul dintre cele mai importante și 
mai ieftine în acea perioadă;

4. Se utiliza infrastructura existentă (sistemul de alimentare cu energia 
electrică amplasat de-a lungul căilor principale de comunicații), lipsa 
specialiștilor în domeniu și volumul redus al activităților de deservire a 
sistemului.

Concepţia acestor sisteme a fost foarte simplă şi redusă din motive de lipsă 
în cantităţi necesare a corpurilor de iluminat exterior şi a elementelor-componen-
te (piloni, materiale de construcție, conductoare, aparate electrice etc.). 
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În perioada sovietică pentru a obţine aceste componente strict necesare 
pentru realizarea sistemului de iluminat stradal al unei comune a fost necesară 
introducerea volumului de lucrări și a elementelor-componente prin acordul Co-
mitetului de Stat de Planificare a RSSM în Planul de Stat pentru anul următor. De 
regulă, nu toate solicitările erau acceptate, iar lista necesarului a celor acceptați 
se reducea cu 30 – 50% pentru a satisface cererile mai multor comune ale țării. 

Concepţiile și calitatea sistemelor de iluminat rural existente au fost 
totalmente influențate de deficitul de elemente-componente, în special, 
corpuri de iluminat, fenomen caracteristic perioadei sovietice pentru toate 
domeniile. 

În perioada anilor 1994 a scăzut capacitatea de plată a consumatorilor de 
energie electrică, în special din zonele rurale, se desființau în masă gospodării 
agricole și întreprinderile mici rurale fără achitarea consumurilor energetice. În 
aceste condiții furnizorii de electricitate, fiind în mari pierderi, deconectau total 
sistemele de iluminat și realizau alimentarea cu energie electrică a localităților 
rurale în regim de „evantai” – 8 ÷ 10 ore pe zi.

Din momentul privatizării și schimbării proprietarului rețelelor electrice de 
distribuţie în anul 2000 costurile de întreţinere şi de alimentare cu energia elec-
trică a sistemelor de iluminat au fost trecute pe seama autorităţilor publice locale, 
ceea ce a contribuit considerabil la diminuarea duratei de funcționare a siste-
melor existente de iluminat. La acel moment în majoritatea localităților rurale 
sistemele de iluminat deja sau au fost distruse, sau erau funcționale însă nu se 
alimentau cu energia electrică, sau lucrau în regim de 20 – 30% de la capacitatea 
proiectată inițial, în scopul reducerii consumurilor energetice.

2.4.  Cum poate fi realizat un sistem de iluminat stradal  
       în zonele rurale? 

Lista responsabilităților APL este foarte mare și enorm de importantă, prin-
tre ele aspectele de infrastructură fiind prioritare. Doar punerea în aplicare a 
prevederilor Acordului de Asociere UE – Republica Moldova va permite apropi-
erea reală a Republicii Moldova de standardele de viață promovate în țările UE. 
Confortul de viață, care trebuie asigurat, în mare măsură depinde de nivelul și 
calitatea iluminării. Problema devine și mai importantă în cazul în care 65% din 
populație sunt locuitori rurali.

Incontestabil este faptul că ideea de a realiza într-o localitate rurală un sis-
tem de iluminat exterior va fi susținută de membrii Consiliului local. Ca urmare, 
vor fi scoase în evidență rezolvarea următoarelor probleme:
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1. financiare: investiționale, de întreținere și de achitare a consumului de ener-
gie (vezi cap. 4);

2. organizatorice de proiectare:
2.1. Încheierea contractului privind realizarea auditului energetic. Acest audit 

va demonstra oportunitatea realizării proiectului, energetică și financiară 
prin estimările de costuri;

2.2.  Elaborarea Caietului de sarcini;
2.3. Depunerea cererii către operatorul rețelei electrice de distribuție privind 

eliberarea avizului de racordare;
2.4. Căutarea firmei autorizate pentru elaborarea proiectelor în domeniul ilu-

minatului;
2.5. Încheierea contractului privind proiectarea, care trebuie să conțină 

obligațiunea proiectantului de a supraveghea procesului de executare a 
proiectului;

2.6. Depunerea proiectului sistemului de iluminat 
2.7. Organizarea schemei de finanțare (vezi cap. 4);

3. organizatorice de realizare a proiectului:
3.1. Căutarea firmei care va realiza proiectul sistemului de iluminat. Încheie-

rea contractului;
3.2. Obținerea permisiunii și condițiilor de montare a corpurilor de iluminat și 

a conductoarelor pe pilonii operatorului de distribuție a energiei electrice; 
3.3. Întocmirea devizului de cheltuieli;
3.4. Realizarea proiectului;
3.5. Verificarea sistemului de iluminat de către personalul Inspectoratului 

Energetic de Stat;
3.6. Punerea sub tensiune a sistemului de iluminat;
3.7. Verificarea parametrilor funcționali (puterea electrică, nivelul iluminării în 

zonele funcționale) ai sistemului de iluminat;
3.8. Semnarea actului de ”predare – primire” a sistemului de iluminat.

2.5.  Sfaturi practice privind realizarea sistemului  
     de iluminat

Poziția 2.1. Trebuie să va convingeți de experiența și cunoștințele auditoru-
lui, cu care intenționați să încheiați contractul. În acest scop cereți lista auditelor 
energetice efectuate, lista obiectelor realizate și să găsiți posibilitatea să luați 
cunoștință cu ele și să discutați cu persoane responsabile privind eficiența și 
calitatea sistemului de iluminat. Printre rezultatele auditului energetic trebuie să 
se regăsească Caietul de sarcină;
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Poziția 2.4. Se recomandă să țineți cont de principiile descrise în poz. 2.1. 
Se recomandă următoarele firme, care activează mulți ani, cu succes, în dome-
niul de a proiecta și realiza montajul sistemelor de iluminat;

Poziția 2.6. Nota Bene. Eficiența energetică (are expresie financiară) la eta-
pa de proiectare este determinată de:

1) alegerea corectă a sursei de lumină. Se recomandă: lămpi cu sodiu la 
presiune joasă, lămpi cu sodiu la presiune înaltă sau LED-uri, care de-
monstrează eficiența luminoasă înaltă (120 ÷ 150 lm/W) și durata de viață  
(12 ÷ 15 mii ore primele două și 50 mii ore LED-uri);

2) alegerea corectă a corpului de iluminat din punct de vedere al curbei foto-
metrice (vezi explicațiile);

3) sistemul de iluminat în mod obligatoriu trebuie să fie dotat cu sistemul de 
control și reglare a nivelului de iluminare;

Poziția 3.1. Principiile de căutare a executorului proiectului sunt simila-
re procesului de căutare a proiectantului. În mai multe cazuri firma dispune de 
autorizații pentru proiectare și pentru lucrările de montaj. În acest caz nu se re-
comandă încheierea unui contract pentru proiectare și montare. Se recomandă 
încheierea contractului de montare după realizarea contractului de proiectare. 
De regulă, firmele care doar proiectează preferă să lucreze (supravegherea în-
deplinirii proiectului) cu firme concrete de montaj. Ele pot recomanda executorii 
proiectului. Lista firmelor cu autorizații în domeniul iluminatului – Anexa 5 ;

Poziția 3.3. Se recomandă ca devizul de cheltuieli să fie supus expertizei 
privind aprecierea corectă a volumului de lucrări și a costului aparatelor, echipa-
mentului și altor materiale;

Poziția 3.4. Corpurile de iluminat vor fi alimentate cu energie electrică prin 
linii electrice aeriene. Se recomandă realizarea liniilor electrice prin utilizarea 
conductorilor izolaţi autoportanţi (CIA) din următoarele motive:

•	 sunt uşor de montat şi nu necesită construcţii grele şi sofisticate pentru 
montarea lor pe piloni;

•	 protejează firele electrice de contactele cu crengile copacilor ceea ce ex-
clude apariția curenților de scurgere și protejează de electrocutări;

•	 exclude intervenția nesancționată în circuitul rețelei de alimentare a siste-
mului de iluminat.

2.6.  Ce reprezintă un sistem de iluminat rural modern?  
Comisia Internaţională de Iluminat (CIE) prin raportul tehnic Nr. 115:1995 

recomandă următoarea clasificare a căilor de trafic şi circulaţie:
A) traficul pe carosabil; C) zonele pietonale;
B) zonele conflictuale; D) pistele pentru ciclişti.
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Un sistem de iluminat modern trebuie să asigure un pachet de cerințe care 
determină calitatea și confortul participanților la trafic, adică următorii parametri: 
	fiziologici; 
	de siguranţă a circulaţiei;
	de norme luminotehnice;
	de utilizare eficientă a energiei electrice;
	de diminuare a volumului investiţiilor;
	de reducere a costului de întreţinere.

Această clasificare este caracteristică mediului urban cu o infrastructură 
dezvoltată determinată de statutul politic, potenţialul economic, intelectual, so-
cial, densitatea populaţiei şi a spaţiilor de locuit al urbei. În cazul unei localităţi 
rurale majoritatea componentelor caracteristice urbei şi care determină structura 
sistemului de iluminat urban lipsesc, sunt comasate sau sunt foarte modeste.

Prevederile Standardului CIE 115-1995, precum şi a celei de-a doua edi-
ţie a acestuia CIE 115:2010 au fost incluse în standardul european EN 13201  
(4 componente, vezi Anexa 1).

Acest standard defineşte procedurile de selectare a claselor de iluminat, ce-
rinţele faţă de iluminatul căilor de circulaţie a claselor de iluminat, criteriile de 
performanţă şi metoda de calcul al acestora.

Pornind de la faptul că spre deosebire de străzile rezidenţiale urbane care 
sunt strict divizate în:

• traficul motorizat pe carosabil; 
• zone pietonale (trotuare); 
• pista pentru ciclişti

Străzile rurale sunt departe de această divizare a căilor de circulaţie cu diferite 
interese şi sarcini. Pentru mediul rural al Republicii Moldova sunt caracteristice stră-
zile care nu întotdeauna separă căile de circulație pe interese şi se divizează în:

1. a) traficul pe carosabil (transport auto şi ciclişti); 
    b) trotuare (pietoni şi ciclişti).
2. a) traficul pe carosabil (transport auto, ciclişti şi pietoni).
Iluminatul pietonal rural, de regulă, este asigurat de aceleaşi corpuri de ilumi-

nat stradal, amplasarea cărora fiind proiectată astfel încât lumina emisă de ele, 
ce asigură iluminatul stradal, să ajungă şi pe trotuare.

Totodată specialiştii şi funcţionarii din administraţiile publice locale rurale în 
mod consistent, periodic atrag atenţia la faptul că un stat modern trebuie să 
conţină şi o infrastructură modernă nu doar urbană, dar şi cea rurală, iluminatul 
exterior fiind una din componente infrastructurale.

Problema devine şi mai importantă în condiţiile turismului modern, în care se 
înregistrează o continuă creştere a cererii – turismul în Republica Moldova fiind 
axat pe turism rural. 
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Standardele moderne de iluminat pentru pietoni se bazează pe asigurarea 
nivelului de iluminare necesar pentru recunoaşterea facială la o distanţă de 4 m. 
Cu toate acestea, în scopul creării mediului stradal sigur şi confortabil, este nece-
sar de a înţelege mai bine care sarcini sau cerinţe sunt importante pentru pietoni 
(vezi fig. 3). 

Porţiunile conflictuale, caracteristice traficului urban, apar când fluxurile de 
vehicule se intersectează în locurile utilizate frecvent de către pietoni, ciclişti sau 
alţi utilizatori rutieri. În zonele rurale în calitate de porțiuni conflictuale, pe lângă 
intersecții, pot fi și căile de trafic motorizat în cazul în care ele sunt executate mai 
calitativ față de trotuare.

Lipsa sau realizarea necorespunzătoare a sistemelor de iluminat rutier poate 
avea consecinţe grave asupra circulaţiei rutiere şi pietonale, de cele mai multe 
ori acest lucru însemnând pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale.

Cele menţionate confirmă în mod convingător faptul deja menţionat că de la 
70% până la 90% din volumul total de informaţie se obţine prin organul de ve-
dere şi, atât volumul, cât şi calitatea acestei informaţii sunt determinate în mare 
măsură de calitatea condiţiilor vizuale (optice). În cazul circulaţiei auto, cicliste 
sau pietonale practic 100% din informaţia necesară pentru a reacţiona corect la 
variaţiile de situaţii şi obstacole este obţinută prin organele de vedere. În această 
situaţie nivelul de iluminare şi calitatea acestuia determină în mare măsură cali-
tatea informaţiei obţinute şi, ca urmare, durata reacţiei şi corectitudinea acţiunilor 
întreprinse de participantul la circulaţie. 

Pachetul acesta de cerințe trebuie asigurat, în mod obligatoriu, în corespun-
dere cu actele normative în vigoare față de sistemele de iluminat.
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EN 13201-1 Partea 1: Selectarea claselor de iluminat este concepută în aşa 
fel încât pas cu pas să se obţină recomandările referitoare la iluminat:

a) definirea zonei de circulaţie publică prin descompunerea în una sau mai 
multe zone de studiu şi identificarea grupei de situaţii de iluminat;

b) consultarea tabelului asociat cu grupul selectat;
c) definirea în detaliu a zonei de studiu;
d) selectarea gamei claselor de iluminat potrivite;
e) selectarea unei clase de iluminat dintr-o gamă potrivită;
f) determinarea performanţelor de iluminat care trebuie respectate pentru 

clasa (clasele) selectată;
g) luarea în considerare a recomandărilor generale.

Un exemplu de selectare a claselor de iluminat este prezentat în Anexa 5 a 
prezentului Ghid.

Cum identificăm grupa de situații de iluminat?

O situaţie de iluminat poate fi inclusă într-o grupă pornind de la parametrii de 
bază prezentați în Tabelul 5, care cuprinde un ansamblu de situaţii de iluminat, 
potrivit pentru fiecare grupă.

Ce trebuie să cunoască un ales local 
despre iluminatul stradal?

Capitolul III

3.1.  Principiile de proiectare a iluminatului stradal. Care 
     este procedura de selectare a claselor de iluminat?
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Tabelul 5. Clasificarea situaţiilor de iluminat

Viteza tipică a 
utilizatorului 

principal 
(km/h)

Tipurile de utilizator din aceeaşi zonă de studiu Grupele de 
situaţii de 
iluminatTipuri de utilizator 

principal
Alte tipuri de 

utilizator admis
Tipuri de utilizator 

exclus

> 60 Trafic motorizat
Vehicule lente

Ciclişti
Pietoni

A1

Vehicule lente Ciclişti 
Pietoni

A2

Vehicule lente
Ciclişti
Pietoni

A3

> 30 şi < 60 Trafic motorizat 
Vehicule lente

Ciclişti
Pietoni

B1

Trafic motorizat 
Vehicule lente 

Ciclişti
Pietoni B2

Ciclişti Pietoni Trafic motorizat 
Vehicule lente C1

> 5 şi < 30

Trafic motorizat 
Pietoni

Vehicule lente 
Ciclişti

D1

Vehicule lente 
Ciclişti

D2

Trafic motorizat 
Ciclişti

Vehicule lente 
Pietoni

D3

Trafic motorizat 
Vehicule lente 
Ciclişti Pietoni

D4

Viteza mersului 
pe jos

Pietoni
Trafic motorizat 
Vehicule lente 

Cicliști

E1

Trafic motorizat 
Vehicule lente 

Ciclişti

E2

Ce reprezintă tabelele asociate cu grupa selectată?

Tabelele asociate grupelor de situaţii de iluminat prezintă clasele recoman-
date pentru grupa respectivă de situaţie de iluminat în dependenţă de condiţiile 
reale existente pe calea de circulaţie analizată (proiectată). Aici intră:
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• condiţiile atmosferice principale, 
• separarea sensurilor,
• densitatea intersecţiilor, 
• volumul fluxului de trafic,
• prezenţa zonelor de risc, 
• complexitatea câmpului vizual, 
• prezenţa vehiculelor staţionate etc.

Fiecărei grupe de situaţii de iluminat îi sunt asociate câte două tabele.

Ce presupune definirea în detaliu a zonei de studiu?

Orice spaţiu public este constituit din mai multe zone de circulaţie. Cel mai 
des, o cale de circulaţie se compune dintr-un carosabil care are, pe margini, tro-
tuare. Atunci când zona de studiu este definită în aşa fel încât toate părţile căii 
de circulaţie sunt luate în considerare, recomandările pentru iluminat se aplică în 
totalitatea zonei.

Atunci când executorul proiectului tehnic va defini fiecare zonă de trafic se-
parat, se va aplica procedura de calcul separat. 

Spaţiile unde traficul motorizat este utilizat ca drum principal pot prezenta 
zone de risc. Limitele zonei de risc trebuie definite pentru aplicarea clasei de 
iluminat recomandate.

Fiecare spaţiu traversat de trafic motorizat şi de ciclişti pot fi echipate cu 
limitatoare de viteză. Limitele zonei de încetinire trebuie definite pentru aplicarea 
clasei de iluminat recomandate.

Indicaţiile detailate pentru situaţiile de iluminat expuse în standard, permit 
definirea zonei de studiu şi a zonei de circulaţie din interiorul acestei zone de stu-
diu; permit de asemenea să se definească banda adiacentă pentru a determina 
raportul de vecinătate.

Indicaţiile detaliate prezintă soluţiile posibile pentru selectarea potrivită a cla-
selor de iluminat pentru zonele de studiu stabilite.

Cum realizăm selectarea gamei claselor de iluminat şi 
selectarea unei clase de iluminat dintr-o gamă potrivită?

Recomandările pentru iluminat sunt specifice fiecărei zone de studiu. Pentru 
fiecare din tipurile de situaţii definite în tabelul 5, recomandările specifice sunt 
prezentate în tabelele asociate din anexa A EN 13201-1. Aceste tabele sunt cu-
plate două câte două.
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În tabelele cu număr impar, selecţia parametrilor aferenţi indică o rubrică 
care conţine trei clase de iluminat cu o gamă recomandată pentru situaţia avută 
în vedere.

Tabelele cu număr par permit efectuarea unei selecţii în această gamă:
•	 săgeată la stânga indică o clasă de iluminat la stânga faţă de rubrica selec-

ţionată;
•	 săgeată la dreapta indică o clasă de iluminat la dreapta faţă de rubrica 

selecţionată;
•	 cifra 0 indică clasa de iluminat din mijlocul rubricii selecţionate.
Între două zone adiacente trebuie evitată o diferenţă mai mare de două cla-

se comparabile. Zona, a cărui nivel luminos recomandat este mai mare, devine 
zona de referinţă.

Ca să se poată aplica acest principiu în cazul zonelor adiacen-
te pentru care recomandările de iluminat sunt bazate pe luminan-
ţă şi nivel de iluminare orizontal, tabelul 6 indică clasele de iluminat „ME/
MEW”, „CE” şi „S” de nivel luminos comparabil, conform tabelelor din  
EN 13201-2:2004.

Tabelul 6. Clase de iluminat de nivel luminos comparabil

ME 1 ME 2 МЕ3 ME 4 ME 5 ME 6
MEW 1 MEW 2 MEW 3 MEW 4 MEW 5
CE 1 CE 2 CE 3 CE4 CE 5

S 1 S2 S3 S 4 S 5

Cum determinăm performanțele de iluminat?

Performanţele de iluminat ale claselor de iluminat selectate se determină din 
tabelele corespunzătoare traficului principal din zona de studiu.

Clasele ME şi MEW sunt destinate şoferilor de autovehicule pe drumurile cu 
trafic motorizat la viteze de rulare medii sau ridicate.

Clasele CE sunt destinate conducătorilor de autovehicule şi altor utilizatori 
de drumuri din zonele aglomerate, cum ar fi străzile comerciale, intersecţiile de 
drumuri de o anumită complexitate, sensurile giratorii, zonele de aşteptare la 
coadă etc. Clasele CE se pot aplica, de asemenea, zonelor pentru pietoni şi bi-
ciclişti, ca de exemplu, pasajele subterane.

Clasele S sau clasele A sunt destinate pietonilor şi bicicliştilor de pe căile 
pietonale, benzile pentru biciclete, benzile de urgenţă şi alte zone ale drumului 
care sunt separate sau merg de-a lungul carosabilului unei zone de trafic şi dru-
murilor rezidenţiale, străzilor pietonale, locurilor de parcare, curţilor şcolilor etc.
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Clasele ES sunt destinate, drept clase suplimentare, zonelor pietonale în 
scopul reducerii criminalităţii şi eliminării sentimentului de insecuritate.

Clasele EV sunt clase suplimentare în situaţiile în care trebuie să fie văzute 
suprafeţe verticale, de exemplu, intersecţiile amenajate.

Care sunt caracteristicile claselor de iluminat ME/MEW?

Tabelul 7. Clasele de iluminat ME 

Clasa

Luminanţa suprafeţei drumului carosabil 
în condiţii de drum uscat

Orbire 
fiziologică/de 
incapacitate

Iluminatul 
vecinătăţilor

L în cd/ m2

[minimum menţinut]
Uo

[minimum]
Ui

[minimum]
TI în %a 

[maximum] SR2b [minimum]

ME1 2,0 0,4 0,7 10 0,5
ME2 1,5 0,4 0,7 10 0,5
МЕ3а 1,0 0,4 0,7 15 0,5
МЕ3b 1,0 0,4 0,6 15 0,5
МЕ3с 1,0 0,4 0,5 15 0,5
ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,5
ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,5
ME5 0,5 0,35 0,4 15 0,5
ME6 0,3 0,35 0,4 15 nicio cerinţă

a О creştere de 5 procente a lui TI poate fi permisă atunci când se folosesc surse cu luminanţa redusă
b Acest criteriu se poate aplica acolo unde nu există zone de circulaţie adiacente părţii carosabile cu 

reglementări proprii.

 
Tabelul 8. Clasele de iluminat MEW

Clasa

Luminanţa suprafeţei drumului carosabil în 
condiţii de drum uscat şi umed

Orbire 
fiziologică/de 
incapacitate

Iluminatul 
vecinătăţilor

Drum uscat Drum umed
L în cd/m2

[minimum
menţinut]

Uo
[minimum]

Uia 
[minimum]

Uo 
[minimum]

TI în % b 
[maximum]

SR c 
[minimum]

MEW1 2,0 0,4 0,6 0,15 10 0,5
MEW2 1,5 0,4 0,6 0,15 10 0,5
MEW3 1,0 0,4 0,6 0,15 15 0,5
MEW4 0,75 0,4 nicio cerinţă 0,15 15 0,5
MEW5 0,5 0,35 nicio cerinţă 0,15 15 0,5

a Aplicarea acestui criteriu este voluntară, dar se poate aplica la autostrăzi.
b O creştere cu 5 puncte procentuale la TI poate fi permisă atunci când se folosesc surse de lumină cu 

luminanţa scăzută.
с Acest criteriu se poate aplica numai dacă nu există zone de trafic adiacente carosabilului cu reglementări 

proprii.
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Clasele de iluminat MEW sunt recomandate pentru zonele de studiu unde 
starea umedă a căilor de circulaţie prevalează ca durată în perioada unui an 
comparativ cu starea uscată. Aceste clase de iluminat deci, nu sunt aplicabile 
pentru clima Republicii Moldova.

Care sunt caracteristicile clasei de iluminat CE?

Tabelul 9. Clasele de iluminat CE

Clasa
Iluminarea orizontală

Ē în lx [minimum menţinut] Uo [minimum]
CE0 50 0,4
CE1 30 0,4
CE2 20 0,4
CE3 15 0,4
CE4 10 0,4
CE5 7,5 0,4

Care sunt caracteristicile clasei de iluminat S, A, ES şi EV?

Tabelul 10. Clasele de iluminat S

Clasa
Iluminare orizontală

Ē în lxa [minimum menţinut] Emin în lx [menţinut]
S1 15 5
S2 10 3
S3 7,5 1,5
S4 5 1
S5 3 0,6
S6 2 0,6
S7 performanţă nedeterminată performanţă nedeterminată

a Pentru a asigura uniformitatea, valoarea de fapt a iluminării medii menţinute nu poate depăşi de 1,5 ori 
valoarea minimă E indicată pentru clasă.

Tabelul 11. Clasele de iluminat A

Clasa
Iluminare semisferică

E hs în lx [minimum menţinut] Uo [minimum]
A1 5 0,15
A2 3 0,15
A3 2 0,15
A4 1,5 0,15
A5 1 0,15
A6 performanţă nedeterminată performanţă nedeterminată
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Tabelul 12. Clasele de iluminat ES
Iluminarea semi-cilindrică

Clasa Esc,min în lx [menţinut]

ES1 10,00
ES2 7,50
ES3 5,00
ES4 3,00
ES5 2,00
ES6 1,50
ES7 1,00
ES8 0,75
ES9 0,50

Care sunt valorile parametrilor fotometrici prescrise 
de standardele şi normativele naționale în domeniul 
iluminatului?

În Republica Moldova lipsesc acte regulatorii proprii ce ţin de iluminat, la 
general, și iluminatul rural, în particular. Normativul în construcţii NCM C.04.02 – 
2005 este o translare a ediţiei oficiale MSN 2.04-05-95 (СНиП II-05-95), aprobat 
de către Consiliul Interstatal privind Normativele – CSI (Межгосударственный 
Совет по Нормативам – СНГ) în calitate de act normativ interstatal în domeniul 
iluminatului. 

Сonform p. 6.35 şi 6.36 a acestui act normativ:

„Iluminarea orizontală medie la nivelul îmbrăcămintei străzilor, drumurilor, căilor de 
acces şi pieţelor în localităţile rurale se aplică parametrii din tabelul 5”.

„Iluminarea tronsoanelor de autodrumuri din reţeaua publică în limitele rurale tre-
buie aplicate ca şi pentru străzile de categoria Б în funcţie de tipul îmbrăcămintei 
rutiere, din tabelul 11 (Anexa 1), sau în corespundere cu punctul 6.28 din prezentul 
act normativ”.

Reieșind din aceste trimiteri nivelul iluminării părţii carosabile a drumurilor 
trebuie să fie între 6 – 2 lx, iar valoarea luminanţei medie a trotuarelor adiacente 
carosabilului străzilor trebuie să fie minimum o jumătate din luminanţa îmbrăcă-
mintei rutiere.

Tabelul 13. Clasele de iluminat EV 

Iluminarea în plan vertical

Clasa E v.min lx [menţinut]

EV1 50,0

EV2 30,0

EV3 10,0

EV4 7,5

EV5 5,0

EV6 0,5
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Tabelul 13. Clasele de iluminat EV 

Iluminarea în plan vertical

Clasa E v.min lx [menţinut]

EV1 50,0

EV2 30,0

EV3 10,0

EV4 7,5

EV5 5,0

EV6 0,5

 Tabelul 14. Valorile iluminării orizontale a diferitor căi de circulaţie

Căi de circulaţie iluminate Iluminarea orizontală 
medie, lx

1) Strada principală, pieţe din centrele publice şi comerciale 4
2) Străzi în cartiere de locuit:

•	 principală 4
•	 secundară (stradelă) 2
•	 cale de acces 2

3) Drum de ţară 2
Note:

1. Iluminarea medie a principalelor căi de acces pe teritoriul întovărăşirilor pomicole şi cooperative de vile 
trebuie să fie de 2 lx, iar a celorlalte căi de acces – 1 lx.

2. Pe teritoriul blocurilor de gospodării şi a magaziilor situate în zonele de locuit din localităţile rurale 
iluminarea medie a căilor de acces dintre clădiri trebuie să fie 1 lx.

În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova este aprobat în calitate de 
standard naţional EN 13201. Toate cele 4 părţi ale standardului sunt în vigoa-
re şi au primit denumirea de standarde moldovene:
SM SR CEN/TR 13201-1:2013 Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor 
de iluminat;
SM SR EN 13201-2:2011 Iluminat public. Partea 2: Cerinţe de performanţă;
SM SR EN 13201-3:2011 Iluminat public. Partea 3: Calculul performanţelor;
SM SR EN 13201-4:2011 Iluminat public. Partea 4: Metode de măsurare a 
performanţelor fotometrice 

În Anexa 1 a prezentului Ghid este expusă o culegere de acte normative 
naţionale şi internaţionale privind serviciul şi sistemul de iluminat stradal cu câte 
un sumar al acestora.

Care sunt valorile parametrilor fotometrici prescrişi 
pentru străzile tipice din mediul rural al R. Moldova?

Codul practic în construcţii CP D.02.11 – 2014 „Recomandări privind pro-
iectarea străzilor şi drumurilor din localităţi urbane şi rurale”, pentru străzile şi 
drumurile din localităţile rurale prezintă 6 tipuri de profiluri transversale tip pre-
zentate în figurile 12-15 (toate dimensiunile fiind prezentate în metri)1:

1 CP D.02.11 – 2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumurilor din localităţi urbane şi 
rurale”, MDRC al Republicii Moldova, Chişinău, 2014
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Căi de circulaţie iluminate Iluminarea orizontală 
medie, lx 

1) Strada principală, pieţe din centrele publice şi comerciale 4 
2) Străzi în cartiere de locuit:  
� principală 4 
� secundară  (stradelă) 2 
� cale de acces 2 
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În Anexa 1 a prezentului Ghid este expusă o culegere de acte normative naţionale şi 
internaţionale privind serviciul şi sistemul de iluminat stradal cu câte un sumar al acestora. 

Care	 sunt	 valorile	 parametrilor	 fotometrici	 prescrişi	 pentru	 străzile	 tipice	 din	
mediul	rural	al	Republicii	Moldova?	

Codul practic în construcţii CP D.02.11 – 2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor şi 
drumurilor din localităţi urbane şi rurale”, pentru străzile şi drumurile din localităţile rurale 
prezintă 6 tipuri de profiluri transversale tip prezentate în figurile 12-15 (toate dimensiunile 
fiind prezentate în metri)1: 

 

Figura 12. Drumul din sat 

                                                 
1 CP D.02.11 – 2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumurilor din localităţi urbane şi rurale”, 
MDRC al Republicii Moldova, Chişinău, 2014 
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Figura 13. Stradă principală 

 

Figura 14. Stradă principală din intravilan (stradă intercartier) 

 

Figura 15. Stradă secundară (stradelă) din intravilan (stradă intracartier) 

Valorile parametrilor fotometrici calculaţi conform procedurii SM SR CEN/TR 13201-1 au 
fost determinate de autorii prezentului Ghid pentru drumurile şi străzile tip menţionate mai 
sus: 

Tabelul 15. Clasele de iluminat pentru străzile tip din localităţile rurale 

Denumirea străzii tip Situaţia de 
iluminat 
selectată 

Gama de 
clase de 
iluminat 
recomandate

Valoare 
selectată 
din gamă 

Clasa de 
iluminat 
selectată 

Clase de 
iluminat 
de nivel 
luminos 
comparabil

Drumul din sat B2 ME3c, ME2 „0”  ME3c CE3, S1 
Strada principală B2 ME4b, 

ME3c, ME2 
„→” ME2 CE2 

Strada principală din 
intravilan 

D4 S3, S2, S1 „0” S2 ME4, CE4 

Stradă secundară 
(stradelă) din intravilan 
(stradă intracartier) 

D4 S3, S2 „0” S3 ME5, CE5 

3.2. Constituirea	 serviciilor	 publice	 de	 iluminat	 stradal	 pentru	 localităţile	
rurale	

Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de 
iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, 
dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în 

Figura 13. Stradă principală
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Figura 13. Stradă principală 

 

Figura 14. Stradă principală din intravilan (stradă intercartier) 

 

Figura 15. Stradă secundară (stradelă) din intravilan (stradă intracartier) 

Valorile parametrilor fotometrici calculaţi conform procedurii SM SR CEN/TR 13201-1 au 
fost determinate de autorii prezentului Ghid pentru drumurile şi străzile tip menţionate mai 
sus: 

Tabelul 15. Clasele de iluminat pentru străzile tip din localităţile rurale 

Denumirea străzii tip Situaţia de 
iluminat 
selectată 

Gama de 
clase de 
iluminat 
recomandate

Valoare 
selectată 
din gamă 

Clasa de 
iluminat 
selectată 

Clase de 
iluminat 
de nivel 
luminos 
comparabil

Drumul din sat B2 ME3c, ME2 „0”  ME3c CE3, S1 
Strada principală B2 ME4b, 

ME3c, ME2 
„→” ME2 CE2 

Strada principală din 
intravilan 

D4 S3, S2, S1 „0” S2 ME4, CE4 

Stradă secundară 
(stradelă) din intravilan 
(stradă intracartier) 

D4 S3, S2 „0” S3 ME5, CE5 

3.2. Constituirea	 serviciilor	 publice	 de	 iluminat	 stradal	 pentru	 localităţile	
rurale	

Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de 
iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, 
dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în 

Figura 14. Stradă principală din intravilan (stradă intercartier)
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Figura 13. Stradă principală 

 

Figura 14. Stradă principală din intravilan (stradă intercartier) 

 

Figura 15. Stradă secundară (stradelă) din intravilan (stradă intracartier) 

Valorile parametrilor fotometrici calculaţi conform procedurii SM SR CEN/TR 13201-1 au 
fost determinate de autorii prezentului Ghid pentru drumurile şi străzile tip menţionate mai 
sus: 

Tabelul 15. Clasele de iluminat pentru străzile tip din localităţile rurale 

Denumirea străzii tip Situaţia de 
iluminat 
selectată 

Gama de 
clase de 
iluminat 
recomandate

Valoare 
selectată 
din gamă 

Clasa de 
iluminat 
selectată 

Clase de 
iluminat 
de nivel 
luminos 
comparabil

Drumul din sat B2 ME3c, ME2 „0”  ME3c CE3, S1 
Strada principală B2 ME4b, 

ME3c, ME2 
„→” ME2 CE2 

Strada principală din 
intravilan 

D4 S3, S2, S1 „0” S2 ME4, CE4 

Stradă secundară 
(stradelă) din intravilan 
(stradă intracartier) 

D4 S3, S2 „0” S3 ME5, CE5 

3.2. Constituirea	 serviciilor	 publice	 de	 iluminat	 stradal	 pentru	 localităţile	
rurale	

Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de 
iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, 
dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în 

Figura 15. Stradă secundară (stradelă) din intravilan (stradă intracartier)

Valorile parametrilor fotometrici calculaţi conform procedurii SM SR CEN/
TR 13201-1 au fost determinate de autorii prezentului Ghid pentru drumurile şi 
străzile tip menţionate mai sus:
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Tabelul 15. Clasele de iluminat pentru străzile tip din localităţile rurale

Denumirea 
străzii tip

Situaţia 
de 

iluminat 
selectată

Gama de clase 
de iluminat 

recomandate

Valoare 
selectată 
din gamă

Clasa de 
iluminat 
selectată

Clase de 
iluminat de 

nivel luminos 
comparabil

Drumul din sat B2 ME3c, ME2 „0” ME3c CE3, S1
Strada principală B2 ME4b, ME3c, ME2 „→” ME2 CE2
Strada principală 
din intravilan D4 S3, S2, S1 „0” S2 ME4, CE4

Stradă secundară 
(stradelă)  
din intravilan  
(stradă intracartier)

D4 S3, S2 „0” S3 ME5, CE5

3.2.  Constituirea serviciilor publice de iluminat stradal  
     pentru localitățile rurale

Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării 
serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum 
şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sisteme-
lor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei 
publice locale. Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiu-
nea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficiență econo-
mică şi managerială, având ca obiectiv realizarea şi respectarea indicatorilor de 
performanță a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respec-
tiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe. 

Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002 
este principalul act legislativ care stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea 
şi organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile administra-
tiv-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor.

Legea defineşte un şir de noţiuni, utilizate în tot cuprinsul textului legii, printre 
care menționăm noţiunea de servicii publice de gospodărie comunală, noțiunea 
de servicii publice de gospodărie comunală furnizate/prestate, noţiunea de ad-
ministrare a domeniului public. Astfel, în sensul Legii, noţiunile de mai jos au 
următorul înţeles:

•	 servicii publice de gospodărie comunală – servicii scoase din subordinea 
autorităţilor publice centrale şi constituite ca structuri autonome gestiona-
re, atribuindu-li-se patrimoniu propriu în unitatea administrativ-teritorială 
respectivă;



54

Ghid practic privind iluminatul stradal în zonele rurale ale Moldovei

•	 servicii publice de gospodărie comunală furnizate/prestate – ansamblu de 
activităţi şi acţiuni de interes public, care țin de competența autorităților 
administraţiei publice locale la realizarea lucrărilor necesare în gospodăria 
comunală;

•	 administrarea domeniului public – totalitatea activităţilor cuprinzând con-
strucţia, modernizarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, pieţelor publi-
ce, târgurilor, oboarelor, podurilor, viaductelor, pasajelor pentru transport 
şi pietonale, organizarea circulaţiei rutiere şi pietonale, introducerea unor 
sisteme moderne de semnalizare şi dirijare a circulaţiei rutiere, asigurarea 
iluminării localităţilor, întreţinerea zonelor verzi, grădinilor publice şi scua-
rurilor, terenurilor şi sălilor de sport şi cabinetelor de fizioterapie de pe lân-
gă acestea, locurilor de agrement, deszăpezirea drumurilor şi trotuarelor, 
amenajarea pârtiilor şi instalaţiilor de schiere, locurilor de afişaj şi publici-
tate, întreţinerea reţelelor de cabluri, întreţinerea staţiilor de transport auto, 
hotelurilor, monumentelor, înfiinţarea şi întreţinerea menajeriilor, asigura-
rea funcţionării băilor publice etc.;

Potrivit Articolului 3 alin.(1) din Lege, serviciile publice de gospodărie comu-
nală asigură furnizarea/prestarea următoarelor servicii:

a) alimentarea cu apă;
b) alimentarea cu energie termică;
c) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
d) salubrizarea, înverzirea localităţilor;
e) asigurarea cu transport public local;
f) administrarea fondului locativ public şi privat.
Această listă de servicii nu este exhaustivă, întrucât, în funcţie de necesităţi, 

prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale, se pot înfiinţa diverse 
structuri de gospodărie comunală, având ca obiect şi alte activităţi, inclusiv ilumi-
narea străzilor şi drumurilor publice locale.

Cât priveşte operatorii de servicii publice de gospodărie comunală, înfiin-
ţaţi de autorităţile administraţiei publice locale, aceştia, potrivit Articolului 23 din 
Lege, în funcţie de raza teritorială în care acţionează, pot fi de interes local şi, 
respectiv raional. Operatorii de interes local se află în subordinea consiliilor lo-
cale şi se organizează pentru furnizarea/prestarea unui sau mai multor tipuri de 
servicii, în funcţie de mărimea localităţilor, de gradul de echipare tehnico-edilitară 
a acestora şi de alţi factori specifici locali.

Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptat, auto-
rităţile administraţiei publice locale vor urmări obţinerea unui serviciu de iluminat 
public corespunzător interesului general al comunităţilor locale pe care le repre-
zintă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C.I.E.

Legea cu privire la descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006 
stabileşte cadrul general de reglementare a descentralizării administrative pe 
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baza principiilor de repartizare a competenţelor între autorităţile publice. Artico-
lul 4 din Lege stabileşte domeniile proprii de activitate ale autorităţilor publice 
locale. În conformitate cu alin.(1) lit.d), autorităţile publice locale de nivelul întâi 
sunt responsabile de iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale. Totodată, 
se pune în competenţa APL instituirea şi gestionarea întreprinderilor municipale 
(art.4 alin.(1) lit.l).

Legea cu privire la administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006 stabi-
leşte şi reglementează modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor adminis-
traţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale. Articolul 14 din Lege stabileşte 
competenţele de bază ale consiliilor locale, printre care putem menţiona urmă-
toarele competenţe:

•	 organizează serviciile publice de gospodărie comunală;
•	 decide, în bază legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale şi societăţilor 

comerciale sau participarea la capitalul statutar al societăţilor comerciale;
•	 decide, în baza legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice 

locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public;
•	 aprobă, în baza legii, norme specifice şi tarife pentru serviciile publice de 

interes local din subordine;
•	 realizează şi alte competenţe stabilite prin lege, prin statutul satului (comu-

nei), oraşului (municipiului) ori prin regulamentul consiliului.

Articolul 29 din lege enumeră atribuţiile de bază ale primarului şi anume:
•	 numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de 

muncă cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din 
subordinea autorităţii administraţiei publice locale respective, conduce şi 
controlează activitatea acestora;

•	 propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a 
serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţio-
nare a serviciilor respective de gospodărie comunală;

•	 conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale.
Regulile de acoperire financiară a cheltuielilor publice sunt reglementate de 

Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003. Conform prevede-
rilor Articolului 8 din Lege, competenţele în efectuarea cheltuielilor în baza buge-
telor unităţilor administrativ-teritoriale pe domenii de activitate sunt delimitate prin 
legislaţia privind administraţia publică locală şi descentralizarea administrativă. 
Pornind de la prevederile incluse în aceste legi, de la bugetele satelor (comune-
lor), oraşelor sunt finanţate cheltuielile ce ţin de: iluminarea străzilor şi drumurilor 
publice locale; instituirea şi gestionarea întreprinderilor municipale; organizarea 
serviciilor publice de gospodărie comunală.
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3.3.  Etape de constituire a serviciilor publice  
     de iluminat stradal

În baza legislației în vigoare au fost generalizate următoarele etape de 
constituire a serviciilor publice de iluminat stradal cu specificarea legislației de 
referință în baza căreia trebuie să se desfășoare: 

Etapele și pașii constituirii serviciului 
public de iluminat stradal Baza legală

1. Decizia consiliului local de creare a 
serviciului public de iluminat stradal
1.1. Consultări publice cu privire la intenția 

de creare a serviciului de iluminat 
stradal

1.2. Propunerea de constituire a serviciului 
public de iluminat stradal expusă de 
către primarul la consiliul local 

1.3. Votarea deciziei, de către consiliul 
local, de înființare a serviciului public 
de iluminat stradal

•	 Legea cu privire la administraţia publică 
locală nr. 436 din 28.12.2006

•	 Legea cu privire la descentralizarea 
administrativă nr. 435 din 28.12.2006

•	 Legea serviciilor publice de gospodărie 
comunală nr.1402-XV din 24.10.2002

•	 Legea cu privire la bazele 
autoadministrării locale nr. 635 din 
10.07.1991

•	 Legea cu privire la energia electrică 
nr.124 din 23.12.2009

2. Elaborarea şi aprobarea cadrului 
regulator de organizare şi activitate
2.1. Identificarea Scenariilor de 

implementare
2.2. Elaborarea Planului de Acţiuni de 

implementare a Scenariilor selectate
2.3. Elaborarea, analiza şi aprobarea de 

către Consiliile locale a Regulamentului 
cu privire la modul funcţionare a 
serviciului nou de iluminat public

2.4. Stabilirea şi aprobarea de către 
Consiliile locale a tarifelor/ taxelor 
pentru prestarea serviciilor de iluminat 
public şi de deservire a agenţilor 
economici şi instituţiilor publice

•	 Legea cu privire la antreprenoriat şi 
întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992 

•	 Legea serviciilor publice de gospodărie 
comunală nr.1402-XV din 24.10.2002

•	 Legea privind finanţele publice locale 
nr.397 din 16.10.2003

•	 Hotărâre de Guvern cu privire la 
aprobarea Regulamentului-model al 
întreprinderii municipale nr. 387 din 
06.06.1994

•	 Decizia consiliului local de creare a 
serviciului public de iluminat stradal

•	 Cod Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163 
din 24.04.1997

3. Organizarea întreprinderii municipale și 
consolidarea capacităţii de management
3.1. Aprobarea statutului serviciului
3.2. Desfăşurarea concursului de selectare 

şi angajare a personalului
3.3. Desfăşurarea unui curs de instruire a 

personalului cu privire la gestionarea 
activităţii noului serviciu

•	 Legea serviciilor publice de gospodărie 
comunală nr.1402-XV din 24.10.2002

•	 Legea privind finanţele publice locale 
nr.397 din 16.10.2003

•	 Regulamentul de organizare și activitate a 
întreprinderii municipale

•	 Decizia consiliului local de creare a 
serviciului public de iluminat stradal
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Etapele și pașii constituirii serviciului 
public de iluminat stradal Baza legală

4. Procurarea echipamentului necesar 
pentru activitatea întreprinderii
4.1. Elaborarea unui program de audit 

energetic (în cazul iluminatului 
stradal existent) sau a unui studiu 
de fezabilitate (în cazul inexistenţei 
acestuia)

4.2. Stabilirea necesarului de tehnică 
de calcul, utilaj, echipamente și 
bunuri necesare pentru activitatea 
întreprinderii (devizul de cheltuieli)

4.3. Lansarea procedurii de achiziții publice 
(la necesitate, în dependență de sumă)

4.4. Contractarea

•	 Legea privind achiziții publice nr. 96 din 
13.04.2007

•	 Legea privind finanţele publice locale 
nr.397 din 16.10.2003

5. Informarea populaţiei şi asigurarea 
condiţiilor de activitate a serviciilor 
respective
5.1. Organizarea activităţilor de informare a 

populaţiei despre beneficiile serviciului 
public nou creat

5.2. Încheierea contractelor de prestări 
servicii de iluminat public cu beneficiarii 
(în dependență de forma de organizare 
a serviciului), în conformitate cu 
prevederile Regulamentului aprobat

•	 Legea privind accesul la informaţie nr. 
982 din 11.05.2000

6. Monitorizarea şi evaluarea activităţii 
serviciului
6.1. Monitorizarea colectării plăţilor pentru 

serviciile prestate. 
6.2. Analiza informaţiei privind 

funcţionalitatea serviciului de iluminat 
public cu elaborarea prognozelor pe 
termen scurt.

6.3. Evaluarea activităţii serviciului 
în baza raportului anual privind 
activitatea serviciului. Constatarea 
problemelor apărute, analiza 
tarifelor efective comparativ cu cele 
aprobate, identificarea soluţiilor pentru 
îmbunătăţirea calităţii serviciului prestat 
şi majorarea numărului de consumatori 
deserviţi, etc.

•	 Legea cu privire la administraţia publică 
locală nr.436 din 28.12.2006

•	 Regulamentul de organizare și activitate a 
întreprinderii municipale
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Care este diferența dintre auditul energetic şi studiul de 
fezabilitate?

Studiul de fezabilitate analizează de obicei potențialul unei investiții din punct 
de vedere tehnic și economic în cazul intenției de proiectare a unui sistem de 
iluminare stradală nou. Auditul energetic reprezintă activitatea de identificare şi 
de cuantificare a oportunităţilor rentabile pentru realizarea unui consum redus de 
energie în cazul unui sistem de iluminare stradală deja existent şi de raportare a 
rezultatelor. 

Ce trebuie să conțină un studiu de fezabilitate şi un audit 
energetic?

Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă informații cu privire la:
1. Documentaţia care cuprinde justificarea tehnică şi economică a proiectului, 

precum şi caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai aces-
tuia. Rezultatele studiului de fezabilitate trebuie să ofere informaţii comple-
te care să justifice faptul că:
a) proiectul poate fi realizat;
b) au fost luate în considerare toate alternativele de realizare a proiectului;
c) în cazul în care va fi realizat, proiectul corespunde cerinţelor şi politicilor 

autorităţii publice locale și centrale;
d) proiectul are acoperire financiară şi în cazul în care costul proiectului 

nu poate fi acoperit din venituri, care este sarcina financiară a autorităţii 
publice, cu încadrarea în prevederile legale.

2. Aspecte tehnice, financiare, economice, sociale, instituţionale şi de mediu 
ale proiectului.

3. Riscurile de proiect, cu matricea preliminară de contracarare a riscurilor și 
cuantificarea acestora din punct de vedere financiar.

4. Aprobarea de către autoritatea publică în conformitate cu regulamentele 
proprii de organizare şi funcţionare.

Auditul energetic trebuie să cuprindă informații cu privire la:
1. Datele de identificare a obiectului supus auditului și auditorului energetic.
2. Prezentarea generală a obiectului auditat:

a) fundamentarea necesităţii efectuării auditului energetic, obiectivele şi 
scopurile auditului energetic;

b) structura generală a obiectului;
c) datele despre clădiri şi construcţii (amplasarea, destinaţia, volumul, su-
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prafeţele utile, datele despre anvelopă, regimul de funcţionare, datele 
despre ocupanţi etc.);

d) datele despre instalaţiile energetice şi tehnologice principale (caracte-
risticile tehnice din paşaportul tehnic, regimul de funcţionare etc.);

e) datele despre sistemele de alimentare cu energie şi consum de energie 
(schemele de alimentare, datele despre echipamentele (mijloacele) de 
măsurare şi control etc.);

f) datele despre consumul de energie anual, tarifele şi facturile achitate. 
3. Prezentarea generală a raportului de audit energetic şi sinteza pachetelor 

de măsuri tehnice cu eficienţa economică ridicată, propuse pentru moder-
nizarea energetică a obiectului:

a) prezentarea succintă a rezultatelor colectării informaţiilor documentare şi 
cu echipamente (mijloace) de măsurare şi control;

b) prezentarea succintă a analizei informaţiei colectate;
c) prezentarea bilanţurilor energetice reale şi optime;
d) prezentarea succintă a fiecărei măsuri şi a fiecărui pachet de măsuri pre-

conizate;
e) costul estimativ al fiecărei măsuri şi al fiecărui pachet de măsuri;
f) economiile de combustibil estimate pentru fiecare pachet;
g) indicatorii de eficienţă economică a măsurii şi a pachetelor de măsuri pre-

conizate;
h) sugestii referitoare la realizarea lucrărilor de modernizare şi finanţarea 

acestora;
4. Prezentarea detaliată a pa-

chetelor de măsuri tehnice 
propuse pentru modernizarea 
energetică a obiectului (sub 
forma unui dosar tehnic de au-
dit energetic).

3.4.  Unele soluții moderne pentru iluminatul stradal

Cunoașterea soluțiilor moderne de iluminare stradală, este importantă pen-
tru APL din RM pentru a putea construi o viziune durabilă în această direcție. 

Acest lucru este important pentru aspectele tehnice ale unor proiecte actuale 
de reabilitare a sistemului de iluminat care ulterior vor putea încorpora mai ușor 
soluțiile și tehnologiile moderne ce la moment au o aplicabilitate limitată sau chiar 
lipsesc în localitățile din Republica Moldova. 

Modul de întocmire a auditului energetic 
în Republica Moldova este stabilit de Regu-
lamentul privind auditul energetic apro-
bat prin Hotărârea de Guvern nr. 884 din 
27.11.2012.
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O descriere succintă a unor soluții moderne de iluminare stradală este în 
prezentarea de mai jos.

Sisteme de iluminat stradal cu corpuri de iluminat dotate cu LED

După cum s-a menţionat anterior lămpile LED folosesc diode emițătoare 
de lumină în locul lămpilor cu filament și gaze clasice. Acestea sunt utilizate în 
iluminarea stradală deoarece au o durată de viață mare, consumul de energie 
electrică este mult mai mic în comparație cu becurile obișnuite și sunt mai rezis-
tente la factorii externi. Deoarece tehnologia cu LED-uri este în creștere, există 
o mulțime de producători neexperimentați în iluminatul stradal cu LED-uri cu o 
calitate foarte proastă pe piața autohtonă. Acesta poate fi mai rău decât alte tipuri 
de lămpi econome deja existente pe piață, în timp ce iluminat stradal cu LED-uri 
de înaltă calitate depășesc alte tipuri de iluminat stradal, în toți parametrii tehnici. 
Din cauza consumului foarte redus de energie acestea au o durată de răscumpă-
rare a investiției relativ mică. Durata de viață lungă a acestora, de ordinul zecilor 
de mii de ore, reduce considerabil costurile de întreținere a rețelelor de iluminare 
stradală. Aspectul de mediu reprezintă un alt motiv pentru care becurile LED sunt 
avantajate din motiv că nu conțin halogenuri metalice, mercur sau vapori de gaz 
care pot influența negativ mediul ambiant. Principalul dezavantaj al acestor surse 
de iluminare sunt costurile ridicate.

► Aplicabilitatea la condițiile localităților din Republica Moldova: Acest sis-
tem poate fi aplicat în localitățile din Republica Moldova atât în cazul proiectării 
sistemelor noi de iluminare stradală cât și în cazul sistemelor care se propun a 
fi renovate. Investițiile inițiale mari urmează să fie compensate într-o perioadă 
relativ scurtă datorită consumului redus de energie al lămpilor LED.

Utilizarea panourilor fotovoltaice în iluminatul public

Iluminarea stradală cu panouri solare reprezintă un sistem de iluminare ali-
mentat de panouri fotovoltaice montate pe același stâlp unde este montat și cor-
pul de iluminat. Panourile fotovoltaice încărca o baterie reîncărcabilă în perioada 
cu soare, iar aceasta la rândul său alimentează sursa de iluminat în timpul nopții, 
fiind capabilă să ofere suficientă energie electrică pe parcursul a câteva zile (de 
la 2 la 7 zile în dependență de baterie) chiar dacă timpul este înnorat. Acest 
sistem devine foarte eficient și avantajos din punct de vedere economic dacă 
utilizează în calitate de sursă de iluminare becuri LED ce au un consum foarte 
redus. Astfel pot fi utilizate panouri fotovoltaice de dimensiuni mai mici și baterii 
de capacitate mai mică care implică și costuri corespunzătoare. Totuși, costurile 
ridicate ale acestor sisteme, în deosebi bateriile care trebuie înlocuite periodic, le 
fac avantajoase pentru zonele în care nu există rețea electrică și este necesară 
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realizarea unui nou sistem de iluminat. Printre avantajele acestei soluții moderne 
de iluminare stradală se enumeră: întreținerea simplă, fiabilitatea tehnică sporită 
din cauza lipsei firelor aeriene, independența față de sursele tradiționale de ener-
gie poluante. Dezavantajele cele mai mari ale acestei soluții constituie investițiile 
foarte mari la fel și necesitatea de înlocuire periodică a bateriilor.

► Aplicabilitatea la condițiile localităților din Republica Moldova: Acest sis-
tem poate fi aplicat în localitățile din Republica Moldova în zonele unde lipsește 
rețeaua de energie electrică sau aceasta este prea departe implicând costuri 
mari pentru extindere.

Iluminare publică dinamică
Diverse studii au testat conceptul iluminării reduse în perioada de trafic scă-

zut în timpul condițiilor meteorologice bune. Rezultatele au demonstrat că acest 
concept merită să fie utilizat, concluzie susținută și de noile standarde europene 
pentru iluminare publică. Nivelul de iluminare poate fi reglat obținându-se eco-
nomii de energie considerabile. Astfel iar datorită funcționării corespunzătoare a 
lămpii (evitarea supratensiunilor) se extinde durata de viață a lămpii. 

► Aplicabilitatea la condițiile localităților din Republica Moldova: Acest sis-
tem poate fi aplicat în localitățile din Republica Moldova în cazul în care sistemul 
de iluminat public este funcțional și nu poate fi deconectat din considerente de 
economisire a energiei. 

Sistem de plată bazat pe răscumpărare (Systems Pay for Themselves)

Datorită soluțiilor de eficientizare a consumului de energie și cheltuielilor de 
mentenanță foarte mici pe care le oferă noile tehnologii de iluminare stradală, 
pot fi implementate mecanisme care ar permite răscumpărarea sistemului nou în 
câțiva ani. Acest lucru poate fi realizat în baza unui contract de performanță ener-
getică (ESCO) fără a utiliza bani publici. Contactul se semnează cu o companie 
specializată care investește în eficientizarea energetică a sistemului de iluminat, 
iar economiile obținute pe o anumită perioadă se întorc către compania investi-
toare iar după perioada prestabilită economiile rămâne în bugetul local. Astfel, 
localitatea beneficiază și de un sistem nou de iluminare stradală și de economii 
de energie.

► Aplicabilitatea la condițiile localităților din Republica Moldova: Acest con-
cept poate fi aplicat doar în localitățile din RM unde sistemul de iluminare publică 
funcționează iar printr-o investiție în reabilitarea acestuia va fi posibil obținerea 
unor economii de energie care ar interesa companiile ESCO. O barieră în aplica-
rea acestei soluții o reprezintă lipsa mecanismelor de funcționare a pieței ESCO.
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3.5. Etapele de care trebuie să țină cont Consiliul Local 
privind restabilirea, reconstruirea ori construirea 
unui sistem de iluminat stradal în localitate

Sistemul de iluminat public stradal în localitățile din Republica Moldova se 
află într-o stare deplorabilă. În multe situații doar pilonii sau firele sunt vechi. În 
scopul restabilirii sau proiectării inițiale a sistemului de iluminat public, Autoritățile 
Publice Locale (APL) trebuie să urmeze o serie de pași. Într-o prezentare gene-
rică acești pași sunt: 

Pasul 1. Adoptarea deciziei de reabilitare a sistemului de iluminare pu-
blică stradală și stabilirea unui grup de lucru

Aceasta este necesară pentru fundamentarea acțiunilor și cheltuielilor legate de 
construcția sau reabilitarea sistemului de iluminat în localitate. Pentru coordonarea 
activităților de construcție sau reabilitare a sistemului de iluminare stradală se re-
comandă a fi creat un grup de lucru. În componența grupului de lucru se recoman-
dă să fie reprezentanți ai consiliului local, reprezentanți din administrația primăriei, 
reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai mediului de afaceri din localitate etc.

Pasul 2. Stabilirea formei de organizare a noului serviciu de iluminare 
publică și a tipului de servicii care urmează a fi prestate

În conformitatea cu legislația în vigoare, autoritățile publice locale pot decide 
asupra formei de organizare a serviciului de iluminare stradală. Există mai multe 
forme de organizare a serviciului de iluminare stradală: instituirea unei subdivi-
ziuni a primăriei; crearea unei întreprinderi municipale; externalizarea către o 
companie de servicii energetice; crearea unui parteneriat public-privat etc. De 
forma de organizare a serviciului public de iluminare stradală depinde nivelul de 
implicare a APL în acest proces însă acest fapt nu trebuie să se răsfrângă asupră 
calității serviciului. 

Odată cu stabilirea formei de organizare a serviciului pot fi stabilite și tipurile 
de servicii care pot fi prestate.

Operatorul serviciului de iluminat public poate presta următoarele tipuri de 
servicii:

a) întreţinerea şi deservirea reţelelor de iluminat public din localitate;
b) deservirea reţelelor electrice din interiorul clădirilor ce aparţin entităţilor co-

merciale din localitate;
c) deservirea echipamentului electric şi reţelelor electrice din clădirile ce apar-

ţin instituţiilor publice aflate în gestiunea primăriei;
d) prestarea de servicii către populația din localitate;
e) altele.
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Pasul 3. Inventarierea infrastructurii de iluminare publică
Ținând cont de faptul că unele elemente ale sistemului de iluminat public 

pot să fie de durată, este necesară o inventariere calitativă și cantitativă a com-
ponentelor sistemului de iluminare stradală. Rezultatele inventarierii vor fi utile 
pentru faza de proiectare a noului sistem sau reabilitare a celui existent. Pentru 
o evaluare mai pertinentă se recomandă implicarea unor specialiști competenți 
pentru elaborarea unui audit energetic (în cazul iluminatului stradal existent) sau 
a unui studiu de fezabilitate (în cazul inexistenţei acestuia).

Pasul 4. Proiectarea noului sistem 
În baza rezultatelor inventarierii, grupul de lucru va decide asupra proiectării 

unui sistem nou de iluminare stradală sau reconstrucția celui existent. Chiar dacă 
sistemul de iluminare publică se află într-o stare satisfăcătoare, se recomandă 
de atras o atenție sporită asupra corpurilor de iluminat. Acestea determină în 
proporție de 70-80% costurile ulterioare de întreținere a sistemului. Prin urmare, 
la faza de proiectare este important să fie considerate niște corpuri de iluminat 
ce au o eficiență sporită. Tehnologiile noi disponibile demonstrează indicatori de 
eficiență destul de înalți fapt ce contribuie și la o durată mică de recuperare a 
investiției. Pentru etapa de proiectare se recomandă implicarea unei companii de 
proiectare care are experiență de minim 3 ani și cel puțin 5 proiecte reprezenta-
tive, realizate în acest domeniu. Este important ca proiectul realizat să fie trecut 
prin toate instanțele de verificare și avizare.

Pasul 5. Identificarea surselor de finanțare
Pentru finanțarea proiectelor de reabilitare/construcție a unui sistem de ilu-

minare stradală pot fi accesate diverse surse atât naționale, cum ar fi Fondul 
pentru Eficiență Energetică sau alte surse internaționale oferite de instituțiile de 
asistență tehnică și financiară în Republica Moldova. Pentru a facilita identifica-
rea surselor de finanțare este necesar ca proiectul elaborat să fie atractiv, din 
punct de vedere investițional, prin soluțiile tehnice propuse și indicatorii econo-
mici. Probabilitatea de identificare a mijloacelor financiare va spori dacă acest 
proiect va face parte dintr-o strategie, program sau plan local de acțiuni în dome-
niul energetic. 

Pasul 6. Procesul de achiziții
Procedura de achiziții depinde de sursa de finanțare și de regulile 

finanțatorului. În orice caz aceasta nu trebuie să contravină legislaţiei naţionale 
privind achiziţiile publice. La pregătirea documentației de achiziție trebuie atrasă 
o atenție deosebită la specificațiile tehnice, criteriile de calitate și eficiență ener-
getică clare și măsurabile. Se recomandă a fi consultate ghidurile privind criteriile 
de procurare a echipamentelor pentru iluminarea stradală, elaborate la nivelul 
Uniunii Europene, acestea fiind indicate în lista bibliografică. 
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Pasul 7. Implementarea sistemului de iluminare stradală
Compania contractată va implementa sistemul conform proiectului tehnic 

prezentat în documentele de licitaţie. În funcţie de complexitatea proiectului, la 
etapa de supraveghere a procesului de implementare ar putea fi implicaţi consul-
tanţi externi, cu experienţă în domeniu. Compania trebuie să ofere documentaţie 
completă cu privire la sistemul nou instalat. La fel poate fi solicitat și un program 
de instruire, din partea companiei instalatoare, pentru personalul care urmea-
ză să asigure mentenanța sistemului, însă acest lucru trebuie să fie inclus în 
documentația de tender. 

După finalizarea lucrărilor se pregătește procedura de acceptare finală când 
APL trebuie să asigure buna funcționare a sistemului și corespunderii tuturor 
cerințelor din documentația pentru tender.

Pasul 8. Mentenanța sistemului de iluminare stradală
Mentenanța este un proces continuu care trebuie să fie realizat în baza unui 

program anual de mentenanță de către o companie specializată sau de către 
operatorul sistemului de iluminare stradală. Pentru realizarea programului este 
necesar să fie planificate și unele resurse financiare, în dependență de lucrările 
planificate. Acestea pot include înlocuirea lămpilor, curățarea corpului de iluminat, 
înlocuirea elementelor de siguranță, verificarea elementelor de fixare a corpului 
de iluminat, firelor electrice, etc. O mentenanță corespunzătoare va asigura buna 
funcționare a sistemului și va permite evitarea consumurilor inutile de energie.

Durata de implementare a unui proiect de reabilitare/construcție a unui sis-
tem de iluminare publică stradală depinde de mai mulți factori, în primul rând de 
mărimea și complexitatea sistemului, disponibilitatea mijloacelor financiare, etc. În 
mediu durata unui proiect de iluminare stradală poate fi de la 7 până la 12 luni. Pro-
gramul orientativ de implementare a acestuia este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 16. Programul orientativ de implementare a unui sistem de iluminare 
publică stradală

Pasul / Luna 1 2 3 4 5 6 7 8

Pasul 1 Adoptarea deciziei și formarea grupului de lucru

Pasul 2 Stabilirea formei de organizare a serviciului de 
iluminare

Pasul 3 Inventarierea infrastructurii de iluminare stradală

Pasul 4 Proiectarea noului sistem, obținerea avizărilor 
necesare

Pasul 5 Identificarea surselor de finanțare

Pasul 6 Procesul de achiziții

Pasul 7 Implementarea sistemului de iluminare stradală

Pasul 8 Mentenanța sistemului de iluminare stradală continuu
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Pentru analiza financiară a sistemelor de iluminat stradal, sunt utilizați o se-
rie de indicatori economici specifici domeniului energetic precum şi altor dome-
nii în cadrul cărora este analizat riscul investirii banilor într-o anumită activita-
te (evaluarea pierderilor și profiturilor (rentabilitatea) precum și a viabilității și 
sustenabilității). În domeniul iluminatului stradal, care este un serviciu public, un 
alt element important al analizei financiare va fi determinarea tarifului energetic 
a cărui durabilitate, în timp, va fi asigurată și va include o marjă de profit pentru 
menţinerea şi dezvoltarea sistemului de iluminat. Analiza financiară se efectuea-
ză, de obicei, prin calcule subsecvente, interconectate care vizează:

1) costurile de investiţie totale;
2) costurile de operare şi veniturile totale;
3) rentabilitatea financiară a investiţiei: van şi rir;
4) sursele de finanţare;
5) sustenabilitatea financiară.
O lecţie importantă, învăţată din experienţa multor întreprinderi de gestio-

nare a sistemelor de iluminat, a fost faptul că iluminatul stradal este un serviciu 
public care nu poate fi întreţinut doar din sursele Autorităţilor Publice Locale. 
Fără contribuţia localnicilor, acest sistem stagnează şi degradează, treptat, până 
la uzarea fizică a elementelor componente.

Care sunt indicatorii principali utilizați pentru analiza 
financiară a sistemului de iluminat stradal?
Indicatorii financiari utilizaţi în analize sunt:
1) Cheltuielile de calcul anuale (sau cheltuielile totale actualizate);
2) Veniturile nete medii anuale (sau venitul net actualizat – VNA);
3) Durata simplă de recuperare a investiţiei – DRA (sau în caz general, du-

rata actualizată de recuperare a investiţiilor (DRI));
4) Rata internă de rentabilitate (RIR).

Analiza financiară şi proiectarea  
unui sistem de iluminat stradal

Capitolul IV

4.1.  În ce constă analiza financiară a unui sistem  
     de iluminat stradal?
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Ce reprezintă indicatorii economici utilizați la analiza 
financiară a sistemului de iluminat stradal? 

1. Cheltuielile de calcul anuale (CA) – Reprezintă un indicator sintetic a 
fluxului de cheltuieli, criteriul de alegere a soluţiei optime al căruia este – CA → 
min. Adică, soluţia optimă este obţinută atunci când cheltuielile anuale au valoa-
rea cea mai mică la compararea mai multor variante de realizare a proiectului (de 
exemplu, la utilizarea diferitor tipuri de lămpi). Valoarea minimă a CA va rezulta 
într-o taxă (tarif) de iluminat minimă.

2. Cheltuielile totale actualizate (CTA) – Asemănător CA, CTA reprezintă 
un indicator sintetic a fluxului de cheltuieli, doar că ţine cont și de factorul timp.

3. Veniturile nete medii anuale (VA) – Reprezintă acea parte a veniturilor 
totale încasate într-un an (venit brut), rămase în urma excluderii tuturor cheltuieli-
lor făcute în anul respectiv (inclusiv amortizarea investiţiei). Astfel, VA nu reflectă 
suma banilor obţinuți anual sub formă de venit pur, în cazul stabilirii taxei (tarifu-
lui), pentru iluminat, de-o anumită valoare.

4. Venitul net actualizat (VNA) – Reprezintă suma tuturor veniturilor nete 
obţinute din proiectul realizat pentru o oarecare perioadă (denumită perioadă de 
studiu care poate acoperi chiar întreaga perioadă de viaţă a proiectului). Acest 
indicator, la fel ca şi CTA, ţine cont de factorul timp.

5. Durata de recuperare a investiţiei (simplă DRI sau cea actualizată 
DRA) – Determină numărul de ani în care investiţia realizată se recuperează din 
profitul obţinut. Aceasta înseamnă că, din start, poate fi apreciată durata în care 
investiţia realizată va fi recuperată prin plata taxei (tarifului) pentru iluminat de 
către beneficiari. În cazul proiectelor de eficienţă energetică, finanţate din Fondul 
pentru Eficienţă Energetică al Republicii Moldova, acest parametru este regle-
mentat şi nu trebuie să depăşească durata de 7 ani pentru proiectele de eficienţă 
energetică şi 15 ani pentru proiectele ce implică utilizarea surselor regenerabile 
de energie.

6. Rata internă de rentabilitate (RIR) – Exprimă acea valoare a ratei de 
actualizare care egalează valorile actualizate ale veniturilor totale (brute – VTA) 
şi cheltuielilor totale (CTA) pentru întreaga perioadă de studiu. Adică VNA = 0.

Ce reprezintă factorul timp şi rata de actualizare?  
La ce folosesc acestea?

Factorul timp reflectă fenomenul schimbării valorii unei unităţi monetare 
(u.m.) în timp: un leu, astăzi, nu este echivalent cu un leu de mâine şi viceversa. 
Un proiect de investiţii cuprinde un interval de timp relativ îndelungat. Fondurile 
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de investiţii sunt consumate într-o perioadă de timp‚ iar veniturile se obţin în altă 
perioadă. Este important ca în calculele tehnico-economice şi cele economico-fi-
nanciare să se ia în considerare faptul că cheltuielile şi veniturile reprezintă valori 
dispersate în timp şi că timpul influenţează, nemijlocit, valorile sumelor de bani 
implicate în proiect.

Pentru a evalua, sigur, soarta unui proiect de investiţie cum ar fi reabilitarea 
sistemului de iluminat stradal, veniturile obţinute, în decursul întregii perioade de 
funcţionare a sistemului de iluminat, din taxa (tariful) colectată de la populaţie, 
trebuie să fie comparate cu cheltuielile totale din aceiaşi perioadă. În cheltuielile 
totale sunt incluse atât valorile cheltuielilor operaţionale (lucrările de întreţinere, 
cheltuielile de personal, cheltuielile pentru utilajul de deservire, pentru combusti-
bilul consumat de acesta etc.) cât şi valoarea investiţiei.

Pentru a compara banii investiţi astăzi cu banii colectaţi în următorii ani, se 
utilizează un instrument economic numit rată de actualizare. Alegerea ratei de ac-
tualizare pentru evaluarea eficienţei proiectelor investiţionale constituie o proble-
mă. Valoarea ratei i variază de la un proiect la altul‚ se schimbă în timp. Aceasta 
depinde de factori multipli cum ar fi: starea financiară a investitorului‚ rata dobânzii 
bancare (dacă banii sunt luaţi în credit)‚ structura şi valorile impozitelor‚ riscul po-
sibil în desfăşurarea activităţii economice (prestarea serviciului public)‚ inflaţia‚ etc. 
Alegerea potrivită a ratei de actualizare este în competenţa investitorului.

Calcularea acestei rate se realizează conform formulei:

i = ibank + iinf + irisc

unde,  
ibank – rata dobânzii bancare‚ cerută, în mod curent, pentru creditele bancare 

(adică procentul de împrumut al banilor ce urmează a fi investiţi),
iinf – rata previzibilă a inflaţiei (această valoare este prognozată de Banca  

Naţională a Moldovei)‚
irisc – rata riscului (o marjă de siguranţă de 1...2% pe an pentru a acoperi ris-

cul faţă de situaţii ce n-au putut fi luate în consideraţie, cum ar fi incapa-
citatea unor localnici de a achita plăţile, defecţiuni majore ale sistemului 
de iluminat, provocate de calamităţi naturale etc.). Este admisibil ca 
valoarea i să fie considerată constantă pentru durata de studiu.

Pentru un serviciu public, cum este iluminatul stradal, 
există anumite particularități ce îl deosebesc de alte 
proiecte de investiții?

Da. Sistemul de iluminat stradal, reprezentând un serviciu public, nu nea-
părat trebuie evaluat după VNA maxim. Calculul, pentru acest serviciu, poate fi 
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realizat reieşind din condiţia VNA=0. Existenţa veniturilor nete este importantă în 
cazul dacă serviciul de iluminat public este realizat prin parteneriat public-privat 
(PPP). În acest caz, investitorul trebuie motivat pentru a realiza investiţii în acest 
gen de activitate, cu implicarea unui anumit profit.

Un alt caz, unde existenţa veniturilor nete este importantă, reprezintă situa-
ţiile în care APL intenţionează să dezvolte reţeaua de iluminat public stradal. Ve-
niturile nete, în acest caz, vor oferi posibilitatea de a acumula resurse financiare 
pentru dezvoltarea reţelelor de iluminat pe alte străzi sau zone pietonale.

Exemplu:

Pentru identificarea valorii minime a taxei (tarifului) pentru iluminatul public, 
care va asigura durabilitatea sistemului şi acoperirea tuturor cheltuielilor 
pe întreaga durată de funcţionare a sistemului de iluminat stradal, calculul 
indicatorilor financiari se va face, iniţial, pe calea inversă decât în alte proiecte 
investiţionale şi anume:

VNA va fi stabilit pentru calcule la valoarea zero – VNA=0 lei. DRI va fi stabilită 
pentru calcule la valoarea maxim admisă – DRI = 7 ani (pentru proiectele finanţate 
din FEE). Amortizarea investiţiei va fi distribuită uniform pe durata DRI (7 ani), 
prin utilizarea aşa-numitei rate anuale de recuperare a investiţiei – RI    .

Reieşind din condiţiile menţionate, se vor calcula cheltuielile totale actualizate 
(CTA) pentru perioada DRI, apoi, în baza valorii CTA, se vor calcula cheltuielile 
de calcul anuale (CA). Calculul ulterior va fi orientat spre identificarea taxei 
(tarifului) minime anuale de asigurare a durabilităţii sistemului de iluminat 
public stradal:

tip=CA   /   Nb   .

Formula respectivă va servi la determinarea taxei (tarifului) anuale, pentru 
iluminatul public, în condiţiile în care nu există o întreprindere specializată în 
acest scop şi iluminatul public face parte din serviciile prestate de către primărie.

În majoritatea cazurilor, însă, serviciul de iluminat public stradal este prestat 
de către întreprinderile specializate, create în acest scop. În acest caz, formula 
de calcul a taxei (tarifului) pentru iluminatul public trebuie completată cu rata 
de profit/rentabilitate. Aceasta din urmă va asigura recuperarea investiţiei în 
termeni mai restrânşi şi va permite întreprinderii să acumuleze mijloace pentru 
efectuarea unor noi investiţii şi extinderea serviciului de iluminat public.

tip=(CA+ Rs)/Nb.
sau

tip=Vs/Nb.
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unde: 
 tip – este taxa (tariful) minimă anuală pentru iluminatul public care poare 
fi achitată anual sau în rate lunare;
 Nb – reprezintă numărul total de beneficiari ai serviciului de iluminat 
public (plătitori ai taxei(tarifului));
 Rs – profitul sau rentabilitatea serviciului, stabilit de APL pentru 
dezvoltarea sistemului de iluminat;
 Vs – veniturile minime anuale ce trebuie asigurate (Vs=CA+ Rs).
Având valoarea taxei (tarifului) minime anuale, aceasta poate fi împărţită pe 
diferite categorii de beneficiari, de exemplu: taxă pentru agenţii economici (ae), 
taxă pentru beneficiarii direcţi (bd) şi taxă pentru beneficiarii indirecţi (bi). În 
acelaşi timp, vor fi identificaţi numărul de beneficiari din fiecare categorie.

Taxele (tarifele) minime anuale pentru fiecare categorie de beneficiari vor fi 
stabilite definitiv dacă va fi respectată condiţia:

         tip.ae× nae + tip.bd× nbd + tip.bi× nbi = CA         sau
tip.ae× nae + tip.bd× nbd + tip.bi× nbi = CA + Rs

unde: Rs – reprezintă profitul sau rentabilitatea serviciului.

Deci, care anume sunt criteriile de comparare a variantelor tehnice de 
execuţie a proiectului de reabilitare a sistemului de iluminat stradal?

Compararea variantelor tehnice de realizare a lucrărilor de reabilitare a 
sistemului de iluminat stradal este următoarea:

CA → min.   sau   tip. → min.

Aceasta înseamnă că pentru fiecare variantă tehnică de execuţie a proiectului 
se vor calcula CTA, după care, de la acest indicator, se va trece la cheltuielile de 
calcul anuale (CA), iar varianta optimă va fi cea pentru care valoarea CA va fi 
minimă (respectiv valoarea tarifului anual pentru iluminatul public tip., va avea 
o valoare minimă).

Cum calculăm valoarea CTA? 

Efortul financiar, privind implementarea unui proiect investiţional, este deter-
minat, în fond, de doi factori:

1. cheltuielile cu investiţie (I) care cuprind totalitatea cheltuielilor ce țin de 
lucrările de investiţii;

2. cheltuielile operaţionale (C) care acoperă totalitatea cheltuielilor achitate 
pe parcursul exploatării obiectivului.
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Cheltuielile totale actualizate pot fi prezentate ca suma a două componente:

actact CICTA +=

unde  Iact   – valoarea actualizată a investiţiei, iar
      Cact – valoarea actualizată a cheltuielilor operaţionale.

În cazul reabilitării sistemului de iluminat stradal, valoarea investiţiei nu ne-
cesită a fi actualizată, investiţia fiind realizată în anul zero.

Cheltuielile operaţionale actualizate se vor calcula după formula:

sact TCC ⋅=
Substituind, formula de calcul a CTA pentru un flux de cheltuieli operaţionale, 

constant, devine foarte simplă:

sTCICTA ⋅+=
 unde C reprezintă cheltuielile anuale operaţionale.

Cum calculăm valoarea CA?

Cheltuielile de calcul anuale pot fi identificate în baza a două metode:
1. Metoda indirectă, în baza valorii CTA

 
sTCTACA
s

=

2. Metoda directă, pentru fluxul real de cheltuieli, efectuând doar o singură 
operaţiune – de substituire a investiţiei I de către o serie de plăţi anuale constan-
te RI (rata anuală de recuperare a investiţiei) ce se vor suprapune cheltuielilor 
anuale operaţionale.

CA C RI= +
Rata RI se calculează:

R I EI I= ⋅

unde EI constituie coeficientul de recuperare a investiţiei -

( ) sT
s

I i
i

T
E −+−

==
11

1


Deci: CA C I EI= + ⋅

În ambele cazuri sT


 reprezintă Coeficientul cumulativ de actualizare pentru 
perioada de studiu. Acest coeficient este determinat în baza tabelelor financiare 
(Anexa 4.1), reieşind din rata de actualizare pentru proiectul concret şi perioada 
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de studiu s-a calculat după formula:

i
iT

t−+−= )1(1

unde t este perioada de studiu (orizontul de timp al proiectului) (în cazul nos-
tru DRI, care este 7 ani pentru proiectele finanţate din FEE) și

 i este rata de actualizare calculată pentru proiectul concret, %.

Ce reprezintă cheltuielile anuale operaționale?

Cheltuielile anuale operaţionale includ cele pentru întreţinerea sistemului de 
iluminat, cheltuielile de personal şi consumul de energie electrică.

C=Cîs+Cp+Cee

4.2  Cum determinăm costul pentru întreținerea sistemului?

Costul pentru întreţinerea sistemului de iluminat stradal includ totalitatea 
cheltuielilor ce ţin, nemijlocit, de întreţinerea funcţionalităţii sistemului de ilumi-
nat, a utilajului şi aparatajului utilizat la realizarea lucrărilor de întreţinere precum 
şi amortizarea mijloacelor fixe. Pentru o înţelegere mai bună a celor menţionate 
vom grupa aceste cheltuieli în câteva categorii:

1. Vehicule destinate întreţinerii sistemului (deservire autoturn);
2. Utilaj destinat deservirii (reparaţia şi verificarea metrologică la aparate de 

măsură, aparate de sudură, instrumente electrice, etc.);
3. Materiale (lămpi, balasturi, combustibil, piese de schimb, instrumente, 

obiecte de mică valoare şi scurtă durată, etc.);
4. Amortizarea mijloacelor fixe (vehicule, clădiri, depozite, etc.)
Pentru fiecare din aceste categorii de cheltuieli, reieşind din structura siste-

mului de iluminat şi periodicitatea îndeplinirii lucrărilor de întreţinere precum şi 
consumul estimat de materiale şi piese de schimb, se va calcula valoarea anuală 
a cheltuielilor, suma cărora va rezulta cu cheltuielile anuale pentru întreţinerea 
sistemului de iluminat stradal.

Care sunt lucrările de întreținere a sistemului de 
iluminat stradal şi de care documente sunt reglementate?
Documentul ce reglementează întreţinerea sistemelor de iluminat este nor-

mativul în construcţii NCM L.02.03-2004, indicativul RpE (pentru lucrări de repa-
raţii la instalaţii electrice), categoriile „K” – „Q”:
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K. Reparaţia curentă şi exploatarea tehnică, periodică a corpurilor de iluminat 
(CI);

L. Reparaţia curentă şi exploatarea periodică a liniilor electrice aeriene (LEA);
M. Reparaţia curentă şi exploatarea periodică a liniilor electrice în cablu (LEC);
N. Piloni;
O. Suporturi (Console);
P. Puncte de alimentare (dulapuri de distribuţie);
Q. Cutia cu cleme.

Lucrările respective sunt efectuate în conformitate cu normele periodice. Or-
ganizarea lucrărilor de deservire şi reparaţie, a reţelelor şi instalaţiilor electrice 
de iluminat, corespund cerinţelor Normelor de exploatare a instalaţiilor electrice 
de iluminat şi a Normelor de protecţie a muncii. Lucrările de deservire şi reparaţie 
curentă a reţelelor şi instalaţiilor electrice de iluminat se efectuează în baza pla-
nurilor de lucru aprobate, de către un electromontor sau de o echipă de electro-
montori (inclusiv conducători de mecanisme). Normele de timp sunt elaborate cu 
condiţia asigurării lucrătorilor cu maşini speciale, seturi de instrumente şi detalii 
de rezervă, materiale şi echipament de protecţie necesare la deservirea reţelelor 
şi instalaţiilor electrice de iluminat. Lucrările la înălţime sunt efectuate cu ajutorul 
autoturlelor sau autoturnelor.

4.3.  Cum determinăm cheltuielile de personal?

Cheltuielile de personal includ retribuirea muncii personalului implicat, ne-
mijlocit, în procesul de deservire şi întreţinere, contribuţiile asigurărilor sociale 
de stat şi primele medicale. Salariile de funcţie pot fi estimate potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 privind salarizarea în unităţile cu autonomie 
financiară şi cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real prevăzut de 
Hotărârea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010.

Care ar trebui să fie componența echipei de deservire a 
sistemului de iluminat stradal?
Calculul necesarului de personal şi a sarcinilor de timp pentru următoarele 

categorii de lucrători, se determină în dependenţă de structura sistemului de 
iluminat: 

- electromontor reparaţie linii electrice subterane, 
- electromontor reparaţie linii electrice aeriene, 
- electromontor reparaţie instalaţii electrice de iluminat.
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4.4.  Consumul de energie electrică şi organizarea  
       procesului de achitare

În cadrul proiectelor ce țin de funcţionarea sistemelor de iluminat stradal, 
consumul de energie electrică reprezintă elementul central al costurilor de ope-
rare. De regulă, acesta constituie cca. 78–80% din costul total de operare al 
sistemului de iluminat. La rândul său, costul energiei electrice este determinat 
de nivelul tarifului, puterea instalată a sistemului de iluminat şi regimul (timpul) 
de funcţionare.

Cum calculăm consumul de energie electrică a sistemului 
de iluminat stradal?
Consumul de energie electrică a sistemului de iluminat stradal se calculează 

în baza formulei:
Cee=Pi ∙ Tfa ∙ tee

unde: 
Pi este puterea instalată a sistemului de iluminat stradal. Aceasta se cal-

culează luând în considerație suma puterilor unitare a tuturor lămpilor 
(corpurilor de iluminat) din componenţa sistemului şi se măsoară în kW.

Tfa este timpul de funcţionare anuală a sistemului de iluminat (numărul de 
ore pe an în care sistemul de iluminat stradal funcţionează), h.

tee tariful la energia electrică pentru consumatorii finali, aceștia folosind 
electricitate la tensiunea de 0,4 kV, lei/kWh.

Exemplu:

Calculul costului energiei electrice pentru un corp de iluminat de calitate 
înaltă cu sticlă refractară, dotat cu o lampă cu descărcare în vapori de sodiu la 
înaltă presiune (HPS) de 0,15 kW şi balast inductiv:

Durata de funcţionare – 2000 ore pe an;
Tariful la energia electrică este de 1,58 lei/kWh (fără TVA).
Astfel, costul anual al energiei utilizate de un corp de iluminat va fi calculat 

precum urmează: 1,58 lei/kWh x 2000 h x 0,15 kW = 474 lei
În mediu, pentru 1 km de stradă, costul anual al energiei electrice consumate 

va fi de 16590 lei (fără TVA) (35 corpuri de iluminat * 474 lei). Cheltuielile pot 
fi mai mici în cazul în care se aplică un sistem de dirijare şi automatizare a siste-
mului de iluminat public (vezi capitolul 5 de mai jos). Deoarece tariful la energia 
electrică, pe durata de viaţă a proiectului (orizontul de timp), cel mai probabil va 
creşte, este util, în cadrul proiecţiei financiare, să admitem majorarea tarifului la 
energia electrică cu 5 – 6%, o dată la doi ani. 
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În alte ţări, cadrul juridic şi instituţional vizând acoperirea cheltuielilor pen-
tru funcţionarea serviciului de iluminat stradal (inclusiv a consumului de ener-
gie electrică), în localităţi este reglementat de legi speciale privind serviciul de 
iluminat public2. Legea serviciului de iluminat public din România, de exemplu, 
stabileşte că utilizatori ai serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile admi-
nistraţiei publice locale, fie asociaţiile de dezvoltare comunitară create în acest 
scop, care sunt obligate să achite sumele reprezentând contravaloarea facturilor 
emise de operatori pentru serviciile prestate. Beneficiarii serviciului de iluminat 
public (persoane fizice şi/sau persoane juridice) trebuie să-şi îndeplinească obli-
gaţiile de plată stabilite sub forma de taxe locale.

În Republica Moldova, cadrul legal nu prevede posibilitatea de finanţare a 
consumurilor de energie electrică pentru serviciul de iluminat public din contul 
taxelor locale. În lipsa unui cadru legal special, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor de iluminat public, inclusiv finanţarea costurilor de operare, cad sub 
incidenţa mai multor legi referitoare la atribuţiile APL şi la organizarea servici-
ilor publice de gospodărie comunală. Astfel, Legea cu privire la administraţia 
publică locală, nr.436 din 28.12.2006, stabileşte printre competenţele de bază 
ale consiliilor locale, aprobarea tarifelor pentru serviciile publice, de interes 
local, din subordine, inclusiv a celor de iluminat public. Legea privind finanţele 
publice locale, nr. 397 din 16.10.2003, stabileşte că cheltuielile ce ţin de ilumi-
narea străzilor şi drumurilor publice locale sunt finanţate din bugetele satelor 
(comunelor), oraşelor. 

În lipsa posibilităţii de acoperire a cheltuielilor de operare a sistemului de 
iluminat public din contul taxelor locale, este posibil ca serviciul de iluminare 
stradală să fie prestat pe bază contractuală (deşi credem că o taxă locală 
pentru iluminatul public, potrivit practicilor altor țări, dar reieşind din necesita-
tea acestui serviciu, ar trebui să se regăsească cât mai curând şi în legislaţia 
Republicii Moldova). În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a 
Republicii Moldova, prestarea, pe bază contractuală a serviciului de iluminare 
stradală, este posibilă pentru toate categoriile de beneficiari, persoane fizice 
şi/sau juridice. În acest caz, Regulamentul operatorului (întreprinderii mu-
nicipale prestatoare a serviciului de iluminare publică) va trebui să prevadă 
obligaţia beneficiarilor (persoane fizice şi juridice) de a încheia contracte de 
prestare a serviciilor de iluminare stradală cu întreprinderea prestatoare. De 
asemenea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Regulamentul va preve-
dea competenţa exclusivă a Consiliilor locale de a aproba mărimea tarifelor 
pentru prestarea serviciilor de iluminare publică, care vor acoperi consumul şi 
cheltuielile întreprinderii privind prestarea acestui serviciu cu o rată rezonabilă  

2 Vezi Legea nr. 230/2006 din 07/06/2006 a serviciului de iluminat public din România
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de profit necesară pentru continuitatea activităţii, precum şi modul de con-
statare şi de sancţionare a contravenţiilor legate de neachitarea serviciului. 
Plăţile nominalizate vor fi colectate de către întreprindere, de la beneficiari, 
de regulă, o dată pe lună. Pe lângă suma plăţilor încasate de la beneficiarii 
serviciului (persoanele fizice şi agenţii economici), primăriile vor transfera şi 
suma plăţilor pentru instituţiile publice, precum şi eventualele alocaţii pentru 
păturile social-vulnerabile şi subvenţii.

4.5.  Identificarea surselor de venit pentru întreținerea  
     şi dezvoltarea sistemului de iluminat stradal

Înainte de a începe analiza cost-beneficiu a viitorului serviciu de iluminat 
stradal, trebuie să existe o structură financiară asumată, cu privire la finanţarea 
creării serviciului, respectiv trebuie definită contribuţia directă a bugetului local, 
a beneficiarilor, precum şi a altor părţi implicate în finanţarea proiectului. De ase-
menea, este necesar de a realiza o planificare financiară cu identificarea surselor 
de venit şi de determinat cuantumul plăţilor (tarifului) pentru asigurarea viabilităţii 
funcţionării viitorului serviciu. După cum am menţionat deja, în practica internaţi-
onală, funcţionarea serviciilor de iluminat public este finanţată, în cea mai mare 
parte, din venituri sub formă de taxe locale sau plăţi încasate pentru prestarea 
serviciului. În afara acestora, pot fi utilizate mai multe surse de finanţare: venituri 
din prestarea serviciilor terţiare (servicii de reparaţie, instalare, înlocuire a reţele-
lor electrice din casele cetăţenilor, la comandă); subvenţii (ajutoarele financiare) 
acordate de către autorităţile publice locale pentru familiile social-vulnerabile; 
subvenţii directe din contul bugetelor locale.

Dacă e să ne referim doar la cheltuielile capitale de creare (reabilitare) a 
sistemelor de iluminat public, acestea ar putea fi finanţate din contul: resurselor 
financiare de la bugetele locale sau contribuţiilor sub altă formă ale APL; credite-
lor bancare; granturilor şi fondurilor nerambursabile, etc.

Identificarea surselor de finanţare – În timp ce proiectele eligibile şi în li-
mita bugetului FEE (www.fee.md) alocat în acest scop, vor putea fi finanţate din 
mijloacele acestuia, pentru celelalte APL este necesară adoptarea unei atitudini 
pro-active în identificarea surselor alternative de finanţare. La prima etapă, APL 
trebuie să identifice un fond, un program de finanţare, ale cărui obiective să re-
zoneze cu obiectivele proiectului propus spre finanţare. Aici pot fi utile paginile 
web care au drept scop diseminarea informaţiei privind programele de finanţare 
ale donatorilor internaționali şi instituțiilor locale. Dacă un astfel de program a fost 
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identificat, mai întâi de toate, este necesară colectarea și studierea tuturor mate-
rialelor informative ce țin de program. Astfel, va fi analizat anunţul de finanţare, 
ghidul solicitantului, după care va urma etapa de elaborare şi înaintare a cererii 
de finanţare, conform condiţiilor programului.

Odată creat, însă, serviciul de iluminat public va trebui să genereze sufici-
ente venituri pentru aşi asigura funcţionalitatea şi a repara infrastructura uzată 
a sistemului (viitoarele investiţii). După cum am menţionat deja, Consiliile locale 
vor aproba mărimea tarifelor pentru prestarea serviciilor de iluminare publică/
stradală, tarife ce vor urmări acoperirea consumului şi cheltuielilor întreprinderii 
privind prestarea acestui serviciu cu o rată rezonabilă de profit necesară pentru 
continuitatea activităţii. În acest scop, reiterez că este binevenită divizarea, în 
mai multe categorii, a beneficiarilor de servicii de iluminare, pentru fiecare din 
aceste categorii fiind stabilit un tarif aparte. În exemplul de mai jos, vom ilustra 
modalitatea de determinare a tarifului pentru 4 categorii de beneficiari:

• tarif de iluminat public pentru beneficiarii casnici direcţi (gospodăriile casni-
ce amplasate nemijlocit pe strada iluminată);

• tarif de iluminat public pentru beneficiarii casnici indirecţi (gospodăriile cas-
nice din localitate care nu sunt amplasate, nemijlocit, pe strada iluminată);

• tarif de iluminat public pentru beneficiarii non-casnici (agenţii economici) 
din raza primăriilor beneficiare de serviciu;

• tarif de iluminat public pentru beneficiarii non-casnici (instituţiile publice), 
achitat din contul bugetelor.

La determinarea tarifelor pentru serviciul de iluminat public vom urma me-
toda cost plus care prevede că veniturile constau din costurile totale (CA) şi 
rentabilitate sau profit (Rs). O modalitate de determinare a rentabilităţii este cea 
similar prevederilor metodologice aplicate la calculul tarifelor pentru serviciile 
auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei electrice3. În con-
formitate cu acestea, profitul întreprinderii va fi calculat cu aplicarea unei rate 
de rentabilitate, de maximum 15%, la costurile totale. În scopul estimării tarifului 
pentru fiecare categorie de beneficiari, este util să se determine tariful mediu pe 
an pentru serviciul de iluminat public. Acesta se calculează după metodologia 
descrisă la punctul 1 al capitolului:

• se estimează numărul total al beneficiarilor acestui serviciu (Nb) pentru 
un an;

• se calculează costul total anual al serviciului (CA) care constă din suma chel-
tuielilor operaţionale, a celor de întreţinere, amortizare şi administrative;

3 Vezi metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de 
întreprinderile de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 245 din 02.05.2007
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• se calculează profitul sau rentabilitatea (Rs), aplicând rata de rentabilitate 
respectivă la costurile totale;

• veniturile minime anuale ce trebuie asigurate (Vs) sunt constituite din suma 
costurilor totale (CA) plus rentabilitatea serviciului (Rs);

• tariful mediu pentru un beneficiar (Tb) este obținut ca rezultat al împărțirii  
veniturilor minime necesare (Vs) la numărul anual de beneficiari (Nb):

Tb = V s
N b

Un exemplu de calcul al tarifului mediu pentru serviciul de iluminat public 
este oferit în Anexa 4.2 (tabelul 4.1). În cadrul analizei financiare vor fi determi-
nate nivele adecvate ale tarifelor care să permită recuperarea costurilor, astfel 
încât să se asigure sustenabilitatea financiară a sistemului de iluminat public, 
după implementarea sistemului, dar şi să asigure suportabilitatea tarifului. Astfel, 
reieşind din nivelul mediu al tarifului per beneficiar, dar şi din considerente de 
suportabilitate pentru fiecare categorie de beneficiari, vor fi stabilite diferite nivele 
de tarifuri, astfel încât să se respecte relaţia: 

tip.ae×nae + tip.bd×nbd + tip.bi×nbi = CA + Rs

Dat fiind caracterul social pe care îl au majoritatea investiţiilor în siste-
mele de iluminare publică, abordarea potrivit căreia costurile se recuperează 
integral, numai pe baza tarifelor plătite de populaţie şi alţi beneficiari nu este 
întotdeauna realistă, din cauza limitărilor impuse de suportabilitatea tarifelor. 
Prin urmare, este posibil că subvenţiile şi alte alocaţii din bugetele locale vor 
trebui să completeze tarifele până la nivelul de acoperire integrală a costurilor. 
Aceste aspecte trebuie reflectate, adecvat, în cadrul analizei financiare. În ace-
laşi timp, transferurile de la buget şi subvenţiile nu sunt, de obicei, incluse în 
calculul veniturilor viitoare, pentru estimarea tarifului. La fel, nici TVA sau alte 
impozite indirecte percepute de operator, de la consumatori, nu vor fi incluse în 
calculul veniturilor deoarece, în mod normal, acestea sunt restituite către ad-
ministraţia fiscală. Veniturile serviciului pentru fiecare categorie de beneficiari 
constau din produsul dintre numărul de beneficiari şi tariful instituit, de către 
autorităţile administraţiei publice locale, pentru categoria respectivă. Un exem-
plu de estimare a veniturilor de la serviciul de iluminat public, pe categorii de 
beneficiari, este prezentat în Anexa 4.2 (tabelul 4.2).
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4.6.  Ce presupune, din punct de vedere financiar,   
    o soluție eficientă pentru sistemul de iluminat stradal?

Pentru a răspunde la întrebarea respectivă vom examina:

Rentabilitatea financiară a investiţiei
Orice entitate, ce desfăşoară a activitate de întreprinzător, are ca scop aco-

perirea tuturor cheltuielilor şi obţinerea unei rate rezonabile de profit. În caz con-
trar, dacă activitatea desfăşurată nu va fi profitabilă, întreprinderea riscă să intre 
în incapacitate de plată şi să se confrunte cu o mulţime de probleme financiare şi 
economice. Odată ce au fost colectate datele referitoare la costurile de investiţie, 
costurile de operare şi venituri, următorul pas logic, în analiza financiară, este cel 
de evaluare a rentabilităţii financiare a investiţiei prin calculul unor indicatori de 
eficienţă. Scopul indicatorilor de eficienţă este de a aprecia dacă investiţia poate 
fi recuperată, dacă beneficiile obţinute vor compensa eforturile depuse la realiza-
rea investiţiei, cu alte cuvinte, dacă un proiect este viabil şi durabil din punct de 
vedere financiar. În calitate de indicatori de performanţă ai proiectului de investi-
ţie, vom utiliza indicatorii financiari prezentaţi la începutul capitolului (VNA, RIR, 
DRA și DRI), fluxul de numerar net cumulat (CF) şi cel actualizat cumulat (CFA) 
precum și raportul Beneficii/Costuri (B/C). 

Fluxul de numerar net exprimă câştigul sau pierderea pentru fiecare an 
luat în calcul. Se calculează diferenţa dintre intrările şi ieşirile totale anuale de 
numerar. Fluxul de numerar net cumulat este egal cu suma fluxurilor nete anuale 
de numerar neactualizate. Evident, cu cât fluxul de numerar net cumulat este mai 
mare, cu atât sunt mai mari câştigurile de la realizarea proiectului investiţional. 
La calculul fluxului de numerar, sunt luate în consideraţie doar intrările şi ieşirile 
de numerar (deprecierea, rezervele şi alte elemente contabile care nu corespund 
unor fluxuri reale băneşti, nu sunt luate în calcul) – vezi exemplul din tabelul 4.3 
(Anexa 4.2). 

Fluxul de numerar net actualizat reprezintă valoarea prezentă a fluxului 
de numerar net de la viitoarea investiţie pentru a ajunge la o valoare estimată 
curentă a investiţiei. Acesta se calculează după formula:

CFA = CF
(1+r)   t  

unde r – rata de actualizare, t – numărul de ani.
Alternativ, poate fi utilizată funcţia din Excel PV, făcând referinţă la rata de 

actualizare, anul investiţiei şi fluxul de numerar net. În calitate de rată de actu-
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alizare pentru fluxurile de numerar viitoare, în exemplul, din tabelul 4.3 (Anexa 
4.2), am considerat valoarea prognozată a inflaţiei de 5%. Fluxul de numerar net 
actualizat cumulat este suma fluxurilor nete anuale de numerar actualizate. 

Venitul net actualizat (VNA) sau valoarea actualizată netă (VAN), după 
cum am menţionat deja, reprezintă suma fluxurilor de numerar viitoare, intrări 
și ieşiri, actualizate cu o rată de actualizare astfel încât să obţinem valoarea lor 
curentă. Valoarea pozitivă a acestui indicator arată că proiectul este fezabil din 
punct de vedere economic. 

unde CF – fluxurile de numerar nete anuale,

ai – factor de actualizare, iar r – rata de actualizare.
Alternativ, poate fi utilizată funcţia NPV din Excel, indicând rata de actuali-

zare şi fluxul net de numerar pentru orizontul de timp al proiectului. În calitate de 
rată de actualizare, în exemplul din tabelul 4.3 (Anexa 4.2), au fost luat 9,44% 
sau rata medie la creditele acordate de bănci persoanelor juridice pe un termen 
mai mare de 5 ani în luna mai 2014 (presupunând că proiectul a fost lansat în 
luna mai 2014). Valoarea pozitivă a VAN semnifică faptul că profitabilitatea inves-
tiţiei este mai mare decât rata de actualizare (respectiv, decât profitabilitatea de 
la plasarea sumei de bani aferente investiţiei la o rată a dobânzii la creditele pe 
termen lung pe piaţă). În cazul când VAN este negativă, ca în exemplul din Anexa 
4.2, proiectul va fi mai puţin atractiv pentru finanţare din partea investitorilor pri-
vaţi sau băncilor, astfel că vor trebui identificate surse de finanţare ce nu implică 
costuri cu dobânda sau dividendele mai mari decât RIR. 

Rata internă de rentabilitate (RIR), așa cum a fost menționat la început, 
reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu 0 şi este rata de renta-
bilitate minimă acceptată pentru proiect (o rată inferioară indicând că veniturile 
actualizate nu vor putea acoperi cheltuielile). La calculul acesteia, la fel, poate 
fi utilizată o funcţie din Excel (IRR) indicând diapazonul fluxului de numerar net 
pentru orizontul de timp al proiectului. Valoarea RIR de 9,14%, în exemplul din 
tabelul 4.3 (Anexa 4.2), semnifică faptul că proiectul nu este sustenabil din punct 
de vedere comercial. Acesta este mai mic decât rata de actualizare utilizată (rata 
medie a dobânzii pe piaţă – 9,44%) şi nu justifică investiţia efectuată din punct de 
vedere al creditorului (băncii) sau investitorului interesat de profit. În cazul unor 
proiecte de investiţii publice însă, avem, adesea, de a face cu situaţia când ve-
niturile actualizate, din furnizarea serviciului de iluminat public către populaţie şi 
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alţi beneficiari, nu acoperă, în totalitate, costurile din cauza mărimii tarifului care 
trebuie să fie suportabil. Prin urmare, în această situaţie avem un RIR<0, ceea 
ce arată nevoia de finanţare pe care primăria o va atrage şi pe care o va acoperi 
prin alocaţii bugetare sau granturi. 

Raportul Beneficiu-Cost (B-C) este un indicator complementar al VAN care 
demonstrează raportul între beneficiile aduse de investiţie şi costurile totale de 
operare, fiind determinat prin raportarea totalului de intrări cumulate actualiza-
te la totalul de ieşiri, de asemenea actualizate şi cumulate pe perioada luată 
în considerație. O valoare mai mare de 1, a raportului Beneficiu-Cost, arată că 
proiectul finanţat va aduce beneficii economice mai mari decât costurile. Iarăşi, 
în cazul investiţiilor publice, în care nu se urmăreşte, primordial, obţinerea unor 
beneficii economice sau comerciale, este posibil ca raportul B-C să fie mai mic 
decât 1 (ca în exemplul din tabelul 4.3, Anexa 4.2).

Durata de Recuperare a Investiţiei Simplă sau Nominală (DRA) (Payback 
Period) indică numărul de ani necesar pentru ca fluxurile băneşti viitoare neactu-
alizate (la valoarea lor curentă) să acopere integral efortul investiţional (valoarea 
investiţiei). Formula utilizată pentru calculul acestui indicator este:

unde Itotal – investiţia totală efectuată în perioada de implementare; Vi – ve-
nitul obţinut anual în perioada de operare; Ci – cheltuielile anuale efectuate în 
perioada de operare; PIF – anul punerii în funcţiune a instalaţiei; TR- termenul 
de recuperare.

Exemplul, din tabelul 4.3 (Anexa 4.2), arată că va fi nevoie de 15,68 ani pen-
tru a recupera investiţia în valoare de 1290 mii lei (la valoarea curentă).

La rândul său, Durata de Recuperare a Valorii Reale (Actualizate) a In-
vestiţiei (DRI) (Discounted Payback Period) indică numărul de ani pentru ca 
fluxurile băneşti viitoare actualizate să acopere integral investiţia (23,08 ani în 
exemplul din tabelul 4.3, Anexa 4.2).

Sustenabilitatea financiară
După ce au fost determinate costurile de investiţie, veniturile, costurile de 

operare şi sursele de finanţare, este posibil şi util să fie determinată sustenabi-
litatea financiară a proiectului. Un proiect este sustenabil, din punct de vedere 
financiar, atunci când acesta nu implică riscul de a rămâne fără bani în viitor. 
Problema esenţială este calendarul încasărilor de numerar şi al plăţilor. Promo-
torii proiectului trebuie să arate modul în care, în orizontul de timp al proiectului, 
sursele de finanţare (inclusiv veniturile şi orice fel de transferuri de numerar) vor 
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corespunde, în mod constant, cu plăţile anuale. Sustenabilitatea apare în cazul 
în care fluxul net cumulat al încasărilor şi plăţilor generate, efectuate în numerar, 
este pozitiv pentru toţi anii luaţi în considerație. Diferenţa dintre fluxurile de in-
trare şi cele de ieşire va arăta deficitul sau excedentul. În analiza proiectului, un 
tabel simplu, cum ar fi tabelul 4.4 din Anexa 4.2, va arăta că proiectul îşi acoperă 
costurile printr-o combinaţie adecvată a veniturilor şi capitalului financiar. Suste-
nabilitatea financiară este asigurată dacă fluxul cumulat net de numerar este mai 
mare decât zero pentru toţi anii luaţi în considerație.

4.7.  Care sunt elementele semnificative privind  
        proiectarea unui sistem de iluminat stradal?

Proiectarea unui sistem de iluminat se face în baza unui caiet de sarcini. Ela-
borarea caietului de sarcini pentru lucrările de proiectare a unui sistem de ilumi-
nat (sau a reabilitării acestuia) ţine de responsabilitatea APL şi serveşte la iden-
tificarea datelor de intrare pentru proiectul de reabilitare sau construcţie. Pentru 
elaborarea caietului de sarcini, identificarea soluţiilor tehnico-economice optime 
a surselor de lumină, corpurilor de iluminat, utilizarea pilonilor existenţi sau insta-
larea celor noi, etc., se recomandă a fi realizat Auditul energetic al sistemului de 
iluminat stradal sau un Studiu de fezabilitate pentru sistemul de iluminat. Exis-
tenţa unuia dintre aceste documente va oferi posibilitatea identificării datelor de 
intrare pentru elaborarea caietului de sarcini pentru proiectarea reabilitării sau 
construcţiei sistemului de iluminat stradal.

Ce include un caiet de sarcini pentru proiectarea 
sistemului de iluminat?
Caietul de sarcini pentru proiectarea sistemului de iluminat trebuie să includă 

informaţii privind:

1. Lungimea totală a străzilor ce urmează a fi iluminate;
2. Destinaţia şi importanţa fiecărui drum (străzi) în parte, cu indicarea volu-

mului aproximativ al traficului (unităţi de transport pe oră);
3. Lungimea şi lăţimea fiecărui drum (străzi) în parte;
4. Schema secţiunii transversale a drumului, cu indicarea, pentru fiecare 

stradă, a distanţei dintre axa drumului şi marginea acostamentului, trotu-
arului, fâşiei verzi de delimitare a acestora, liniei roşii a drumului, pilonilor 
electrici, dacă există etc.;
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5. Înălţimea şi distanţa dintre pilonii de electricitate care există pot fi utilizaţi 
(gratuit sau prin închiriere) la reabilitarea sistemului de iluminat stradal;

6. Existenţa şi dacă e cazul, înălţimea copacilor din componenţa fâşiei verzi 
a drumului;

7. Numărul de intersecţii şi numărul trecerilor de pietoni pentru fiecare drum 
(stradă) în parte;

8. Schema drumului, cu indicarea locurilor de modificare a acestuia, pre-
cum și a unghiurilor sau razelor cotiturilor;

9. În caz că e posibil, distanţele până la posturile de transformare ale reţe-
lelor electrice de distribuţie, pentru fiecare drum în parte;

10. Sursele de lumină şi/sau corpurile de iluminat (tip, producător) alese 
(în cazul realizării auditului energetic). Dacă auditul energetic nu indică 
tipurile concrete a aparatajului de iluminat, atunci, la acest punct, vor fi 
indicate cerinţele faţă de acest aparataj: standardele cărora trebuie să 
corespundă, parametrii de design, garanţia solicitată, cerinţele de men-
tenanţă a acestuia etc.;

11. Soluţia tehnică selectată pentru reţeaua de alimentare (LEA sau LEC);
12. Avizele de racordare, de la companiile de distribuţie, pentru străzile ce 

urmează a fi iluminate;
13. Alte date cerute, de instituţia de proiectare, în procesul de elaborare a 

proiectului.

Caietul de sarcini, de asemenea, trebuie să conţină cerinţe specifice faţă de 
proiectul de reabilitare a sistemului de iluminat, dacă acestea sunt, cum ar fi, de 
exemplu, elaborarea documentaţiei de deviz. Această documentaţie va identifica 
toate lucrările de construcţie, demontaj şi montaj electrotehnic, necesarul de me-
canisme şi personal pentru lucrările de reabilitare etc. Elaborarea documentaţiei 
de deviz va facilita procesul de contractare a lucrărilor de realizare a proiectului, 
elaborarea caietului de sarcini pentru lucrări, compararea ofertelor, selectarea 
câştigătorului etc.
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Viziunea tradiţională a majorităţii autorităţilor publice locale este de a reduce 
costurile asociate consumului de energie prin deconectarea parţială a iluminatului 
stradal. Deși economiile de energie electrică, obţinute prin această metodă sunt de 
până la 50%, abordarea în cauză, totuși, nu asigură iluminarea uniformă a străzilor 
ceea ce creează anumite zone întunecate pe lungimea acestora (fig. 16). Acest 
fapt a determinat ca metoda să nu mai fie acceptată la nivelul standardelor in-
ternaţionale. Mai mult ca atât, 
deşi reducerea costurilor este 
importantă, nu sunt luate în 
considerație alte aspecte cum 
ar fi creşterea numărului de 
accidente rutiere sau atacurile 
asupra persoanelor.

Sistemul de iluminat, re-
prezentând un ansamblu de 
aparate (de comutaţie, pro-
tecţie, evidenţă), echipament 
(corpuri de iluminat, sisteme 
de control, sisteme de regla-
re), piloni (din beton armat, din 
lemn, din fier zincat), conduc-
toare, accesorii de montaj etc., 
trebuie să asigure realizarea 
sarcinilor atribuite sistemului.

Tehnologiile moderne de gestionare  
a sistemelor de iluminat stradal

Capitolul V

5.1.  Arhitectura sistemelor de gestionare a iluminatului 
stradal. Sarcinile sistemului de gestionare a 
iluminatului stradal

Figura 16.  „Golurile” de iluminare la 
deconectarea lămpilor peste un pilon
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Oricât de extins sau mic ar fi sistemul de iluminat, în scopul optimizării rapor-
tului energie electrică utilizată/confort luminos, acesta trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, un sistem de gestionare a iluminatului stradal (SGIS).

Un sistem de gestionare a iluminatului stradal (SGIS) trebuie să întrunească 
următoarele cerinţe:

1. să asigure valoarea impusă, de normele nivelului de iluminare, pe par-
cursul programului de lucru; 

2. să asigure economiile de energie, maxim posibile, fără a afecta nivelul de 
iluminare;

3. să asigure durata rezonabilă de recuperare a investiţiei din eficienţa sis-
temului de iluminat; 

4. să corespundă standardelor de iluminat;
5. să respecte standardele electrice; 
6. să nu afecteze fiabilitatea sistemului de iluminare.

Sistemul de gestionare a iluminatului stradal (fig. 17) urmăreşte două scopuri 
majore şi anume:

A. Asigurarea condiţiilor de iluminare în dependenţă de necesitatea de lumină;
B. Eficienţa sistemului de iluminat stradal.

Un sistem de iluminat stradal realizat în baza surselor de lumină cu des-
cărcare în vapori de gaze la presiune înaltă, la general, poate fi reprezentat 
schematic în felul următor:

Reţeaua de 
alimentare

Centrul de 
control

Corpul de iluminat

Elementul 
de reglare

 

  

 

 

 

 

Sursa de lumină

Blocul de 
reglare

GSM
GPRS

WiFi

WiMax
etc.

Figura 17. Schema de gestionare a sistemului de iluminat

Care sunt elementele de bază pentru un sistem de  
gestionare a iluminatului stradal?

Rețeaua de alimentare – sursa de energie electrică / reţeaua de distribuţie.
Centrul de control – unitatea centrală de control a sistemului de gestionare 

a iluminatului stradal.
Blocul de reglare, altfel numit, unitatea locală de control, este dispozitivul 
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electronic ce realizează comunicarea bidirecţională între centrul de control şi 
elementele de reglare.

Elementul de reglare reprezintă ansamblul de dispozitive ce acţionează 
direct asupra sursei de lumină. Elementul de reglare este încorporat în corpul de 
iluminat.

Unitatea centrală de control a sistemului de gestionare a iluminatului stra-
dal (fig. 18) îndeplineşte funcţia de dirijare cu blocurile de reglare, aflate în punc-
tele de aprindere, precum şi de înregistrare a consumurilor, defecţiunilor din re-
ţea şi alte acțiuni din sistemul de iluminat.

Figura 18. Unitatea centrală de control

Blocul de reglare, aflat în capul liniei de alimentare a unui grup de corpuri 
de iluminat, comandă cu acestea, cu ajutorul dispozitivelor ce diferă după princi-
piul său de funcţionare:

Fotoelementele (fig. 19): sunt dispozitive elec-
tronice ce dirijează iluminatul stradal în dependenţă 
de nivelul de iluminare în mediului ambiant. 

Când soarele apune, nivelul de iluminat natural 
descreşte şi fotoelementul, primind o cantitate mică 
de lumină pe suprafaţa sa, provoacă declanşarea 
iluminatului stradal, iar dimineaţa, la răsărit, odată 
cu luminarea, acelaşi fotoelement sesizează că ni-
velul de iluminare este suficient de înalt şi deconec-
tează iluminatul public.

Dezavantajele utilizării acestui mijloc de auto-
matizare a iluminatului este faptul că fotoelemen-
tul poate lucra greşit dacă este acoperit de corpuri 
străine (frunze, păsări, colb, etc.) şi, în acest caz, poate conecta lumina pe timp 
de zi, irosindu-se, astfel, energie electrică.

Acest tip de dispozitive nu aduc economii de energie şi nu se mai aplică în 
scopul dirijării iluminatului stradal.

Ceasurile electronice (fig. 20): sunt dispozitive electronice care dirijează cu con-
tactoare electrice (rezistente la curenţi electrici mari) şi conectează/deconectează  

Figura 19. Fotoelement
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lumina conform unui program introdus manu-
al de operator.

Aceste dispozitive pot fi setate pentru co-
nectarea/deconectarea luminii la anumite ore.

De exemplu:
20:00 – conectare;
0:00 – deconectare;
03:00 – conectare;
05:00 – deconectare.
Dezavantajele acestor sisteme de dirija-

re a iluminatului stradal constă în faptul că pe 
parcursul anului, orele de apus şi răsărit de 
soare se schimbă, deci este nevoie de repro-
gramat ceasul electronic la fiecare 2-3 săp-
tămâni. Acest lucru provoacă cheltuieli mari 
de întreţinere deoarece este nevoie de re-
programarea ceasurilor electronice implicând ieşiri la fiecare punct de conectare.

Un alt dezavantaj al acestor sisteme este faptul că pe timp de noapte sunt 
ore când iluminatul este complet deconectat.

Sistemul de dirijare al iluminatului stradal, bazat pe ceasuri electronice, pro-
duce economii de energie electrică, din contul numărului de ore, când iluminatul 
este deconectat.

Ceasurile electronice cu program astronomic (fig. 21): Acest tip de dispozi-
tive este asemănător celui descris mai sus, însă are un avantaj esenţial: ceasul 
astronomic conţine un program specializat ce asigură reglarea zilnică, automată 
a orelor de conectare și deconectare a iluminatului public în funcţie de modifica-

rea astronomică a orelor de răsărit şi apus 
ale soarelui. 

Programul de comutare stabilit de ope-
rator nu este afectat de eventuale întreruperi 
de tensiune, ceasul menţinând în memorie 
ora şi programul de funcţionare stabilit de 
operator, fără tensiune de alimentare, pe o 
durată de peste 3 luni.

Ceasul astronomic nu necesită întreţine-
re la exploatare şi se autoreglează la schim-
barea orarului iarnă-vară şi invers.

Folosirea ceasului astronomic permi-
te optimizarea programului de funcţionare 
a iluminatului public prin introducerea unor 
decalaje acceptabile la ora de conectare  

Figura 20. Ceas electronic

Figura 21. Ceas astronomic
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(cca 10...120 min.) şi la ora de deconectare (cca 10...120 min.) în scopul realiză-
rii unui consum mai redus de energie electrică. Ceasul astronomic poate dirija o 
singură fază a reţelei electrice sau concomitent 3 faze.

Avantajele ceasurilor electronice sunt: 1. Programul de comutare stabilit de 
utilizator, la data când se face programarea, se modifică automat (ajustare as-
tronomică) pe parcursul unui an, fără a fi necesare intervenții repetate în funcţie 
de modificarea astronomică a orelor de răsărit şi apus. 2. Orele de comutare (co-
nectare şi deconectare), stabilite de utilizator, nu sunt influenţate de ceaţă, praf 
sau alți factori externi, ceasul astronomic având un program complet automatizat 
pe toată durata anului. 3. Ceasul astronomic poate dispune de un program su-
plimentar de întrerupere a iluminatului pe timp de noapte, în caz de necesitate, 
pe o durată de 30 min – 4 ore 59 min, în scopul economisirii energiei electrice.

Dezavantajul ceasurilor electronice cu program astronomic, asemănător ce-
lor obişnuite, este că pe timp de noapte, sunt ore când iluminatul este complet 
deconectat.

Sistemele de dirijare bazate pe ceasuri electronice, cu program astronomic, 
produce economii de energie electrică, în orele când iluminatul este deconectat 
şi economii de combustibil pentru instituţia ce deserveşte sistemul de iluminat 
stradal, prin lipsa necesităţii de reprogramare, frecventă, a acestora.

Elementul de reglare poate reprezenta un singur element electric sau o se-
rie de dispozitive ce asigură realizarea dimming-ului (diminuarea fluxului luminos 
şi a economiilor de energie).

1. Dimming-ul în trepte este o procedură prin care se diminuează nivelul 
de iluminare în sistemul de iluminat prin comutări, în trepte, a reglajului pe sursa 
de lumină, provocând reducerea consumului de energie, însă fără deconectarea 
completă a iluminatului stradal, astfel încât pe străzi, în continuare, este posibilă 
circulația în siguranţă (fig. 22). 

Figura 22. Ilustraţie a efectului de diminuare a fluxului luminos
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a) Dimming controlere sunt dispozitive ce lucrează în combinaţie cu ba-
lasturile electromagnetice multi-watt (cu două ieşiri). Acestea sunt dispozitive in-
dependente care se montează în corpul de iluminat şi în dependenţă de setările 
la care au fost ajustate, la ora stabilită, diminuează nivelul de iluminare a lămpii 
cu circa 35% (în dependenţă de balastul folosit) şi la o altă oră setată, revine la 
nivelul iniţial (fig. 23).

a) 

 
       

       Figura 23. a) Dimming Controler 4 b) Balast multi-watt (150/100 W)5

Avantajul acestor sisteme de dirijare a iluminatului stradal este faptul că 
economia de energie se produce fără prejudicierea securităţii localnicilor şi fără 
necesitatea implementării unor măsuri sofisticate şi costisitoare de dimming. 
Economia de energie, la utilizarea acestor sisteme de control al iluminatului stra-
dal, depinde de numărul de ore şi valoarea treptei de reducere a consumului de 
energie (fig. 24).

Figura 24. Graficul de funcţionare a sistemelor cu dimming-controlere

4 http://www.lighting.philips.com/pwc_li/main/products/controls/assets/LLC7120ds.pdf
5 http://download.p4c.philips.com/l4b/9/913700286827_eu/913700286827_eu_pss_aenaa.pdf

b)
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b) Dimming controlere programabile sunt dispozitive electronice programabi-
le care oferă posibilitatea realizării dimming-ului în mai multe trepte (fig. 25–27).

 Acest tip de dispozitive sunt utilizate în combinaţie cu unităţile electronice 
de control:

Figura 25. Unitate electronică de control şi stabilizare a alimentării sursei de lumină
  

a)      b)    c)

Figura 26. a) Computer cu soft specializat; b) Dispozitiv de programare; 
    c) Dimming controler

Figura 27. Graficul de funcţionare a sistemelor cu dimming-controlere  
programabile
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Sistemele de dirijare a iluminatului stradal, dotate cu dimming controlere 
programabile, produce economii considerabile de energie fără prejudicierea se-
curităţii beneficiarilor, sunt simple în programare şi uşor integrabile în corpurile 
de iluminat (pentru că au dimensiuni foarte reduse). De asemenea, acest tip 
de dispozitive, efectuând comanda individuală cu nivelul de iluminare a corpuri-
lor de iluminat, oferă posibilitatea programării lor diferite, menţinând un nivel de 
iluminare mai înalt (de exemplu, la trecerile de pietoni nedirijate sau intersecţii 
periculoase) decât în alte puncte ale sistemului de iluminat stradal.

2. Balast electronic. Metodele şi cerinţele de reglare, cu ajutorul acestor 
dispozitive, sunt reglementate de standardul IEC60929, care vizează trei meto-
de de control, la distanţă, a balasturilor electronice şi anume: protocolul 1-10 V, 
protocolul digital DALI şi protocolul de modelare a lăţimii impulsurilor (PWM).

a) Protocolul 1-10 V – Acest protocol a fost dezvoltat pentru controlul lăm-
pilor cu descărcări. Nivelurile de minim şi maxim depind de tipul lămpii contro-
late şi de gradul de complexitate a balastului utilizat. Astfel, pentru lămpile cu 
descărcări la înaltă presiune, nivelul minim este de 50%. Mai mult, protocolul nu 
recunoaşte comandă de deconectare decât numai cea pentru nivel minim.

b) Protocolul DALI (Digital Addresable Lighting Interface) reprezintă o ex-
tensie a standardului IEC60929 şi este utilizat pentru controlul tuturor surselor de 
lumină.

Protocolul se bazează pe ideea că în cadrul unui sistem de iluminat, fiecare 
corp de iluminat poate fi controlat separat, fiind nevoie de un singur cablu de 
control pentru toate dispozitivele din sistem. DALI este uşor de instalat, are un 
preț accesibil pentru blocul de reglare şi este uşor de reconfigurat.

Cele mai importante caracteristici ale sistemelor DALI sunt: rezistenţa ridica-
tă la “zgomotul” din reţea (nu este sensibil la calitatea proastă a energiei electri-
ce), izolarea galvanică (căile de transmitere a semnalului de control sunt complet 
izolate de tensiunea de alimentare a reţelei), legătura inversă (poate transmite 
la unitatea centrală de control indicaţii privind defectarea lămpii, starea de activ/
inactiv, nivelul de iluminare sau curentul de sarcină).

c) Protocolul PWM – Metoda PWM reprezintă o tehnică de control al ilumi-
natului care este larg utilizată în controlul modulelor cu LED (vezi mai jos dim-
ming-ul stepless).

3. Sisteme bazate pe transformator. Transformatoarele reprezintă calea 
cea mai simplă de diminuare a fluxului luminos. Urmează să se ţină cont de 
două aspecte aici. Primul aspect este faptul că transformatorul nu trebuie să aibă 
părţi mobile deoarece acestea necesită activități de întreţinere. Dacă acestea 
din urmă nu sunt executate, transformatoarele pot prezenta pericol de incendiu. 
De aceea, se recomandă a se utiliza transformatoare cu cursor. Al doilea as-
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pect se referă la faptul că numai lămpile de înaltă presiune sunt potrivite pentru 
diminuarea fluxului luminos într-un diapazon acceptabil de 100% – 50%. Pe de 
altă parte, aceste transformatoare sunt adecvate pentru marile instalaţii existente 
deoarece acestea pot controla lămpile dotate cu balast electromagnetic.

4. Sisteme bazate pe transformator electronic. Aceste sisteme se bazea-
ză pe tehnologia IGBT (electronica de putere). Aplicaţia este similară cu cea de 
la punctul 3. Avantajele transformatoarelor clasice sunt: mult mai ieftine, mult 
mai reduse în dimensiune şi greutate. Transformatoarele electronice vor înlocui, 
eventual, transformatoarele clasice.

5. Tehnologia NCWI (non critical wave form intersection technology): 
Această tehnologie a fost dezvoltată, în special, pentru a diminua fluxul luminos 
al lămpilor cu descărcări. Orice tip de lampă cu descărcare poate fi supus unui 
control de diminuare a fluxului luminos cu condiţia folosirii unui balast electro-
magnetic şi dacă nu există starter în corpul de iluminat. Modificarea factorului 
de putere poate fi făcută centralizat, la nivelul sursei controller. În funcţie de tipul 
lămpii folosite, se pot obţine diminuări ale fluxului de lumină de la 100% la 20%.

Elementul de reglare în sistemele de iluminat cu LED-uri pot asigura, 
ca şi în cazul celorlalte surse de lumină, dimming în trepte şi dimming analogic 
(stepless).

Dimming-ul în trepte este realizat printr-un comutator electronic care re-
alizează dimming-ul prin deconectarea modulelor din componenţa corpului de 
iluminat, ceea ce asigură diminuarea fluxului luminos al CI-LED. În asemenea 
cazuri, deconectarea modulelor se face, în mod simetric, pentru a influenţa, cât 
mai puţin posibil, curba fotometrică.

Schema de conexiune a modulelor CI-LED mai conţine o serie de comuta-
toare electronice (în schema de principiu nu sunt indicate) ce conectează/deco-
nectează modulele, asigurând dimming-ul în trepte. Din schemă observăm, de 
asemenea, că numărul modulelor (puterea lămpii) poate fi cu mult mai mare. 

Dimming-ul stepless este realizat 
prin introducerea în schema de conexiuni 
a CI-LED, a unui aşa-numit LED Driver 
(fig. 28).

Driver-ul converteşte curentul alter-
nativ de 220 V, cu frecvenţă de 50 Hz 
în curent continuu de joasă tensiune şi 
protejează LED-urile de fluctuaţiile de 
tensiune care sunt în reţeaua de distribu-
ţie. Driver-ele pot fi de tensiune constan- Figura 28. LED Driver
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tă (de regulă 10, 12 sau 24 V) sau 
curent constant (350mA, 700mA şi 
1A). Driver-ele au dimensiuni reduse 
şi pot fi montate în interiorul CI-LED.

LED Driver-ul, de regulă, este 
dotat cu borne de conexiune 0-10 V 
pentru diferiţi senzori, dispozitive de 
monitorizare a traficului rutier sau a 
condiţiilor meteo. 

Driver-ele, cu capacitatea de 
realizare a dimming-ului, pot regla 
fluxul luminos a LED-urilor în diapa-
zonul de la 0 la 100%. Tehnologia 
pe care se bazează LED driver-ele 
sunt: varierea curentului de intrare 
în LED, utilizarea controlerelor elec-
tronice PWM (pulse-width-modu-
lation) sau alte procedee mult mai 
sofisticate. Cea mai răspândită tehnologie fiind PWM, din motiv că varierea cu-
rentului de intrare influenţează asupra temperaturii de culoare a luminii emise de 
LED-uri.

Oricare ar fi metoda aplicată, dimming-ul nu provoacă diminuarea eficienţei 
diodelor luminiscente. În timpul dimming-ului, LED-urile sunt alimentate la aceeaşi 
tensiune şi curent ca şi la eficienţa de 100%. Dimming-ul nu scurtează durata de 
viaţă a LED, în unele cazuri chiar lungind-o datorită faptului că dimming-ul provoa-
că reducerea temperaturii elementului semiconductor dat fiind învechirea acestuia.

Prin tehnologia PWM, LED-ul este „programat” să reducă din durata de co-
nectare (fig. 29), aceasta repetându-se cu o rapiditate de milisecunde sau chiar 
microsecunde, astfel încât lumina emisă de acestea nu prezintă semne de licărire.

5.2.  Lecții învățate, bune practici privind iluminatul  
     stradal în localitățile din țările vecine

Înlocuirea corpurilor de iluminat în municipiul Băilești (România)
Soluția tehnică. Înlocuirea corpurilor de iluminat echipate cu lămpi cu vapori 

de Hg, 250 W, cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi de 70 W pe bază de va-
pori de sodiu sub presiune. 

Durata de recuperare a investiției este de 7 ani, iar economia de energie 
constituie aproximativ 72%.

Figura 29. Principiul de funcţionare a 
tehnologiei PWM
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Lecţiile învăţate. Prin reabilitarea sistemului de iluminare publică și utilizarea 
soluțiilor noi de reducere a consumului de energie, pot fi economisite mijloace 
financiare considerabile din bugetul local.

Reabilitarea iluminatului public în municipiul Bistrița (România)
Soluția tehnică. Înlocuirea corpurilor de iluminat echipate cu lămpi cu vapori de 

Hg, 250 W, cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi de 150 W și 70 W pe bază de 
vapori de Na. Instalarea a 72 de stâlpi cu corpuri noi de iluminat. În rezultat, gradul 
de iluminare a crescut de 2,5 ori, iar consumul de energie a scăzut cu 40%.

Lecţiile învăţate. Investițiile, în măsurile de eficiență energetică, sunt o soluție 
agreabilă pentru economisirea banilor din bugetul local. 

Externalizarea serviciului de management energetic în orașul Lviv 
(Ucraina)

Soluția tehnică. Instituirea unui serviciu de management energetic în cadrul 
municipiului Lviv. Contractarea unei companii de asistență în colectarea și proce-
sarea datelor privind consumul de energie. Dezvoltarea unui soft special pentru 
procesarea datelor.

Lecţiile învăţate. Instituirea serviciului de management energetic și colabora-
rea cu o companie privată în privința colectării și procesării datelor privind consu-
mul de energie, pe lângă economiile de energie obținute, a contribuit la dezvolta-
rea capacităților, la nivel de municipalitate, în domeniul managementului energetic.

Reabilitarea sistemului de iluminare stradală în municipalitatea Gorna 
Oryahovitsa (Bulgaria)

Soluția tehnică. Înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu altele noi, do-
tate cu becuri pe bază de sodiu cu presiune înaltă; introducerea unui sistem 
centralizat de control computerizat al iluminatului stradal.

Lecţiile învăţate. În conformitate cu legislația adoptată în 2004, municipalitățile 
bulgare au fost obligate să ducă evidența contabilă pentru infrastructura de ilu-
minat public. Autoritățile locale nu erau pregătite să facă față provocărilor privind 
gestionarea, reabilitarea și mentenanța sistemului de iluminare publică, acestea 
necesitând expertiză în domeniu. Acest fapt a dus la crearea departamentelor de 
management energetic în multe municipalități din Bulgaria. 

Implementarea măsurilor de eficiență energetică, în sistemul de ilumi-
nare publică, în municipalitatea Prizren (Kosovo)

Soluția tehnică. Înlocuirea becurilor vechi pe bază de vapori de mercur cu 
altele noi pe bază de vapori de sodiu. Iluminarea adițională a 500 m de drum, 
instalarea corpurilor de iluminat cu becuri pe bază de vapori de sodiu.
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Lecţiile învăţate. Ideea de a efectua un audit energetic al sistemului de ilumi-
nare a venit din partea oficiului regional GIZ care a demonstrat, prin soluțiile iden-
tificate, importanța transferului de experiență din alte țări. Astfel, reprezentanții 
municipalității s-au convins că prin investițiile în eficiența energetică, pot fi 
obținute economii importante de mijloace financiare din bugetul local. 

Reabilitarea sistemului de iluminare publică în comuna Bran, munici-
piul Brașov (România)

Soluția tehnică. Înlocuirea a 523 de surse de iluminat cu altele noi, pe bază 
de vapori de sodiu sub presiune. Sistemul de iluminat a fost dotat cu tehnologie 
de reglare a intensității luminoase fapt ce a permis reducerea consumului de 
energie cu aproximativ 50%. 

Lecţiile învăţate. Proiectul implementat a demonstrat eficiența investiției în 
noi tehnologii de iluminare stradală și inutilitatea întreținerii sistemului vechi da-
torită duratei scurte de recuperare a investiției.

Reconstrucția sistemului de iluminare publică în municipiul Varvarin 
(Serbia)

Soluția tehnică. Înlocuirea a 369 de surse de iluminat pe bază de vapori 
de mercur cu altele pe bază de vapori de sodiu sub presiune. Instalarea unui 
sistem de telemetrie gestionat de la computer. Crearea unei structuri de mana-
gement energetic în cadrul municipalității și instruirea membrilor acesteia. Insta-
larea unor monitoare pentru afișarea, în timp real, a consumurilor de energie de 
către sistemul de iluminat, costul energiei consumate, economiile de energie și 
reducerile de emisii de gaze cu efect de seră comparativ cu energia consumată 
de sistemul vechi.

Lecţiile învăţate. Monitoarele instalate în oraș au avut un efect educativ im-
presionant asupra populației și au contribuit la sensibilizarea opiniei publice refe-
ritor la necesitatea economisirii energiei electrice. Instituirea unui departament de 
management energetic, în cadrul municipalității, a favorizat climatul investițional 
în domeniul eficienței energetice.

Reconstrucția sistemului de iluminare stradală în municipiul Dimitro-
vgrad (Serbia)

Soluția tehnică. Înlocuirea a 449 de surse de iluminat pe bază de vapori de 
mercur cu altele pe bază de vapori de sodiu sub presiune. 

Lecţiile învăţate. Economiile estimate inițial la nivelul de 33% nu au fost rea-
lizate din motiv că, anterior, municipalitatea nu a utilizat, corespunzător, sistemul 
de iluminat stradal din considerente de economisire a energiei, iar o bună parte 
din becuri nu erau funcționale.
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Întocmirea cadastrului sistemului de iluminare publică în municipiile 
Pecinci, Cicevac și Rekovactrei (Serbia)

Soluția tehnică. Elaborarea unui soft de gestionare a datelor colectate din siste-
mul de iluminare stradală. Instruirea angajaților responsabili din municipalități privind 
colectarea și introducerea datelor în sistemul informațional și întocmirea rapoartelor.

 Lecţiile învăţate. Utilizarea unui soft în procesarea datelor, privind consumul 
de energie de către sistemul de iluminare stradală, a permis identificarea con-
sumurilor de energie inutile și crearea unei baze pentru pregătirea proiectelor 
investiționale în domeniu.

Reabilitarea sistemului de iluminare publică în municipiul Celje (Slovenia)
Soluția tehnică. Înlocuirea a 4080 lămpi vechi cu altele noi pe bază de vapori 

de sodiu sub presiune. Punerea în aplicare a unui sistem de management a con-
sumului de energie pentru iluminatul stradal. Durata de recuperare a investiției 
– 2,8 ani.

Lecţiile învăţate. Proiectul a avut un impact major asupra altor municipalități, 
a căror reprezentanți au realizat că iluminatul public are un potențial enorm de 
economisire a energiei. Studiile analizate, în cadrul acestui proiect, au arătat că 
aplicarea tehnologiilor de iluminare cu LED-uri poate aduce economii de energie 
și mai mari. 

5.3. Despre proprietate şi management. Cine trebuie să 
gestioneze şi să deservească sistemul de iluminat 
stradal în localitate?

Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, nr.1402-XV din 24.10.2002, 
este principalul act legislativ care stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea 
şi organizarea serviciilor. Potrivit art. 6, alin.(2) din lege, serviciile publice de gos-
podărie comunală sunt organizate şi administrate în baza următoarelor principii:

•	 dezvoltare durabilă;
•	 responsabilitate şi legalitate;
•	 autonomie locală;
•	 descentralizare serviciilor publice de gospodărie comunală;
•	 antrenare şi consultare populaţiei în procesul de adoptare a deciziilor pri-

vind dezvoltarea infrastructurii edilitare;
•	 asociere intercomunală şi parteneriat;
•	 corelare cerinţelor cu resursele;
•	 administrare eficientă a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor admi-

nistrativ – teritoriale;
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•	 asigurare mediului concurenţial;
•	 acces liber la informaţiile privind serviciile publice de gospodărie comunală;
•	 colaborare strânsă dintre autorităţile publice de diferite niveluri;
•	 protecţie şi ocrotire a mediului natural şi conservat, utilizarea raţională şi 

păstrarea resurselor naturale.

Art. 10 stabileşte că serviciile publice de gospodărie comunală sunt furniza-
te/prestate de operatori specializaţi (întreprinderi municipale şi individuale, socie-
tăţi pe acţiuni, în comandită, societăţi cu răspundere limitată, întreprinderi cu alte 
forme juridice de organizare), care pot fi:

• compartimente de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale;
• agenţi economici, indiferent de forma juridică de organizare;
• persoane fizice şi/sau asociaţii ale acestora.

Autorităţile publice locale au posibilitatea de a organiza şi gestiona serviciile 
publice de gospodărie comunală, inclusiv de iluminare a străzilor şi drumurilor 
publice locale, prin următoarele forme:
	gestiune directă – se realizează prin compartimentele specializate, organi-

zate în cadrul autorităţilor administrației publice locale. APL îşi asumă toate 
sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, administra-
rea şi gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală; 

	gestiune indirectă sau parteneriat public-privat – autorităţile administraţiei 
publice locale pot apela la unul sau la mai mulţi operatori cărora li se încre-
dinţează, în baza unui contract, gestiunea furnizării/prestării serviciilor de 
gospodărie comunală, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor 
publice tehnico-edilitare;

	contract de prestări servicii.

Analiza comparată a formelor posibile de gestiune a serviciului intercomuni-
tar de iluminare publică este prezentat mai jos:

Forma de 
gestiune Avantaje Dezavantaje

1. Gestiunea 
directă prin 
întreprinderea 
municipală (nou 
creată) 

•	 Responsabilitate directă privind 
organizarea, gestionarea și 
finanţarea;

•	 Posibilitatea de a utiliza 
resursele bugetului local pentru 
activitatea întreprinderii;

•	 Prestarea serviciilor care 
țin competența primăriei şi 
consiliului local.

•	 Gestiune unitară doar din partea 
primăriei;

•	 Autorităţile locale membre a 
Acordului CIC vor dispune de 
puţine pârghii de influenţă;

•	 Susţinerea asigurată de bugetul 
public descurajează iniţiativa şi 
însăşi activitatea.
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2. Concesionarea 
serviciului unei 
întreprinderi 
private

•	 Atragerea investitorilor, inclusiv 
străini;

•	 Trecerea responsabilităţii 
de prestare a serviciului pe 
concesionar;

•	 Crearea un serviciu public fără 
cheltuieli publice;

•	 Prestarea serviciului pe baze 
contractuale;

•	 Toate riscurile sunt suportate 
de concesionar;

•	 Posibilitatea de a mări veniturile 
bugetare din contul redevenţei.

•	 Concesionarea serviciilor 
publice este reglementată 
juridic, însă procedura de 
concesionare este îndelungată 
şi complexă şi necesită 
implicarea structurilor centrale;

•	 Lipsa investitorilor;
•	 Probabilitatea că concesionarul 

va fi preocupat mai puţin de 
interesul public profitând de 
faptul că exercită monopol în 
domeniu.

3. Parteneriat 
public privat

•	 Atragerea resurselor private în 
prestarea serviciului;

•	 Prestarea serviciului pe bază 
contractuală;

•	 Partajarea riscurilor între 
partenerii din sfera publică şi 
privată.

•	 Experienţă minimă de PPP;
•	 Mecanisme complexe de 

aplicare a Legii PPP;
•	 Lipsă de potenţiali investitori;
•	 Perioadă relativ lungă de 

recuperare a investiţiei.

Serviciile publice locale, de interes general, trebuie organizate în temeiul 
criteriilor de competitivitate şi eficienţă managerială şi să promoveze reabilitarea 
infrastructurii din sectorul utilităţilor publice de gospodărie comunală. Totodată, 
autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure continuitatea servici-
ilor publice de gospodărie comunală, să monitorizeze şi să efectueze controlul 
periodic al activităţilor de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, 
în conformitate cu actele normative, şi să ia măsuri în cazul în care operatorul nu 
asigură performanţa pentru care s-a obligat.

Legea privind administraţia publică locală, nr.436/2006, prevede în art.14, 
alin.(2) lit.i), că consiliul local decide, în baza legii, înfiinţarea întreprinderilor mu-
nicipale şi societăţilor comerciale sau participarea la capitalul statutar al socie-
tăţilor comerciale. Totodată, legea stabileşte că la nivel local, competenţele sunt 
distribuite între două autorităţi:

•	 Primarul – responsabil de înaintarea propunerii, pentru aprobare, Consi-
liului local, a schemei de organizare şi condiţiilor de prestare a serviciilor 
publice de gospodărie comunală, luarea măsurilor pentru buna funcţionare 
a serviciilor respective;

•	 Consiliul local – responsabil de organizarea serviciilor publice de gospodă-
rie comunală.

Formarea noului serviciu de iluminare stradală implică utilizarea infrastruc-
turii, bunurilor publice aflate în proprietate publică. De asemenea, pot exista o 
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serie de bunuri care se află în disponibilitatea unei alte instituții, de exemplu 
stâlpii pe care se instalează corpurile de iluminat pot fi în proprietatea operatoru-
lui de rețea. În acest caz, este necesară încheierea unui acord pentru stabilirea 
condițiilor și perioadei de utilizare a acestor bunuri de către serviciul public de 
iluminare stradală. Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminare pu-
blică stradală, toate bunurile existente și cele care urmează a fi procurate trebuie 
să se afle în disponibilitatea APL. Acestea vor fi transmise, cu drept de gestiune 
economică, de către APL, în calitate de fondator, către întreprinderea creată. 
Patrimoniul întreprinderii este constituit din fonduri fixe şi mijloace circulante, pre-
cum şi din alte bunuri, costul cărora este reflectat în evidența contabilă autonomă 
a întreprinderii.

Managementul strategic al întreprinderii responsabile de iluminarea publică 
va fi asigurat de către Consiliul local care va aproba strategia şi planurile de acti-
vitate, finanţarea, dotarea tehnică, statele de personal şi gestionarea strategică a 
activităţii serviciului. La nivel operațional, în schimb, managementul va fi asigurat 
de către administratorul întreprinderii, acesta fiind responsabil de: organizarea 
proceselor de activitate, aprovizionarea după necesităţi, menţinerea sediului, 
construcţiilor şi utilajului, organizarea exploatării, întreținerii și reparației sisteme-
lor de iluminat public, încheierea contractelor, urmărirea achitărilor, elaborarea şi 
prezentarea rapoartelor de activitate către autorităţi etc.

Care este documentul juridic în baza căruia întreprin-
derea responsabilă de iluminarea publică stradală îşi va 
desfăşura activitatea?
Întreprinderea responsabilă de iluminarea publică stradală, în localitate, va 

activa în baza unui regulament. Regulamentul va stabili serviciile care urmea-
ză a fi prestate de către întreprindere, dar și obligațiunile acesteia. Unele din 
responsabilitățile întreprinderii sunt:

•	 verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de 
joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuție și a corpu-
rilor de iluminat;

•	 corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
•	 întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
•	 menținerea în stare de funcționare, la parametrii proiectați, a sistemului de 

iluminat public;
•	 întreprinderea măsurilor necesare pentru prevenirea deteriorării compo-

nentelor sistemului de iluminat public;
•	 întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesa-

re realizării unei exploatări econome și în condiții de siguranță;
•	 respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
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•	 funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele apro-
bate;

•	 funcționarea în baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv 
reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat pu-
blic;

•	 îndeplinirea indicatorilor de calitate a serviciului prestat;
•	 dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficiență, a sistemului de iluminat 

public, în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare, elabora-
te de consiliul local, sau în baza programelor proprii, aprobate de autorita-
tea administrației publice locale;

•	 asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, cu personal calificat 
și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciu-
lui de iluminat public;

•	 informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuală a 
reparațiilor / reviziilor pentru sistemul de iluminat public etc.

Analiza capacităţilor autorităţilor publice locale, din zona analizată, atestă 
că localităţile rurale dispun, în prezent, de capacităţi şi resurse reduse pentru a 
crea direcţiile specializate în cadrul primăriilor. Una din soluțiile care pot fi adop-
tate, pentru depăşirea acestei situaţii, este crearea de Întreprinderi municipale 
multifuncționale intercomunitare pentru prestarea, în comun, a serviciilor privind 
iluminatul public și întreținerea rețelelor electrice. Serviciul ar avea statut juridic 
de cel public și ar consta în întreţinerea reţelelor electrice, din cadrul instituţiilor 
publice, menţinerea şi deservirea iluminatului public, deservirea cetăţenilor la do-
miciliu privind funcţionarea reţelelor electrice din toate localităţile care ar fi parte 
la Acordul de cooperare intercomunitară. 
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 În Republica Moldova sunt câteva modele de succes în reabilitarea, recon-
strucţia şi construcţia reţelelor de iluminat stradal şi care, cu certitudine, pot fi 
preluate de alte comunităţi. Să examinăm unele din ele.

1. ILUMINARE STRADALĂ EFICIENTĂ 
ÎN COMUNA TĂTĂRĂUCA VECHE

Cât a costat refacerea sistemului de iluminat stradal? În ce perioadă a 
fost realizat proiectul?

Contribuţia GIZ a fost de 50 000 Euro. Proiectul a fost implementat în peri-
oada 2012-2013. 

Care a fost scopul proiectului? 
Proiectul a avut drept obiectiv instalarea sistemului de iluminat stradal pe 

străzile principale și în zonele de amplasare a clădirilor instituțiilor publice, în fie-
care dintre cele şase sate din comuna Tătărăuca Veche, unde locuiesc, în total, 
circa 2,2 mii de locuitori.

Practici de succes în Republica Moldova 
privind construcţia şi gestionarea 

sistemului de iluminat stradal. Cum 
poate fi optimizat consumul de energie?

Capitolul VI

6.1. Comunități rurale care au obținut performanțe în 
reabilitarea, reconstrucția şi construcția rețelelor de 
iluminat stradal.
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Cine a efectuat expertiza tehnică în cadrul proiectului?
Expertiza tehnică, în cadrul comunei Tătărăuca Veche (din care fac parte 

Tătărăuca Nouă, Slobozia Nouă, Niorcani, Tolocănești și Decebal), a fost efectu-
ată de către Serviciul pentru Expertizarea şi Verificarea Proiectelor şi Construc-
ţiilor pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al RM și de către 
experții companiei germane GOPA. 

Ce indicatori tehnici au fost stabiliţi în urma realizării expertizei?
În urma expertizării și verificării au fost stabiliți următorii indicatori tehnici 

principali ai proiectului:
•	 satul Tătărăuca Veche: rețele de iluminat stradal – 7,32 km, corpuri de ilu-

minat – 92 unități, panouri pentru evidența energiei electrice și dirijare – 4 
unități.

•	 satul Tătărăuca Nouă: rețele de iluminat stradal – 3,99 km, corpuri de ilu-
minat – 69 unități, panouri pentru evidența energiei electrice și dirijare – 2 
unități.

•	 satul Slobozia Nouă: rețele de iluminat stradal – 2,85 km, corpuri de ilu-
minat – 56 unități, panouri pentru evidența energiei electrice și dirijare – 1 
unitate.

•	 satul Niorcani: rețele de iluminat stradal – 5,4 km, corpuri de iluminat – 87 
unități, panouri pentru evidența energiei electrice și dirijare – 4 unități.

•	 satul Tolocănești: rețele de iluminat stradal – 1,6 km, corpuri de iluminat – 
31 unități, panouri pentru evidența energiei electrice și dirijare – 1 unitate.

•	 satul Decebal: rețele de iluminat stradal – 1,63 km, corpuri de iluminat – 24 
unități, panouri pentru evidența energiei electrice și dirijare – 1 unitate.

De ce a fost necesară elaborarea caietului de sarcini?
Următoarea etapă în implementarea proiectului a fost elaborarea caietului 

de sarcini, cu specificațiile tehnice, pentru anunțarea și desfășurarea licitației de 
selectare a unei companii de executare a lucrărilor de construcție și montare a 
rețelelor de iluminat stradal conform proiectului tehnic. La elaborarea caietului de 
sarcini, cu specificațiile tehnice, a luat parte și Agenția pentru Eficiență Energeti-
că, partener al proiectului ”Modernizarea Serviciilor Publice în Republica Moldo-
va”, inițiat de GIZ. 

Care a fost bugetul stabilit pentru implementarea proiectului?
Bugetul stabilit, în baza Acordului de finanţare semnat între GIZ, MDRC şi 

ADR Nord, este în valoare de 50,000 Euro sau aproximativ 800 mii lei. Resursele 
prevăzute sunt reflectate în tabelul de mai jos:
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 Tabelul 17. Resursele prevăzute

Localitatea Reţele de 
iluminat 
stradal

(km)

Corpuri de 
iluminat,
felinare 
(unităţi)

Dulapuri de 
evidenţă a energiei 
electrice şi dirijare

(unităţi)

Stâlpi 
de 

suport
(unităţi)

Cost de 
deviz
(lei)

1. Tolocăneşti 0,4 11 1 0 74 691,68
2. Niorcani 1,12 26 3 0 190 017,13
3. Decebal 0,255 8 1 0 59 268,36
4. Slobozia Nouă 0,6 18 1 0 114 742,69
5. Tătărăuca Veche 1,43 30 3 0 215 720,71
6. Tătărăuca Nouă 0,875 20 2 0 143 429,12

Total 4,68 113 11 0 797 869,69

Cine a realizat lucrările prevăzute în caietul de sarcini?
La data de 06.08.2012, a avut loc licitația de selectare a unei companii de 

executare a lucrărilor de construcție și montare a rețelelor de iluminat stradal, în 
cadrul căreia, câștigătorul, care a întrunit condițiile specificate în caietul de sar-
cini, a fost SRL „SARCO-SERVICE” (mun. Chișinău). La 17.08.2012, cu această 
companie, a fost semnat contractul de realizare a lucrărilor. La 14.09.2012, de 
către primăria comunei Tătărăuca Veche, a fost emisă Autorizația de Construcție.

La data de 05.12.2012, a avut loc licitația de selectare a unei companii de 
extindere și executare a lucrărilor de construcție și montare a rețelelor de ilumi-
nat stradal, în cadrul căreia, câștigătorul, care a întrunit condițiile specificate în 
caietul de sarcini, a fost SRL ”SARCO-SERVICE” (mun. Chișinău). Cu această 
firmă, a fost semnat contractul de realizare a lucrărilor pe 10.12.2012.

Cum au fost organizate lucrările de prestare a serviciului de iluminare 
stradală după finalizarea lucrărilor de construcţie şi montare?

În acest scop, Primăria comunei Tătărăucă Veche, prin decizia consiliului 
local, a fondat și înregistrat Întreprinderea Municipală ”TĂTĂRĂUCA SERVICE”. 
Pentru a funcţiona eficient şi a genera surse suficiente de venit şi a acoperi toate 
cheltuielile, a fost elaborat planul de afaceri în care s-a ţinut cont de amplasarea 
geo-administrativă, situația demografică, situația socio-economică, de strategiile 
de dezvoltare regionale, raionale și locale, cât și de starea reală, a lucrurilor, în 
comună.

Cum a fost organizată campania de informare a cetăţenilor privind pro-
movarea noului serviciu public?

În acest scop, a fost organizat un concurs în care a fost selectat Centrul Re-
gional Contact – Bălţi pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei respective. 
Campania de informare a fost focusată pe următoarele grupuri țintă: locuitorii, de 
toate vârstele, din comuna Tătărăuca Veche, elevii şi profesorii gimnaziului „Eva 
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Gudumac”, agenţii economici care activează în teritoriu, funcţionarii şi angajaţii 
instituţiilor publice.

Astfel, în cadrul acestei campanii de informare şi conștientizare, au fost 
informați circa 1200 de locuitori ai comunei Tătărăuca Veche, au fost instalate 
16 standuri informaționale în cele 6 sate componente ale comunei. În cadrul 
campaniei ”de la ușă la ușă”, cu ajutorul elevilor gimnaziului ”Eva Gudumac”, au 
fost distribuite aproximativ 1000 de pliante informaționale. De asemenea, au fost 
organizate 6 audieri publice. 

La fel, a fost anunțat concursul de selectare a unui prestator de servicii pri-
vind producerea unui film, de scurtă durată, despre iluminarea stradală eficientă 
în zonele rurale ale Moldovei. Concursul a fost câștigat de compania STUDIO 
MEDIA ART, care, ulterior, a realizat filmul. 

Cum a fost asigurată, în continuare, durabilitatea serviciului de ilumi-
nat stradal?

Pentru gestionarea mai eficientă și asigurarea durabilității serviciului de ilu-
minat stradal, de către ÎM ”TĂTĂRĂUCA SERVICE”, a fost elaborat Planul de 
acțiuni pentru asigurarea durabilității proiectului ”Iluminare stradală eficientă în 
comuna Tătărăuca Veche”. Acest plan a fost discutat în cadrul ședinței Comite-
tului Local de Cetățeni, structură constituită la iniţiativa cetăţenilor, beneficiari de 
acest serviciu, şi ulterior aprobat de către consiliul local al comunei Tătărăuca 
Veche. 

Cum este desfăşurat procesul de colectare a plăţilor în comună?
Din totalul de 800 de gospodării particulare care sunt înregistrate în comună, 

viabile sunt aproximativ 650. Procentul de achitare a plăților pentru serviciul prestat 
constituie ≈ 60%. Banii colectați de ÎS ”Poșta Moldovei” și transferați către ÎM ”TĂ-
TĂRĂUCA SERVICE” acoperă consumul de energie electrică în volum de 100%. 

La ultima şedință a Comitetului Local de Cetățeni din 2013, au fost exami-
nate chestiunile ce țin de implicarea mai activă a reprezentanţilor comitetului în 
procesul de contractare și achitare a serviciului de iluminare stradală. În cadrul 
întrunirii, a fost aprobată modificarea duratei de funcționare a iluminatului stradal 
de la 10 ore la 13 ore. 

Care este regimul de funcționare a sistemului de iluminare stradală în 
comuna Tătărăuca Veche și care sunt calculele estimate a consumului de 
energie electrică pentru anul 2014?

Răspunsul la această întrebare poate fi găsit în Anexa 6 unde sunt prezen-
tate toate calculele necesare şi modelul de decizie aprobat de Consiliu Local.
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2. SERVICIUL INTERCOMUNITAR DE ILUMINAT STRADAL  
DIN CLUSTER-UL ERMOCLIA

Cât a costat refacerea sistemului de iluminat stradal? În ce perioadă a 
fost realizat proiectul?

Contribuţia comunităţilor Ermoclia, Popeasca și Feşteliţa a constituit 300.000 
lei. Cofinanțarea din partea PNUD a fost de circa 100.000$. Proiectul a fost im-
plementat în perioada 2013 – 2014.

Care este lungimea reţelelor de iluminat public deservite de întreprindere?
În localităţile respective au fost prioritizate străzile care urmau a fi iluminate 

luând în consideraţie fluxurile de deplasare a locuitorilor, amplasarea instituţiilor 
publice şi comerciale. În anul 2014, lungimea reţelei de iluminare stradală în 
s. Ermoclia a constituit 7,5 km, lungimea reţelei de iluminare stradală în s. 
Feşteliţa a constituit 7,0 km, iar lungimea reţelei de iluminare stradală în s. 
Popeasca a constituit 6,5 km.

Cine sunt beneficiarii serviciului?
Beneficiarii serviciului de iluminat public au fost clasificaţi în următoarele ca-

tegorii:
1. Beneficiarii casnici direcţi, care reprezintă gospodăriile casnice amplasa-

te nemijlocit pe străzile iluminate;
2. Beneficiarii casnici indirecţi, care reprezintă gospodăriile casnice ampla-

sate pe străzile fără iluminare stradală;
3. Beneficiarii non-casnici, agenţi economici din localităţile nominalizate;
4. Instituţiile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.

Care sunt responsabilităţile operatorului, cu statut de întreprindere in-
ter-municipală, în cluster-ul Ermoclia?

În componența cluster-ului Ermoclia (care cuprinde primăriile Ermoclia, Feş-
teliţa şi Popeasca) a fost constituit un serviciu intercomunitar eficient, în care 
operatorul, cu statut de întreprindere inter-municipală, este responsabil de:

(a). menţinerea şi deservirea iluminatului public în localităţile din cluster, 
(b). întreţinerea reţelelor electrice din cadrul instituţiilor publice şi 
(c). deservirea cetăţenilor, la domiciliu,privind funcţionarea reţelelor electrice. 

Cu ce este dotată întreprinderea constituită? 
Întreprinderea municipală are drept scop, primordial, asigurarea bunei funcţio-

nări a reţelei de iluminat public prin deservirea şi întreţinerea LEA şi acordarea ser-
viciilor de deservire a reţelelor interne electrice şi a echipamentului de măsurare al 
agenţilor economici şi instituţiilor publice. Întreprinderea este dotată cu echipament 
obligatoriu conform prevederilor asigurării securităţii. În tabelul ce urmează, este 
indicat echipamentul necesar şi o unitate de transport (turnul telescopic):
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Tabelul 18. Dotări ale întreprinderii municipale, lei

Nr. Denumirea Unitate de 
măsură Cantitatea Preţ  

în lei Total

1 Indicator de tensiune PIN 90-2M buc. 2 117 234

2
Set de cleşti şi şurubelniţe 1000V 9 BUC. 
VIP-TEC set 2 954 1.908

3 Gherea pentru pilon de beton set 2 1,325 2,650

4 Gheare pentru pilon de lemn set 2 980 1.960

5 Brâu de protecţie buc. 2 486 972

6 Cască de protecţie buc. 2 60 120

7 Mănuşi dielectrice set 2 187 374

8 Placaje informaţionale set 1 120 120

9 Aparat de sudat ARC 200A 220V INVERT. buc. 1 2,740 2,740

10 Mască pentru sudori simplă buc. 2 153 306

11 Mănuşi pentru sudori Einhell set 2 98 196

12 Scară profesională cu trei tronsoane buc. 1 6,000 6.000

13 Turn auto telescopic unitate 1 180,000 180,000

 TOTAL LEI   197,580

Dotările necesare constituie suma de 197,580 lei, din care 17,580 lei 
acoperă cheltuielile de procurare a obiectelor de mică valoare şi scurtă du-
rată, iar suma de 180.000 lei este prevăzută pentru procurarea unui mijloc 
fix – unitate de transport cu destinaţie specială numit turn auto telescopic.

Turnul auto telescopic a fost procurat la mâna a doua, deoarece prețul lui 
inițial este foarte mare. Turnul va asigura nu doar exploatarea LEA, dar va per-
mite şi implicarea acestuia în lucrările de înverzire.

Întru asigurarea funcţionării întreprinderii municipale, a fost planificată pro-
curarea echipamentului de birou care constă dintr-un computer, un aparat fax şi 
o imprimantă, în valoare de 11 500 lei.

Cum a fost estimat consumul de energie electrică?
Din toate consumurile materiale, dominantă este consumul energiei electrice. 

La estimarea consumurilor energetice, s-a ajuns la concluzia că durata perioadei 
de iluminare este de 1500 ore pe an. Reieșind din aceasta, consumul energiei 
electrice a fost estimat în felul următor: în s. Ermoclia, pe cele patru străzi noi ce 
vor fi iluminate, vor fi instalate 47 corpuri de iluminat SE-D-60, iar pentru ilumina-
rea existentă au fost luate în calcul corpurile de iluminat instalate în număr de 53. 
Deci, numărul total de corpuri de iluminat va fi de 100 unități. Pentru corpurile de 
tip SE-D-60, puterea e de 60W şi pentru cele existente – 100W. Produsul dintre 
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numărul de corpuri de iluminat, numărul de ore şi puterea instalată pentru Ermo-
clia constituie consumul anual de energie electrică de 12,9 mii kWh. 

Pentru Feşteliţa, vor fi prevăzute 47 de corpuri de iluminat noi, pe când cele 
existente sunt 56 la număr. Prin urmare, numărul total de corpuri de iluminat este 
de 103. Similar pentru corpurile de iluminat SE-D-60, puterea va fi de 60W, iar pen-
tru cele existente – 100W. Consumul anual pentru Feşteliţa va fi de 13,5 mii kWh. 

La Popeasca, consumul energiei electrice a fost determinat pentru 87 de 
corpuri de iluminat tip SE-D-60 cu puterea de 60W pentru 1500 de ore de ilumi-
nare care va constitui într-un an 7,8 mii kWh.

Tabelul 19. Costul energiei electrice estimat pentru anul 2014 (corpuri de 
iluminat SE-D-60)

Consum energie 
electrică pe an, kWh/an

Costurile energiei electrice, tarif 
189,6 bani/kWh cu TVA

Total s. Ermoclia 12,975 24,601

Total s. Feștelița 13,470 25,539

Total s. Popeasca 7,830 14,846

Total iluminat public 34,275 64,985

Care sunt veniturile întreprinderii?
Veniturile întreprinderii municipale constau din prestarea a cinci tipuri de ser-

vicii: prestarea serviciului de iluminat public beneficiarilor casnici direcţi; 
prestarea serviciului de iluminat public altor beneficiari casnici; prestarea 
serviciului de iluminat public beneficiarilor non-casnici; deservirea institu-
ţiilor publice; servicii terţiare.

La determinarea tarifelor a fost aplicată metoda cost plus care prevede că ve-
niturile constau din costurile totale şi rentabilitate sau profit. Rentabilitatea a fost 
determinată similar prevederilor metodologice aplicate la determinarea tarifelor 
la serviciile auxiliare prestate de titularii de licenţe din sectorul electroenergetic. 
Deci, profitul întreprinderii va fi calculat cu aplicarea unei rate de rentabilitate de 
8 la sută, aplicată la costurile totale.

Iniţial, pentru determinarea veniturilor, a fost calculat tariful mediu anual, în 
lei, pentru un beneficiar al serviciului de iluminat public. Deoarece acest serviciu 
care face parte din domeniul de administrare al autorităţilor publice locale, nu 
poate fi măsurat, s-a propus ca beneficiarii serviciului respectiv să fie clasificați 
în cinci categorii, iar pentru fiecare categorie să fie estimat un tarif aparte. 

Cum a fost stabilită taxa pentru serviciul de iluminat public?
Autorităţile celor 3 administraţii publice locale au convenit că pentru serviciul 

de iluminat public prestat, în localităţile respective, vor fi determinate anumite 
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taxe şi tarife. Astfel, au fost stabilite 2 tipuri de taxe, în funcție de tipul beneficia-
rilor și forma organizatorico-juridică:

a) Beneficiarii direcţi vor achita următoarele taxe:
	pentru fiecare persoană – 4 lei/lună, dar nu mai mult de 12 lei pe gospo-

dărie;
	pentru beneficiarii indirecți: pentru fiecare persoană – 1 leu/lună, dar nu 

mai mult de 36 lei anual pe gospodărie;
b) Beneficiarii serviciului de iluminat public (agenţii economici şi instituţiile pu-

blice) vor achita următoarele tarife:
	pentru fiecare agent economic ori persoană juridică (indiferent de forma 

organizatorico-juridică) – 150 lei/lună;
	pentru fiecare instituție publică – 150 lei/lună.

Pentru deservirea instituţiilor publice, se achită o taxă de 300 lei/lună din con-
tul bugetelor. Totodată, vor fi acordate servicii de reparaţie, instalare, înlocuire a 
reţelelor electrice de la casele cetăţenilor, numite servicii terţiare, la comandă.

Veniturile, pentru fiecare categorie de beneficiari, constau din produsul dintre 
numărul de beneficiari şi tariful propus şi negociat cu autorităţile administraţiei 
publice locale.

Cum a fost acordat ajutorul financiar familiilor social-vulnerabile din 
cluster-ul Ermoclia?

Consiliile locale au luat decizia să acorde ajutor financiar conform tabelului 
de mai jos:

Denumire
per primărie

Total
Ermoclia Feşteliţa Popeasca

Beneficiari casnici direcţi

Număr familii social-vulnerabile 13 28 11 52

Taxa, lei/lunar 10 10 10 10

Suma, lei 1560 3360 1320 6240

Alţi beneficiari casnici

Număr familii social-vulnerabile 31 92 37 160

Taxa, lei/an 30 30 30 30

Suma, lei 930 2760 1110 4800

Total familii social-vulnerabile

Număr familii social-vulnerabile 44 120 48 212

Suma, lei 2490 6120 2430 11040
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Astfel, primăriile Ermoclia, Feşteliţa şi Popeasca au depistat 212 familii, în 
total, care, posibil, nu vor fi în capacitate de plată a taxelor noi. Prin urmare, a fost 
luată decizia, în cadrul consiliilor locale, ca toate familiile identificate să benefi-
cieze de ajutor financiar egal cu suma taxei pentru iluminatul public, din contul 
fondurilor de rezervă care constituie 11040 lei.

Care sunt costurile privind retribuirea muncii?
Costurile privind retribuirea muncii pentru ambele scenarii sunt similare. Per-

sonalul întreprinderii municipale va fi constituit din director, contabil (care va ac-
tiva prin cumul), un electrician de categoria V şi 0,25 unitate de şofer. Salariile 
funcţiilor au fost estimate la nivelul minim prevăzut de Hotărârea Guvernului, 
nr.743, privind salarizarea în unităţile cu autonomie financiară şi mărimea sala-
riului minim în sectorul real prevăzut de Hotărârea Guvernului, nr.165, de 1400 
lei/lunar. Electricianul asigură şi funcţionarea turnului. Deci, costurile privind retri-
buirea muncii sunt prevăzute în mărime de 135,9 – 140 mii lei anual.

3. ILUMINAREA STRADALĂ A ARTERELOR PRINCIPALE  
DIN ORAŞUL EDINEŢ

Cum a fost identificată problema iluminării stradale în oraşul Edineţ?
Lipsa iluminării stradale este una dintre problemele identificate la etapa de 

evaluare a situaţiei socio-economice a oraşului Edineţ, fiind abordată şi în cadrul 
discuţiilor cu reprezentanţii grupurilor vulnerabile din oraş (femei, persoane în 
etate, romi). Rezolvarea acestei probleme este inclusă în planul de acţiuni din 
cadrul strategiei de dezvoltare a oraşului Edineţ pentru perioada 2012 – 2016. 
Soluţia propusă, în cadrul acestui proiect, a fost modernizarea sistemului electric 
existent şi amplasarea corpurilor de iluminat (pe o distanță totală de 12-13 km) 
pe arterele principale ale oraşului.

Cine sunt beneficiarii iluminării stradale din orașul Edineț?
De iluminarea stradală au beneficiat aproximativ 80% din totalul populaţiei 

oraşului, atât cei care locuiesc, cât și cei care își au locul de muncă în zona re-
spectivă. Importanţa iluminării stradale este cu atât mai mare cu cât ponderea 
categoriilor de persoane vulnerabile din punct de vedere al siguranţei în timpul 
deplasărilor reprezintă peste 30% din totalul populaţiei din zona respectivă: pen-
sionarii, persoanele cu dezabilități şi copiii. 

De asemenea, beneficiarii rezultatelor iluminării stradale sunt şi agenţii eco-
nomici şi alte instituţii aflate în zona respectivă (3 grădiniţe, 5 instituţii preuniver-
sitare, 5 instituţii extraşcolare şi culturale, 2 instituţii medicale, primăria, consiliul, 
procuratura, judecătoria, grădina publică „Vasile Alecsandri”, bisericile). Rezul-
tatele iluminării stradale sunt vizibile, în special, în timpul lunilor de iarnă, când 
iluminatul stradal este necesar începând cu 18:00.
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Cât a costat refacerea sistemului de iluminat stradal pe arterele princi-
pale? În ce perioadă a fost realizat proiectul respectiv?

Contribuţia comunităţii a fost de 829.762 lei. Alte surse: 346.800 lei. Proiectul 
a fost implementat în decembrie 2011 – august 2012. 

4. REFACEREA SISTEMULUI DE ILUMINARE STRADALĂ  
ÎN SATUL PÂRLIŢA, RAIONUL UNGHENI

Cum a fost identificată problema iluminării stradale în satul Pârliţa?
La solicitarea cetăţenilor, problema iluminării stradale a fost examinată la o 

şedinţă a Consiliului local. În cadrul şedinţei, a fost luată decizia de a identifica 
resursele financiare, pentru a rezolva problema respectivă, atât în cadrul comu-
nităţii, cât şi, în măsura posibilităţilor, din exterior. Astfel, au fost identificate re-
sursele necesare pentru refacerea sistemului de iluminare stradală pe o porțiune 
de 6 km.

Cine sunt beneficiarii soluţionării acestei probleme?
Peste 4 500 de locuitori, inclusiv 150 copii de vârstă școlară, agenți econo-

mici, grădinița, liceul și biserica beneficiază de iluminarea stradală. Rezultatele 
proiectului sunt resimţite, de către beneficiari, mai ales, în timpul lunilor de iarnă, 
când iluminatul stradal este necesar începând ora 17:00.

Cât a costat refacerea sistemului de iluminat stradal? În ce perioadă a 
fost realizat proiectul?

Contribuţia comunităţii a constituit 50 000 lei. Alte surse: PNUD a contribuit 
financiar cu circa 230 000 lei. Proiectul respectiv a fost implementat în perioada 
septembrie 2013 – august 2014. 

6.2.  În ce constă esența parteneriatului public-privat?

1) Modelele şi formele de realizare a parteneriatului public-privat
Modelele şi formele de realizare a parteneriatului public-privat variază de 

la cele mai simple forme (contracte de management cu o durată redusă şi fără 
obligativitatea de a fi efectuate anumite investiţii) până la forme foarte complexe 
şi de lungă durată cum ar fi cele în rezultatul cărora are loc transferul de propri-
etate către partenerul privat, asupra unor bunuri servicii rezultate din activitatea 
respectivă. 

A. Formele contractuale de realizare a parteneriatului public-privat
În Republica Moldova, prin Legea cu privire la parteneriatul public privat  

nr. 179/2008, a intrat în uz noţiunea de parteneriat public-privat. În acest sens, 
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art. 18, din Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179/2008, stabilește 
principalele forme contractuale de realizare a parteneriatului public-privat:
	contract de antrepriză/prestări servicii 
	contract de administrare fiduciară 
	contract de locaţiune/arendă 
	contract de concesiune 
	contract de societate comercială sau de societate civilă 

În afară de aceste forme, Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 
179/2008 prevede că parteneriatul public-privat poate fi realizat şi prin alte forme 
contractuale neinterzise de lege (de exemplu: contractul de leasing, franchising 
etc.) și că asupra tuturor contractelor respective se aplică și prevederile Codului 
civil. De asemenea, în Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179/2008 
este stipulat expres că relaţia de parteneriat public-privat este stabilită doar în 
bază de concurs, indiferent de forma contractuală de realizare. În dependență 
de forma contractuală, parteneriatul public-privat are anumite trăsături specifice. 

B. Modalitățile de realizare a contractelor de parteneriat public-privat
Art. 19, din Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179/2008, fixea-

ză modalităţile de realizare a contractelor de parteneriat public-privat. Astfel, în 
funcţie de nivelul de implicare a partenerului privat, există următoarele modalităţi 
de realizare a contractelor de parteneriat public-privat: 
	Proiectare – construcţie – operare (DBO)
	Construcţie – operare – reînnoire (BOR)
	Construcţie – operare – transfer (BOT) 
	Construcţie – transfer – operare (BTO) 
	Locaţiune – dezvoltare – operare (LDO) 
	Reabilitare – operare – transfer (ROT)

Deşi în Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179/2008 se încear-
că de a face distincţie între formele contractuale și modalităţile de realizare a 
contractelor de parteneriat public-privat, totuşi toate aceste modalităţi reprezintă 
doar nişte varietăţi ale contractului (modelului) concesionării, dar nu a tuturor 
formelor contractuale prevăzute în art. 18 al Legii cu privire la parteneriatul pu-
blic-privat. 

2) Etapele şi condiţiile de realizare a parteneriatului public-privat
După cum a fost menţionat, parteneriatul public-privat se bazează pe coope-

rarea între partenerul public (APL) şi partenerul privat (agentul economic) având 
ca scop reabilitarea, reconstrucţia şi gestionarea sistemului de iluminat stradal, 
fiecare partener asumându-și riscuri și responsabilităţi concrete.
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Parteneriatul public-privat reprezintă o formă modernă de colaborare dintre 
autorităţile administraţiei publice și potenţialii investitori, în vederea elaborării și 
implementării strategiilor de dezvoltare socio-economică a Republicii Moldova și 
a colectivităţilor locale. 

Realizarea parteneriatului public-privat va include o serie de etape consecu-
tive, reglementate prin lege, în care partenerul public şi partenerul privat apar ca 
purtători de drepturi și obligaţii. Astfel, aceste etape consecutive de realizare a 
parteneriatului public-privat pot fi grupate în câteva faze (fig. 30): 

(a) proceduri premergătoare atribuirii contractului de parteneriat public-privat 
(pregătirea pentru un parteneriat public-privat); 

(b) proceduri de selectare a partenerului privat şi încheierea contractului de 
parteneriat public-privat într-o formă stabilită prin lege; 

(c) monitorizarea, controlul și evidența parteneriatului public-privat; 
(d) garanțiile, riscurile și modul de soluţionare a litigiilor. 

Proceduri premergătoare 
pentru un parteneriat  

public-privat

Monitorizarea, controlul 
și evidența parteneriatului 

public-privat

Soluționarea litigiilor
Selectarea partenerului

privat și încheierea contractului 
de parteneriat public-privat

Figura 30. Ciclul parteneriatului public-privat

3) Proceduri premergătoare atribuirii contractului de parteneriat pu-
blic-privat. Studiu de fezabilitate

Această fază poate fi considerată ca una de pre-parteneriat care se realizea-
ză în mai multe etape, dar totodată are un caracter determinant în constituirea 
parteneriatului public-privat. 

Parteneriatul public-privat se va baza pe cooperarea între APL şi partenerul 
privat având ca scop reabilitarea/reconstruirea sistemului de iluminat public, fie-
care partener asumându-și riscuri şi responsabilităţi concrete. 
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STUDIUL DE FEZABILITATE – CONCEPT GENERAL

În vederea stabilirii unui raport de parteneriat 
public-privat, în baza bunurilor, lucrărilor şi ser-
viciilor, precum şi a obiectivelor aprobate, va fi 
elaborat un studiu de fezabilitate care va conţine 
principalele caracteristici ale obiectului de parte-
neriat public-privat, în baza unei analize tehnice, 
economice şi financiare a investiţiei planificate. 

În acest scop, elaborarea studiului de fezabili-
tate va conţine, obligatoriu, următoarele elemente: 

(a) justificarea tehnică și economică a proiec-
tului de parteneriat public-privat; 

(b) caracteristicile principale; 
(c) indicatorii tehnico-economici ai parteneria-

tului public-privat; 
(d) identificarea şi analiza riscurilor (riscul po-

litic, legislativ, financiar și economic, riscul 
de executare, de mediu etc.).

Studiul de fezabilitate va cuprinde o analiză care să permită definirea şi cuantifi-
carea în termeni economici şi financiari ai riscurilor de proiect, luând în considerație, 
totodată, şi variantele identificate de partajare a riscurilor între parteneri. 

Agenţia Proprietăţii Publice va examina 
dacă rezultatele studiului de fezabilitate justifi-
că necesitatea iniţierii proiectului de parteneriat 
public-privat şi demonstrează că: 

a) proiectul este fezabil şi realizabil comercial; 
b) proiectul corespunde cerinţelor şi politi-

cilor partenerului public; 
c) au fost luate în considerație diverse al-

ternative de realizare a proiectului; 
d) dacă forma prevăzută de realizare a 

proiectului, prin atribuirea unui contract de par-
teneriat public-privat, este mai avantajoasă în 
raport cu alte forme; 

e) proiectul este avantajos din punct de ve-
dere financiar. 

În baza studiului de fezabi-
litate se va face concluzia 
privind oportunitatea iniţi-
erii parteneriatului public-
privat, forma de realizare a 
parteneriatului public-pri-
vat, caracteristicile princi-
pale şi indicatorii tehnico-
economici ai investiţiei, lu-
crării publice sau serviciului 
public oferit prin care să se 
asigure utilizarea raţională 
şi eficientă a bunurilor pu-
blice, cheltuielilor materi-
ale, pentru satisfacerea ce-
rinţelor economice şi sociale 
în domeniul respectiv. 

Studiul de fezabilitate trebu-
ie să se axeze pe analiza unor 
elemente relevante care includ: 
aspectele generale, fezabilita-
tea tehnică, fezabilitatea eco-
nomică şi financiară, aspectele 
de mediu, aspectele sociale şi 
instituţionale ale proiectului în 
cauză. Prin proiect se înţelege 
ansamblul lucrărilor/construc-
ţiilor care urmează a fi execu-
tate şi/sau al serviciilor care 
urmează să fie prestate pe par-
cursul derulării contractului de 
parteneriat public-privat. 
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În cazul proiectelor de parteneriat public-privat, iniţiate de autorităţile publice 
centrale, la realizarea cărora este prevăzută implicarea bugetului de stat, studiul 
de fezabilitate este remis şi Ministerului Finanţelor pentru examinarea durabilității 
proiectului. 

4) Există exemple de parteneriate public-private, de succes, în alte ţări?
Spre exemplu în România, au existat (şi mai există) trei forme de proprietate 

asupra sistemelor de iluminat urban: municipalităţile, operatorii de distribuţie şi 
mixte. Odată cu privatizarea reţelelor de distribuţie, a apărut problema aparte-
nenţei sistemului şi a serviciului. De aceea, acest serviciu public, din mai multe 
localităţi din România, a fost transmis în concesiune (create parteneriate publice-
private).

Timişoara. În urma concesionării serviciului de iluminat public stradal, la 
nord de Bega – către SC Elba SA şi la sud de Bega – către S.C. Luxten Ligh-
ting Company S.A., cele două companii, prin contractele încheiate, se ocupă de 
extinderea, modernizarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal. În 
cursul anului 2008 s-a reuşit extinderea iluminatului public pe o lungime totală de 
6,1 km, fiind montaţi 247 stâlpi şi 278 corpuri de iluminat, potrivit datelor oferite 
de primărie. Anual, pentru îmbunătăţirea sistemului de iluminat, se cheltuiesc ≈ 
1,2 mln Euro.

Braşov. Iluminatul public a fost concesionat de Primăria Braşov, pe o perioa-
dă de 10 ani, firmei Flash Group din Bucureşti contra sumei de 30 mln. Sistemul 
de „iluminat inteligent“ InteliLight a fost inaugurat la sfârșitul anului 2010 printr-un 
parteneriat între Primăria mun. Braşov şi SC Flash Group, cu sprijinul FlashNet. 
Noul concept de telemanagement al sistemului de iluminat public a fost introdus 
ca proiect pilot în mai multe zone din Braşov. În urma optimizării funcţionării 
sistemului de iluminat, în perioadele de trafic redus, prin diminuarea fluxului lu-
minos, s-a economisit 30% din consumul de energie electrică destinat ilumina-
tului public. Implementarea sistemului InteliLight, în zona întregului municipiu, ar 
atinge prețul de 1,2 milioane Euro.

Iaşi. În 2006, serviciul public de iluminat a fost concesionat de două firme: 
SC Luxten Lighting Co (6,96 milioane de Euro) şi SC Flash Lighting Services SA 
(7,25 milioane Euro). În 2007, s-au mai dat câte 2,7 milioane Euro pentru fiecare 
firmă. Primăria mun. Iaşi este partener în cadrul unui proiect cu finanţare ne-
rambursabilă ce vizează adoptarea unor soluţii moderne privind iluminatul public 
care să contribuie la reducerea semnificativă a consumului de energie. Proiectul 
a derulat pe parcursul a 27 luni, din octombrie 2010 până în decembrie 2012. 
Bugetul total al proiectului a constituit 1.689.508 Euro.

Totodată, este necesar de menţionat şi următoarele:
•	 costurile concesionării ating şi depăşesc zeci de mii de Euro anual;
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•	 în relaţiile “Primăria – partenerii”, în mai multe localităţi a României, au apă-
rut situaţii, care au intrat în atenţia serviciului fiscal şi organelor de drept;

•	 în mai multe cazuri, încheierea contractelor de concesiune a fost condiţio-
nată de reabilitarea sistemului de iluminat de către autorităţile locale.

6.3. Care sunt lecțiile învățate privind modernizarea 
sistemului de iluminat public? Recomandări

	Modernizarea sistemului de iluminat public, în conformitate cu concepţiile 
şi standardele Uniunii Europene, asigură creşterea eficienţei energetice cu 
50-70% comparativ cu situaţia actuală în domeniu. 

	Conform legislaţiei în vigoare, autorităţile publice locale sunt obligate să 
asigure funcţionarea eficientă a sistemului de iluminat public în condiţii de 
eficienţă energetică şi în corespundere cu normele şi standardele Uniunii 
Europene. Din acest considerent, se recomandă elaborarea unei strategii, 
la nivel local, privind eficientizarea iluminatului public, atragerea investiţiilor 
în domeniu şi dezvoltarea parteneriatelor publice-private. 

	Se recomandă efectuarea analizei tehnico-economice a sistemului actual 
de iluminat public, inclusiv stradal, privind volumul investiţiilor necesare 
pentru modernizare şi identificarea formelor optimale de prestare a servi-
ciului respectiv în condiţii de asigurare a eficienţei energetice maxime.

	Se recomandă elaborarea unui document de politici publice, la nivel local, 
privind modernizarea sistemului de iluminat public, în conformitate cu pla-
nul urbanistic a localităţii, fiind axat pe două aspecte: 
•	 proiectarea în ansamblu a sistemului de iluminat public în oraşe, sate, 

în concordanţă cu normele şi standardele Uniunii Europene;

În prezent, în Republica Moldova, unica instituţie ce asigură funcţionarea neîntreruptă 
a iluminatului public, în mun. Chişinău, este Întreprinderea Municipală Reţele Electrice 
de Iluminat „Lumteh”. Consumul de energie electrică are ca destinaţie funcţionarea, în 
timpul nopţii, a iluminatului stradal-rutier şi stradal-pietonal, timp de 3877 ore, pe 89 
de străzi, cu o lungime de 481.3 km (256.3 străzi magistrale), un procent nesemnificativ 
fiind destinat asigurării iluminatului arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv.

Liniile electrice de joasă tensiune, prin care se transmite energia electrică către 34 mii de 
corpuri de iluminat, acoperă o lungime de 1875 km, dintre care 420 km sunt linii subte-
rane cablu, 160 km sunt linii cablu aerian pe fir de oţel, restul fiind linii electrice aeriene. 
Serviciul respectiv este totalmente asigurat din contul bugetului municipal.
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•	 proiectarea pe etape (ținând cont de timp şi spaţiu) a sistemului de ilu-
minat public în funcţie de resursele financiare disponibile în bugetul co-
munităţii şi investiţiile atrase. 

	Se recomandă revizuirea politicii tarifare, la nivel naţional, cu implicarea şi 
contribuţia APL-urilor de nivelul I şi nivelul II. Consiliile raionale şi locale, cu 
concursul experţilor în domeniu, pot propune, în baza experienţei internaţi-
onale privind iluminatul public, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 
Energetică, revederea politicii tarifare la energia electrică prin introducerea 
tarifului special pentru perioade prestabilite (vara/iarna ori/şi ziua/noaptea) 
privind alimentarea cu energie electrică a sistemelor de iluminat stradal; 

	Se recomandă utilizarea standardelor şi normelor europene, în scopul ilu-
minării parţiale a căilor de trafic, prin utilizarea luminii panourilor publicita-
re; iluminarea de noapte a vitrajelor centrelor comerciale, oficiilor; controlul 
poziţionării panourilor luminiscente publicitare în raport cu traficul rutier (di-
minuând, astfel, efectul de orbire şi evitarea distragerii atenţiei participanţi-
lor la trafic) şi armonizării culorilor reclamelor luminiscente cu cele utilizate 
pentru iluminatul public; 

	Se recomandă modernizarea şi ajustarea regulamentelor şi instrucţiunilor 
privind proiectarea, montarea, exploatarea şi întreţinerea sistemului de ilu-
minat public; 

	Se recomandă elaborarea unui act normativ ori promovarea unui proiect 
de lege, cu privire la serviciul de iluminat public, racordat la Directivele Co-
munităţii Europene.

6.4. Ce trebuie să ştie utilizatorii serviciului public 
despre avantajele sistemului de iluminat stradal 
modern?

•	 În primul rând crește eficienţa energetică a iluminatului stradal existent şi 
permite construcţia unor reţele noi datorită utilizării corpurilor de iluminat 
exterior cu becuri economice/LED – uri;

•	 Se micşorează consumul de energie electrică aferent iluminatului public 
stradal;

•	 Se îmbunătățeşte calitatea iluminatului stradal;
•	 Se diminuează costurile primăriei ce țin de achitarea facturilor la energie 

electrică pentru serviciul de iluminat;
•	 Satisfacerea necesităților beneficiarilor; 
•	 Creşte gradul de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor 

locale;
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•	 Sporește gradul de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
•	 Crește gradul de confort şi calitate a vieţii;
•	 Este asigurată funcţionarea şi exploatarea, în condiţii de siguranţă, renta-

bilitatea şi eficienţa economică a infrastructurii aferente serviciului;
•	 La elaborarea proiectelor au fost luate în consideraţie actele normative 

tehnice, proiecte, studii şi regulamentele europene în vigoare; 
•	 Odată cu creşterea preţurilor la energia electrică, iluminatul stradal eficient, 

din punct de vedere energetic, devine din ce în ce mai atractiv. 

Potenţialul îmbunătăţirii eficienţei energetice al iluminatului stradal este sub-
stanţial deoarece în cazul lămpilor, cu incandescenţă 90% din energia consuma-
tă, generează căldură şi doar 10% se transformă în lumină. Spre deosebire de o 
lampă cu incandescenţă tradiţională de 100W care generează lumină de cca 17 
lumeni/W, lămpile cu LED – uri au 100 lumeni/W. 

Lămpile cu LED-uri au două avantaje majore: eficienţă energetică şi durata 
lungă de utilizare. Pe durata exploatării iluminatului stradal, cele mai mari cos-
turi, în cazul exploatării sistemelor tradiţionale, sunt cele ale energiei electrice şi 
costul lămpilor înlocuite. În cazul utilizării lămpilor cu LED-uri, investiţia iniţială 
este mai mare, însă exploatarea şi întreţinerea serviciului este mai economă şi 
eficientă.
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Costurile pentru energia consumată reprezintă o povară grea pentru majo-
ritatea populației din Republica Moldova. Chiar dacă măsurile de eficiență ener-
getică sunt percepute ca măsuri tehnice, economii importante de energie pot fi 
obținute doar printr-o evidență, eficientă, privind utilizarea și consumul energetic, 
fapt ce va permite, în primul rând, eliminarea consumului inutil de energie. Im-
plementarea măsurilor de eficiență energetică necesită, de cele mai multe ori, 
investiții care pot fi clasate în mici, medii și mari. O abordare durabilă în ceea 
ce privește măsurile de eficientizare a consumului de energie, în gospodăriile 
casnice, este implementarea măsurilor care nu necesită investiții sau necesită 
investiții mici. 

Pentru a avea o viziune clară asupra măsurilor de eficiență energetică, se re-
comandă apelarea la servicii profesioniste de audit energetic (termoenergetic sau 
electroenergetic). Pentru o informare generică referitor la măsurile de eficientizare 
a consumului de energie electrică în sistemele de iluminat, în continuare sunt pre-
zentate soluții ce și-au demonstrat aplicabilitatea în gospodăriile casnice.

Utilizarea lămpilor eficiente
Aceasta este una din măsurile cele mai populare care poate fi simplu reali-

zată. În prezent, există diverse tipuri de becuri care consumă energie electrică 
cu până la 90% mai puțin decât becurile incandescente clasice. Ținând cont de 
diversitatea de lămpi și gama variată de prețuri, se recomandă efectuarea unor 
calcule elementare înainte de a alege becul potrivit. Elementele principale asu-
pra cărora trebuie de atras atenția sunt indicatorii de calitate solicitați și numărul 
anual de ore de funcționare. Printr-o analiză comparativă a diferitor scenarii, este 
exclusă situația în care se investește într-un bec foarte eficient la preț înalt, însă 
datorită numărului redus de ore privind funcționalitatea acestuia, investiția nu se 
recuperează niciodată. În acest caz, se va alege soluția mediatoare între preț și 

Economisirea energiei electrice

Capitolul VII

7.1. Ce trebuie să cunoască populația în vederea 
economisirii energiei electrice?
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costuri pentru energia consumată pe parcursul duratei de viață a becului. Cele 
mai accesibile lămpi, eficiente energetic, sunt lămpile fluorescente compacte 
care se caracterizează printr-un consum de energie mai mic cu până la 80% și o 
durată de viață mai mare, de aproximativ 8 ori, în comparație cu lămpile incan-
descente clasice. Noile tehnologii LED de iluminare sunt, la moment, cele mai 
eficiente. Acestea ating un consum de până la 95% și o durată de viață de până 
la 100 ori mai mare comparativ cu cele incandescente. Dezavantajul principal al 
acestora este prețul destul de mare.

Se recomandă procurarea becurilor din magazinele specializate pentru care 
se poate obține și o garanție. Chiar dacă prețul lămpilor la magazin vor fi puțin 
mai mari decât la piață, va exista garanția că acestea sunt calitative și corespund 
normelor de securitate. 

Utilizarea senzorilor de mișcare
Există multe spații care necesită o iluminare ocazională sau de scurtă dura-

tă. Utilizarea senzorilor de mișcare care în baza unor proprietăți fizice, de tipul 
temperaturii corpului uman sau mișcarea acestuia, generează un semnal elec-
tric care provoacă conectarea sursei de iluminat, reprezintă o soluție destul de 
confortabilă ce permite economisirea energiei. Iluminatul cu senzor de mișcare 
este o tehnologie relativ nouă. Pentru iluminatul cu senzori se utilizează sen-
zor de mișcare infraroșu pasiv sau senzor de 
mișcare radar. Senzorii de mișcare cu infraroșu 
se utilizează pentru iluminatul exterior fiind mai 
puțin sensibili la mișcările, cum ar fi cele, ale 
animalelor mici. Senzorii de mișcare radar, de 
înaltă frecvență, își găsesc întrebuințarea în ilu-
minatul interior, lumina aprinzându-se la orice 
mișcare care se află în raza de acțiune a sen-
zorului. Senzorii radar se activează nu numai 
la mișcările omului ci și la mișcările obiectelor 
cum ar fi ieșirea din imprimantă a unei coli de 
hârtie sau adierea vântului.

Etichetarea energetică
Etichetarea energetică are drept scop in-

formarea consumatorilor, despre clasa de 
eficiență energetică a produselor electrocasni-
ce, prin intermediul etichetei energetice. 

Eticheta energetică (fig. 31) ilustrează, prin 
culori, săgeți și literele alfabetului latin, eficiența 
energetică a unui aparat electric de uz casnic. Figura 31. Etichetă energetică
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Litera A+++ indică eficiența maximă, iar D – eficiența minimă. Culoarea verde 
înseamnă “mai eficient”, iar roşu – “mai puţin eficient”. Săgeţile indică EE. 

Uniunea Europeană a introdus o schemă de etichetare bazată pe indicele 
„de eficiență energetică”, rezultat din raportarea consumului de energie al pro-
dusului la impactul energetic pasibil etichetării la consumul mediu de energie al 
modelului European. Clasa energetică, căreia i se atribuie un produs, este deter-
minată de valoarea indicelui de eficiență energetică.

Activitatea de etichetare energetică în Republica Moldova este reglementată 
prin legea nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic.

Aplicarea tarifului zonal diferențiat în funcție de orele de consum
Tariful diferențiat în funcție de orele de consum este o practică internațională 

prin care se urmărește echilibrarea volumului de energie electrică consumată pe 
parcursul unei zile, adică micșorarea diferenței dintre cantitatea minimă (noap-
tea) și cea maximă (ziua) înregistrată pe parcursul unei zile (24 de ore).

Pentru consumatorii casnici care dispun de echipament de măsurare co-
respunzător, plata pentru consumul energiei electrice, în orele de noapte (de 
la 22:00 până la 6:00), se face în baza coeficientului 0,6 de la tariful stabilit. 
Această soluție este, mai puțin, o măsură de eficiență energetică întrucât efec-
tul are o legătură indirectă cu consumul, iar rezultatul final este o reducere a 
cheltuielilor pentru energia electri-
că nu și a consumului. Mai mult ca 
atât, aceasta, în mare măsură, de-
pinde de regimul de activitate al uti-
lizatorilor, favorizând doar situațiile 
în care consumul de energie este 
mai mare în perioada specifica-
tă mai sus. Aplicabilitatea aces-
tei măsuri, în Republica Moldova, 
este condiționată de faptul dacă 
contractele de procurare a energi-
ei electrice semnate de furnizor şi, 
respectiv, contractul dintre furnizor 
şi consumatorul final includ aseme-
nea clauze. Soluția respectivă este 
potrivită pentru autoritățile publice 
locale care întrețin un sistem de ilu-
minare publică stradală. Aplicarea 
tarifului diferențiat în cazul acesto-
ra ar oferi economii importante de 
bani pentru bugetul local. 

Studiu de caz

Consumul anual de energie electrică pen-
tru iluminarea publică, în mun. Chişinău, 
ajunge la aproximativ 24.7 mln. kWh, 
estimat la preţul de 36.5 mln. MDL (fără 
TVA) (în 2011), sumă acoperită din bu-
getul local. În conformitate cu orarul 
de funcţionare a sistemului de ilumina-
re stradală, acesta din urmă ar trebui să 
funcţioneze aproximativ 3870 ore pe an. 
Aplicând coeficienţii de diferenţiere a tari-
fului, în funcţie de orele de consum, la cos-
turile pentru energie electrică oferite din 
bugetul mun. Chişinău în anul 2011, pot fi 
obţinute economii anuale de aproximativ 
7.1 mln. MDL. Economiile financiare, de 
aproximativ 20% anual, pot fi valorificate 
util pentru renovarea şi îmbunătăţirea sis-
temului existent de iluminare publică.
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7.2.  Utilizarea surselor regenerabile

 Utilizarea surselor regenerabile, în sistemele de iluminat stradal, este un 
procedeu răspândit deja în multe state dezvoltate. Avantajele unor astfel de so-
luţii este autonomia pe care o posedă instalaţiile de iluminat în raport cu şocurile 
de tensiune din reţeaua de alimentare, lipsa liniilor electrice aeriene ce se pot 
rupe și tensiunea de operare mică. Sursele regenerabile nu prezintă pericol pen-
tru viaţa şi sănătatea oamenilor, nu poluează mediul ambiant şi nu generează 
cheltuieli pentru energia electrică consumată.

Prezentarea schematică (fig. 32), a sistemului de iluminat dotat cu CI-LED 
şi panouri fotovoltaice (PV), ilustrează principiul după care energia colectată de 
la soare, de panoul PV, este transmisă prin controlerul inteligent către bateria de 
acumulatoare, de la care, ulterior, aceasta este preluată şi consumată de corpul 
de iluminat cu LED.

 

Figura 32. Principiul de funcționare şi elementele unui CI-LED cuplat cu panou PV

În prezent, corpurile de iluminat CI-LED, dotate cu panouri PV, sunt comple-
tate cu un generator eolian (generator stimulat de vânt) care compensează lipsa 
de energie în zilele înnorate când, de cele mai multe ori, persistă vânt. Energia 
produsă de acesta, de asemenea, este acumulată în baterie şi consumată de 
CI-LED prin controlerul inteligent.

Utilizarea sistemelor hibride soare-vânt (fig. 33) nu sunt recomandate în zo-
nele rezidenţiale (în apropierea caselor). Acestea produc zgomot şi pot deranja 
liniştea locuitorilor, de aceea sunt instalate pe drumurile din afara localităţilor.
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 Figura 33. CI-LED cuplate cu panouri PV şi generatoare eoliene

Corpurile de iluminat cu LED-uri sunt alimentate la o tensiune de 24 – 48V, 
curent continuu, în unele cazuri fiind prevăzut un invertor conectat la reţeaua de 
distribuţie. Reducerea semnificativă a costurilor de mentenanţă, controlul pro-
cesului de încărcare a elementului de stocare a energiei electrice şi utilizarea 
inteligentă a energiei stocate sunt avantaje demne de luat în consideraţie.

Controlerul inteligent (convertorul) poate fi integrat în corpul de iluminat. 
Acesta asigură comanda şi gestionarea parametrilor sistemului. În acest sens, 
există intrări pentru senzori (nivelul luminii naturale, temperatură, trafic etc.), mo-
dul de comunicaţie, modul pentru programare. De asemenea, controlerul supra-
veghează tensiunea şi curentul electric debitat de acumulator.

În cazul în care acumulatorul nu poate asigura alimentarea lămpii, controle-
rul poate comuta alimentarea la reţeaua electrică de distribuţie.

Randamentul panoului fotoelectric trebuie să fie cât mai mare posibil, iar 
LED-urile folosite să aibă o eficienţă luminoasă înaltă. 

Acumulatorul utilizat, în asemenea sisteme, nu necesită deservire şi permite 
un număr mare de cicluri încărcare/descărcare (minimum 5000).

Utilizarea sistemelor de iluminat autonom devine eficientă, din punct de ve-
dere economic, în cazul în care pentru alimentarea sistemului de iluminat este 
necesară instalarea unei linii electrice aeriene cu lungimea mai mare de 1000 m. 
Studiile au arătat că pentru lungimi mai mici, investiţiile nu sunt justificate.



122

Ghid practic privind iluminatul stradal în zonele rurale ale Moldovei

7.3. Posibilitatea cooperării intercomunitare în vederea 
dezvoltării iluminatului rutier şi stradal în contextul 
clusterizării

Cooperarea intercomunitară în scopul reabilitării, reconstrucţiei şi gestionă-
rii sistemului de iluminat stradal capătă, treptat, o semnificaţie tot mai mare, în 
contextul integrării europene a Republicii Moldova, deoarece apar oportunităţi 
semnificative, privind accesarea fondurilor externe destinate ţării noastre, prin 
intermediul diverselor programe europene. 

Ideea cooperării intercomunitare a APL-urilor, în scopul furnizării şi prestării 
în comun a serviciilor care ţin de iluminatul rutier şi stradal ori pentru realizarea, 
în comun, a unor obiective care s-ar referi şi la alte utilităţi publice sau chiar pen-
tru a atrage investiţii importante de interes intercomunitar, se datorează:

•	 specificului tehnologic al sistemelor de utilităţi publice moderne care ar pu-
tea fi implementate, cu succes, doar în contextul clusterizării, pe un areal 
ce poate depăşi limitele teritoriale ale unei ori chiar a mai multor unităţi 
administrativ-teritoriale;

•	 raţiunilor economice: eficientizarea investiţiilor, reducerea cheltuielilor, 
concentrarea forţelor umane, dezvoltarea firmelor, etc. 

În acest context, conceptul cooperării intercomunitare şi a clusterizării facili-
tează utilizarea integrală, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a fondurilor de in-
vestiţii şi permite atragerea investiţ i i lor care au o importanţă crucială 
pentru dezvoltarea locală.

Clusterul reprezintă un grup concentrat, din punct de vedere geografic, de 
comunităţi, unităţi administrativ-teritoriale, companii şi instituţii interconectate so-
cio-economic şi cultural și are drept scop punerea în aplicare a unor servicii 
intercomunitare în vederea creşterii calităţii unor servicii publice din comunităţile 
respective.

Astfel, avantajele apartenenţei la un cluster care ar încuraja dezvolta-
rea intercomunitară, sunt: 

•	 creşterea calităţii serviciilor publice: salubrizare, canalizare, aprovizionare 
cu apă, de prevenire a incendiilor, iluminat public stradal etc.; 

•	 cadru propice de dezvoltare a afacerilor; 
•	 cooperare intra-sectorială pentru obținerea de avantaje economice – furni-

zori, clienți; 
•	 flux sporit de informație – interconectarea de oameni, abilități, cunoștințe și 

competențe; 
•	 marketing integrat; 
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•	 sinergii și coordonare prin asigurarea managementului clusterului; 
•	 cooperare cu alte structuri similare; 
•	 vizibilitate şi internaționalizare; 
•	 acces la fonduri europene, naționale; 
•	 contribuție la formularea de politici, strategii și măsuri sectoriale; 
•	 susținere din partea autorităților locale, raionale şi centrale. 
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Anexa 1

 Culegere de acte normative naționale şi internaționale  
privind serviciul şi sistemul de iluminat stradal 

1. SM SR CEN/TR 13201-1:2013 Iluminat public. Partea 1: Selectarea cla-
selor de iluminat

Acest standard oferă orientări suplimentare cu privire la selectarea și apli-
carea claselor de iluminat și alte aspecte conexe. Este aplicabil la instalațiile de 
iluminat fixe destinate furnizării unei vizibilități bune pentru utilizatorii spațiilor pu-
blice în aer liber și zonelor de trafic în timpul orelor de întuneric pentru a contribui 
la asigurarea siguranței în trafic și cea publică. 

Parametrii utilizați în acest document permit: 
a) descrierea situației sistemului de iluminat în termeni de: 

•  geometria zonei considerate; 
•  destinația zonei; 
•  influența mediului înconjurător; 

b) o abordare specifică pentru măsurile ce trebuie să fie întreprinse pentru a 
permite utilizarea eficientă a energiei. 

Acest document nu prezintă criteriile în baza cărora ar putea fi luate decizii pri-
vind iluminarea unei zone, nici cum ar trebui să fie utilizată o instalație de iluminat. 

2. SM SR EN 13201-2:2011 Iluminat public. Partea 2: Cerinţe de performanţă
Standardele respective stabilesc cerinţele de performanţe fotometrice a in-

stalaţiilor de iluminat stradal având ca scop asigurarea necesităţilor vizuale ale 
participanţilor la traficul rutier. Standardele de performanţe sunt trasate prin in-
termediul claselor de iluminat ce sunt definite de un set de cerințe fotometrice 
care vizează nevoile vizuale ale participanților la trafic, în anumite tipuri de zone 
rutiere și de mediu. Clasele de iluminat au fost definite cu luarea în considerare a 
standardelor de iluminat stradal din țările UE care vizează armonizarea cerințelor 
acolo unde este posibil. Cu toate acestea, unele clase de iluminat și subclase 
reflectă, în anumite cazuri, situații particulare și abordările naționale în funcție de 
tradiţii, condiții climatice sau de altă natură.

3. SM SR EN 13201-3:2011 Iluminatul public. Partea 3: Calculul performanţelor
Aceste standarde definesc şi descriu regulile şi procedurile matematice ce 

trebuie respectate la calcularea performanţei fotometrice a instalaţiilor de ilumi-
nat stradal. Metodele de calcul descrise de aceste standarde dau posibilitate de 
a calcula caracteristicile de calitate ale iluminatului stradal conform unor proce-
duri uniformizate, astfel încât rezultatele obţinute din diferite surse să aibă o bază 
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unică. Standardele respective conţin: regulile matematice pentru efectuarea cal-
culelor; calculul cantităţilor fotometrice; calculul caracteristicilor de calitate, etc.

4. SM SR EN 13201-4:2011 Iluminatul public. Partea 4: Metode de măsurare 
a performanţelor fotometrice

Standardele respective definesc procedurile pentru efectuarea măsurări-
lor fotometrice şi altor măsurări asociate instalaţiilor de iluminat stradal. Scopul 
acestora este de a stabili reguli şi proceduri pentru măsurările luminii de la in-
stalaţiile de iluminat stradal, precum şi de a ajuta la utilizarea şi selectarea con-
toarelor de luminanţă şi intensitate a luminii. Acestea se referă la: condiţiile de 
măsurare; măsurările non-fotometrice; măsurarea luminanţei; raportul de testare 
şi exemple de rapoarte de testare.

5. NCM C.04.02-2005 (МСН 2.04-05-95) Iluminatul natural şi artificial
Standardul se referă la proiectarea iluminatului pentru încăperile şi construc-

ţiile inginereşti în fază de construcţie sau reconstrucţie cu destinaţie diferită, ce 
se construiesc sau se reconstruiesc pentru locurile de executare a lucrărilor în 
afara clădirilor, pentru terenurile din întreprinderile industriale şi agricole, pentru 
căile ferate, pentru iluminarea exterioara a oraşelor şi localităţilor rurale. Pentru 
iluminatul exterior standardul reglementează următoarele valori:

Tabelul 20.

Categoria 
obiectului 
de iluminat

Străzi drumuri 
şi pieţe

Intensitatea maximă 
de circulaţie în 
ambele direcţii

Luminanţa 
medie a 

îmbrăcămintei 
rutiere, cd/m2

Iluminarea 
orizontală medie 
a îmbrăcămintei 

rutiere, lx

A

Drumuri 
magistrale, 
străzi magistrale 
de importanţă 
orăşenească

Peste 3000
Între 1000 şi 3000
Între 500 şi 1000

1,6
1,2
0,8

20
20
15

B

Străzi de 
importanţă 
raională

Peste 2000
Între 1000 şi 2000
Între 500 şi 1000
Sub 500

1,0
0,8
0,6
0,4

15
15
10
10

C

Străzi, drumuri 
şi pieţe

Intensitatea maximă 
a circulaţiei în ambele 
sensuri

Luminanţa 
medie a 
îmbrăcămintei 
rutiere, cd/m2

Iluminarea 
orizontală medie 
a îmbrăcămintei 
rutiere, lx

D
Străzi şi drumuri 
de importanţă 
locală

Peste 500
Sub 500
Automobile solitare

0,4
0,3
0,2

6
4
4

Sursa: NCM C.04.02-2005, pag. 48
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1. CIE 115:2010 (2nd edition) Lighting of Roads for Motor and Pedestrian 
Traffic

Acest raport este o revizuire și actualizare a CIE 115-1995 „Recomandări 
pentru iluminatul de căi pentru transport motorizat și trafic pietonal”. 

De când a fost elaborat acest raport , în 1995, consumul de energie și aspec-
tele legate de mediu au devenit mai importante și în același timp, s-au îmbunătățit 
performanțele corpurilor de iluminat și lămpilor, în special prin introducerea de 
dispozitive de control electronic, a făcut posibilă introducerea iluminatului adaptiv 
pentru drumuri cu trafic motorizat, zone conflictuale și zonele pietonale.

Un model structurat a fost dezvoltat pentru selectarea claselor de iluminat 
adecvate (M, C, sau P), bazat pe conceptul de luminanță sau nivel de iluminare, 
luând în considerare diferiţi parametri relevanți pentru a îndeplini sarcinile vizua-
le. Aplicarea, de exemplu sisteme variabile dependente, cum ar fi, de volumul de 
trafic sau condiţiile meteo, CIE 115:2010 oferă posibilitatea de a utiliza sisteme 
de iluminat adaptive.

Valorile pentru clasele de iluminat sunt indicate în capitolul 3, fiind mai rigu-
roase în comparație cu cele din NCM C.04.02-2005.

2. CIE 105 (1995): Recommendations for the Lighting of Roads for Motor 
and Pedestrian Traffic

3. CIE 140 (2000): Road Lighting Calculations
4. CIE 136 (2000): Guide to the Lighting of Urban Areas

Note:

Luminanţa medie a îmbrăcămintei autostrăzilor, indiferent de intensitatea circu-
laţiei rutiere, este de 1,6 cd/m2, în raza oraşelor, şi minimum de 1,0-1,6 cd/m2, în afara 
oraşelor, pe căile de acces spre aeroporturi, porturi fluviale şi maritime.

Luminanţa medie sau iluminarea medie a îmbrăcămintei rutiere în limitele intersecţiei rutiere 
în două sau mai multe nivele, pe toate căile magistrale ce se intersectează, trebuie să fie mi-
nimum de 0,8 cd/m2 sau 10 lx, atât pe căile principale cât şi pe cele de acces şi de ramificaţie.

Nivelul de iluminare a carosabilului pe străzi, drumuri şi pieţe cu îmbrăcăminte de pavele 
de piatră, plăci de granit şi din alte materiale, se reglementează prin valoarea iluminării orizon-
tale medii conform tabelului 11.

Nivelul de iluminare a străzilor de importanţă locală adiacente autostrăzilor şi căilor magis-
trale trebuie să fie de cel puţin 1/3 din nivelul de iluminare a autostrăzii sau căii magistrale pe 
o distanţă de 100 m de la linia de racordare.

Pe trecerile pietonale, care sunt la acelaşi nivel cu carosabilul străzilor şi drumurilor, cu 
intensitatea circulaţiei de peste 500 unităţi pe oră, trebuie prevăzută majorarea normei de 
iluminare minimum de 1,3 ori faţă de norma de iluminare a carosabilului intersectat. Majorarea 
nivelului de iluminare se obţine prin reducerea distanţei dintre stâlpi, instalarea unor corpuri 
de iluminat suplimentare sau mai puternice, utilizarea unei acoperiri luminoase la trecerea 
pietonală, etc.
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Alte standarde relevante:

1. CP D.02.11 – 2014 – Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumu-
rilor din localităţi urbane şi rurale

2. SM SR EN 40-1:2013 – Stâlpi pentru iluminat. Definiţii şi termeni
3. SM SR EN 40-2:2013 – Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerinţe 

generale şi dimensiuni
4. SM SR EN 40-4:2010 – Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe 

pentru stâlpi de iluminat de beton armat şi precomprimat
5. SM SR EN 40-5:2010 – Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe 

pentru stâlpi de oţel
6. SM SR EN 40-6:2010 – Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe 

pentru stâlpi de iluminat de aluminiu
7. SM SR EN 40-7:2010 – Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe 

pentru stâlpi de iluminat din materiale compuse pe bază de polimeri ar-
mate cu fibre
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Anexa 3 

Exemplu de calcul al claselor de iluminat 
 pentru o localitate rurală

Un exemplu de calcul este efectuat pentru satul Peresecina. Localitatea este 
așezată de-a lungul șoselei Chișinău-Soroca, pe lângă această localitate exis-
tând mai multe categorii de drumuri.

Pentru determinarea clasei de iluminat vom alege de pe drumul naţional 
Chişinău-Soroca, str. Ştefan cel Mare (strada principală) din satul Peresecina.

1. Determinarea clasei de iluminat pentru traficul motorizat al traseu-
lui Chişinău-Soroca, va reieşi din caracteristicile drumului respectiv: circulaţie 
dublu sens, două benzi de circulaţie în fiecare direcţie, volumul traficului mare, 
viteza de circulaţie este medie (pe timp de noapte >60 km/h), numărul de inter-
secţii este mediu (>3/km), sunt prezente 7 treceri nedirijate şi una dirijată pen-
tru pietoni, vehicule staţionate lipsesc. Proiectarea sistemului de iluminat pentru 
acest drum (pe porţiunea din satul Peresecina) va fi efectuată conform procedurii 
de selecţie descrisă în Capitolul 3.1.

a) Definirea grupei de situaţii de iluminat conform Tabelului 5 – A2.
b) Consultarea tabelului asoc at grupei de situaţii de iluminat (Anexa A, Ta-

belul A.3, SM SR CEN/TR 13201-1:2013):

Condiţii 
atmosferice 
principale

Densitatea 
intersecţiilor

intersecţii / km

Flux de trafic, vehicule per zi
< 7  000 > 7000

← 0 → ← 0 →
Uscat < 3 ME5 ME5 ME4a ME4a МЕ3а МЕ3а

> 3 ME5 ME4a МЕ3а ME4a МЕ3а ME2
Umed Aceeaşi alegere ca sus, dar selectăm clasele MEW

Fluxul de trafic >7000 vehicule pe zi. Rezultă grupa de situaţii de iluminat – 
[ME4a, ME3a, ME2]. Consultarea tabelului secund asociat grupei de situaţii de 
iluminat (Anexa A, Tabelul A.4, SM SR CEN/TR 13201-1:2013):

Zonă de 
risc

Complexitatea 
câmpului vizual

Dificultatea sarcinii 
de navigaţie

Nivel luminos ambiental

Scăzut Mediu Ridicat
Nu Normală Normală ← ← 0

Mai mare decât 
normală 0 0 →

Ridicată Normală ← 0 0
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Mai mare decât 
normală 0 → →

Da →a

a  Pentru zonele de risc, luminanţa este criteriul recomandat de proiectare. Totuşi, atunci 
distanţele de percepţie sunt scăzute şi alţi factori se opun utilizării criteriului de luminanţă, 
iluminarea poate fi utilizată. 

Traseul Chişinău-Soroca, în cea mai mare parte, reprezintă drum drept cu 
curbe lejere, dar circulaţia fiind cu viteză sporită. Traseul poate fi atribuit la zonele 
de risc. Astfel, obţinem indicele „→” ce corespunde clasei de iluminat ME2.

d) În baza clasei de iluminat identificate, se determină performanţele lumi-
notehnice ale acesteia care vor fi aplicate traseului Chişinău-Soroca:

Clasa Luminanţa suprafeţei drumului carosabil în 
condiţii de drum uscat

Orbire 
fiziologică/de 
incapacitate

Iluminatul 
vecinătăţilor

L în cd/m2

[minimum menţinut]
Uo

[minimum]
Ui

[minimum]
TI în % 

[maximum]
SR2  

[minimum]
ME2 1,5 0,4 0,7 10 0,5

Dacă proiectarea se face în baza iluminării(E), atunci nivelul respectiv de 
iluminare se determină în baza clasei echivalente (Tabelul 6) – CE. Valoarea este 
aleasă din Tabelul 9:

Clasa
Iluminarea orizontală

E în lx [minimum menţinut] Uo [minimum]
CE2 20 0,4

2. Determinarea clasei de iluminat pentru str. Ştefan cel Mare care este 
strada principală a satului Peresecina, dacă excludem traseul naţional Chişinău-
Soroca. Caracteristicile drumului sunt: circulaţie dublu sens, câte o bandă de 
circulaţie în fiecare direcţie, volumul traficului moderat, viteza de circulaţie este 
medie (pe timp de noapte 30-60 km/h), numărul de intersecţii este moderat (>3/
km), vehiculele staţionate sunt prezente. De acest drum beneficiază vehiculele 
motorizate, vehiculele lente şi cicliştii, periodic fiind prezenţi şi pietonii.

a) Definirea grupei de situaţii de iluminat – B2;
b) Grupa de situaţii de iluminat – ME4b, ME3c, ME2;
c) Selectarea clasei recomandate (nu este zonă de risc, complexitatea vizu-

ală este bună, vehiculele staţionate sunt prezente, nivelul luminos ambiental este 
mediu, volumul traficului de ciclişti este mediu) – ME3c.
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Rezultă: 

Clasa

Luminanţa suprafeţei drumului carosabil 
în condiţii de drum uscat

Orbire fiziologică/
de incapacitate

Iluminatul 
vecinătăţilor

L în cd/m2

[minimum menţinut]
Uo

[minimum]
Ui

[minimum]
TI în %  

[maximum]
SR2  

[minimum]

МЕЗс 1,0 0,4 0,5 15 0,5

Clasa
Iluminarea orizontală

E în lx [minimum menţinut] Uo [minimum]
CE3 15 0,4

ANEXA 4 
Regimul de funcționare a sistemului de iluminare stradală  

în comuna Tătărăuca Veche şi calculele estimate ale consumului  
de energie electrică pentru anul 2014

ABROBAT:______________________
Directorul ÎM ”TĂTĂRĂUCA-SERVICE”
Prin Decizia Consiliului local al comunei Tătărăuca Veche 
COORDONAT______________________ Veaceslav Melnic 
nr.___________ din ___________________2014

Calculul consumului de energie electrică pentru un felinar instalat în comuna 
Tătărăuca Veche în urma implementării proiectului ”Iluminare stradală eficientă 
în comuna Tătărăuca Veche”

Calculul consumului de energie electrică se va efectua după formula: 
E(kw x ora )= Pbec(kW) x Tore x Dzile unde,
E(kw x ora ) – consumul de energie electrică (kW x oră)
Pbec(kW) – puterea electrică a unui bec electric instalat (kW)
Tore – timpul de funcționare a unui bec intr-o zi (24 ore)
Dzile – durata de funcționare a unui bec într-o lună (zile)
Tariful actual la energia electrică este 1,71 lei fără TVA, cu TVA- 2,052lei.
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Luna ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec. Total/
an

Nr. ore / 
zi din 24 
ore

13 13 10 8 6 6 6 7 8 10 13 13

Nr. zile / 
lună

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Nr. ore / 
lună

403 364 310 240 186 180 186 217 240 310 390 403 3429

P=30 W/ 
0,03kW 12,09 10,92 9,3 7,2 5,58 5,4  5,58 6,51 7,2 9,3 11,7 12,09 102,87

Lei fără 
TVA 20,68 18,67 15,90 12,31 9,54 9,24 9,54 11,13 12,31 15,90 20,01 20,68 175,91

Lei cu 
TVA 20% 24,81 22,41 19,10 14,78 11,45 11,10 11,45 13,36 14,78 19,10 24,01 24,81 211,16

După cum observăm în tabelul de mai sus, la instalarea unui felinar LED, 
cu puterea becului de P=30W, consumul anual va constitui suma de 211,16 lei.

Consumul total anual estimat pentru 359 unități de felinare LED instalate, 
care vor funcționa în număr de 100%, va fi următorul:

Luna ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec. Total/
an

Nr. ore/zi 
din 24 ore

13 13 10 8 6 6 6 7 8 10 13 13

Nr. zile/lună 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Nr. ore/lună 403 364 310 240 186 180 186 217 240 310 390 403 3429

Nr. felinare 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359
P=30 W/
0,03 (kW) 4340 3920 3338 2584 2003 1938 2003 2337 2584 3338 4200 4340 36930

Lei fără TVA 7421 6703 5709 4420 3425 3315 3425 3996 4420 5709 7182 7421 63150

Lei cu TVA 
20%

8906 8044 6851 5304 4110 3978 4110 4795 5304 6851 8619 8909 75781

Nr. de 
gospodării 
viabile

660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Achitarea 
per 
gospodărie 
lunar

13,50 12,19 10,38 8,04 6,23 6,03 6,23 7,27 8,04 10,38 13,06 13,50

Conform deciziei consiliului local al comunei Tătărăuca Veche, nr. 7/4 din 03 
decembrie 2012, taxa locală pentru iluminarea stradală pentru fiecare gospodă-
rie este de 10 lei. În cazul în care gospodăriile, din comună, vor achita în volum 
de 100%, suma colectată anuală va fi calculată în baza formulei: 660 gospodă-
rii x 10 lei x 12 luni = 79200 lei. Astfel, banii colectați vor acoperi practic doar 
consumul de energie electrică. Conform datelor curente, procentul, de colectare 
a plăților, constituie aproximativ 60%. Din aceasta reiese că pentru a menține 



138

Ghid practic privind iluminatul stradal în zonele rurale ale Moldovei

regimul de funcționare, în formatul propus, este necesar ca taxa locală, pentru 
iluminarea stradală per gospodărie, să fie mărită de la 10 lei per gospodărie până 
la 15 lei.

În calculele din tabele nu sunt incluse cheltuielile/costul pentru 
arenda(deservirea) pilonilor. Cheltuielile respective vor fi negociate cu conduce-
rea SA ”RED Nord Vest” .

ANEXA 5

Firme care prestează servicii autorizate în domeniile  
auditului energetic, proiectărilor şi montajelor

1. “Savtels” SRL, mun. Chişinău, str. Cărbunari, 15/A, 

 022 54 68 40, 069103695

2. “DUMIT GRUP” , mun. Chişinău, str. Gr. Vieru, 22/1, of. 34, 

 022 24 35 75, 060136403

3. “CORNA” SRL, mun. Chişinău, str. Decebal, 78/2, of. 1, 

 022 60 17 50, 069012866

4. S.C. “ASELECTRICA” SRL, mun. Chişinău, com. Cerescu, str. Moldova, 8/44, 

022456072, 079415510

5. “Absolut Energie” SRL, mun. Chişinău, str. Matei Basarab, 5/3, of. 47, 

079555481, 069150855

6. “Andra Electro-Service” SRL, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 31/3, of. 53 

079475820, 068377681 

7. “Tehenergo Grup” SRL, mun. Chişinău, str. 022 38 55 22, 079409363

8. “Anvos-Service” SRL, mun. Chişinău, com. Sîngera, str. Renaşterii, 75, 
 022 35 74 39, 078368121 


