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1. INTRODUCERE 

 

Serviciul de iluminat public al orașului Otopeni, (denumit în continuare ”Serviciul”) 

cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, 

iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv și face parte din categoria 

serviciilor comunitare de utilități publice, reglementat prin Legea serviciilor comunitare 

de utilități publice nr. 51/2006 – ca lege cadru și prin Legea serviciului de iluminat public 

nr. 230/2007- ca lege specială. 

 

Serviciile comunitare de utilități publice, inclusiv Serviciul sunt servicii de interes 

economic general (SIEG).  

 

Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilități publice și rolul 

acestora în menținerea coeziunii sociale, reclamă și justifică adoptarea și implementarea 

unui set de măsuri având ca obiectiv dezvoltarea durabilă, a acestor servicii. 

 

Principiile pe baza cărora se fundamentează politicile/inițiativele/strategiile locale în 

domeniul serviciilor comunitare de utilități publice sunt următoarele: 

 

a) serviciile comunitare de utilități publice sunt una din expresiile de autonomie ale 

colectivităților locale și un mijloc puternic de care acestea dispun pentru a servi 

interesul general; ele contribuie la exercițiul competențelor colectivităților locale, 

care, în cadrul legislației naționale sau regionale aplicabile, își asumă 

responsabilitatea pentru exercițiul acestor competențe; 

b) serviciile comunitare de utilități publice contribuie la păstrarea coeziunii sociale 

deoarece furnizează prestații cu caracter social și asigură punerea în practică a 

politicilor de asistență hotărâte la nivel național sau local; ele asigură strângerea 

legăturilor de solidaritate dintre locuitori, evitarea ruperii legăturilor sociale și 

menținerea coeziunii în cadrul comunităților locale, grație calității bunurilor pe care 

le furnizează populației și în particular categoriilor defavorizate; 

c) serviciile comunitare de utilități publice trebuie să reprezinte o prioritate a 

autorităților administrației publice locale deoarece au o contribuție esențială la 

dezvoltarea durabilă a comunităților locale, condiționând chiar dezvoltarea 

economico-socială a acestora; totodată, serviciile comunitare de utilități publice 

contribuie la repartizarea echilibrată, echitabilă și rațională a resurselor disponibile 

pe teritoriul colectivității locale, ele țin seama de interdependența dintre lumea 

urbană și lumea rurală, dintre zonele cu activități agricole și cele cu activități 

industriale, precum și de spațiile/zonele libere care merită să fie prezervate; ele 

îmbină exigențele dezvoltării și economiei cu cele ale protecției sociale și protecției 

mediului, sprijinindu-se, dacă este cazul, pe ajutorul regiunilor, statului și al 

organizațiilor internaționale. 

d) apropierea serviciilor comunitare de utilități publice locale față de cerințele 

populației este o necesitate fundamentală, iar autoritățile administrației publice 

locale au de jucat un rol esențial în furnizarea/prestarea acestor servicii; acesta 

presupune, în general, un grad important de descentralizare și autonomie locală, ca 
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și participarea activă a colectivităților locale la luarea deciziilor cu privire la 

furnizarea/prestarea acestor servicii. 

e) descentralizarea în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice trebuie să 

respecte principiile de coerență și unitate de aplicarea a politicilor publice în 

beneficiul tuturor cetățenilor, de coordonare și de solidaritate teritorială. 

f) gradul posibil și dorit de descentralizare depinde de factori ca structura teritorială, 

dimensiunea colectivităților locale și regionale, natura, importanța și dimensiunea 

teritorială a serviciului, capacitatea efectivă a autorităților administrației publice 

locale și județene de a-și asuma sarcinile corespunzătoare. 

g) oferta serviciilor comunitare de utilități publice trebuie să fie fondată pe nevoile și 

așteptările colectivității și, în consecință, autoritățile administrației publice locale 

trebuie să ia în considerare mai întâi populația vizată când stabilesc cea mai bună 

cale de a furniza serviciile de care sunt responsabile. În contextul societății actuale, 

așteptările în creștere ale cetățenilor și condițiile obiective evoluează rapid, în 

special din cauza noii economii mondiale, ceea ce obligă autoritățile publice, 

centrale și locale, să-și separare competențele și responsabilitățile, să evalueze 

nivelul serviciilor și să asigure adaptarea și îmbunătățirea acestora. 

 

Totodată, autoritățile administrației publice locale trebuie să organizeze serviciile 

comunitare de utilități publice astfel încât să răspundă într-o manieră eficace nevoilor 

populației care trăiește în teritoriul administrat, ținând seama de necesitatea de a ameliora 

continuu calitatea serviciilor lor publice pentru a ține pasul cu evoluția cererilor sociale, a 

priorităților politice generale, a exigențelor unei bune gestiuni economice și a evoluțiilor 

tehnologice. 

Autoritățile administrației publice locale trebuie să vizeze asigurarea egalității între 

utilizatori serviciilor comunitare de utilități publice, ceea ce ar putea necesita, dacă este 

cazul, ca acestora să le fie aplicat un tratament diferențiat (tarife, ajutoare, condiții de 

acces etc.) pentru a ține seama de situațiile obiective diferite în care se găsesc acești 

utilizatori sau candidații la utilizarea serviciului. 

Operatorii serviciilor comunitare de utilități publice trebuie să respecte principiile de 

neutralitate și de non-discriminare în ceea ce îi privește pe utilizatorii, libertatea de opinie 

a acestora și ansamblul libertăților publice. 

Autoritățile administrației publice locale trebuie să organizeze serviciile comunitare de 

utilități publice, în special cele de natură comercială sau industrială, astfel încât să asigure 

utilizatorilor, de câte ori pare adecvat, posibilitatea de a opta între mai multe prestații, 

chiar între mai mulți furnizori, pentru a evita ca o situație de monopol sau statutul public 

al serviciilor să antreneze dificultăți în relațiile cu utilizatorii. 

Înființarea, organizarea și conducerea serviciilor comunitare de utilități publice și 

specializarea structurilor administrației publice locale trebuie făcute în funcție de nevoile 

cetățenilor mai curând decât în funcție de nevoile administrative, astfel încât să se evite 

blocarea fluxului documentelor, procedurile artificiale sau puțin transparente pentru 

utilizator, să se creeze ghișee unice și/sau birouri mobile etc. 

Utilizatorii serviciilor comunitare de utilități publice, în calitate de 

beneficiari/consumatori, trebuie să fie respectați și satisfăcuți.  
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În ceea ce privește gestionarea serviciilor, autoritățile administrației publice locale trebuie 

să asigure punerea în practică a unei gestiuni eficace, performante și durabile, orientată 

asupra rezultatelor. O evaluare periodică și publică a performanței operatorilor este un 

instrument puternic în ameliorarea gestiunii acestora. Pentru a face posibilă o asemenea 

evaluare, este necesar să se stabilească sisteme adecvate de informare și culegere a datelor 

privind serviciile furnizate/prestate și nevoile populației și să se asigure un schimb de 

informații pertinente între diferitele autorități implicate. 

Serviciile comunitare de utilități publice trebuie adaptate, în fiecare caz, la formele de 

gestiune și la modul de finanțare care asigură cea mai bună sinteză între toate interesele 

legitime ale utilizatorilor și care oferă cel mai bun raport cost/avantaje. Pentru aceasta ele 

trebuie să țină cont de efectele directe ca și de efectele induse de activitatea 

furnizată/prestată în ceea ce privește solidaritatea socială, protecția mediului și 

amenajarea teritoriului. 

Serviciile comunitare de utilități publice trebuie să beneficieze de un mod de finanțare 

bine adaptat particularităților acestora, rațiunilor economice și exigențelor sociale, după 

circumstanțe, care pot varia funcție de tipul serviciului, de loc, de modalitatea de gestiune. 

Serviciul - parte componentă a serviciilor comunitare de utilități publice- se organizează 

și funcționează cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006. 

Organizarea și realizarea Serviciului trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi 

de utilitate publică ale comunităților locale, și anume: 

a) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții; 

b) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, 

precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; 

c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale 

localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau 

religioase; 

d) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților; 

e) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică 

a infrastructurii aferente Serviciului. 

Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească, următoarele condiții de funcționare: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

b) adaptabilitate la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale; 

c) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuției 

și utilizării energiei electrice; 

d) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de 

normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale 

Comisiei Internaționale de Iluminat (C.I.E.). 

Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării Serviciului la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și înființarea, dezvoltarea, 

modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în 

competența exclusivă a autorităților administrației publice locale. 

https://lege5.ro/App/Document/geydamrsg4/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?d=2018-07-09
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Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea Serviciului public pe 

criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv 

atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul 

de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii 

directe. 

Elaborarea și aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a 

programelor de investiții privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-

edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea 

modalității de gestiune, precum și a criteriilor și procedurilor de delegare a gestiunii intră 

în competența exclusivă a Consiliului Local al Orașului Otopeni. 

 

Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și 

funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, denumit sistem de 

iluminat public. 

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, 

stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, 

izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate 

pentru iluminatul public. 

Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestării serviciului de iluminat public este 

parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale 

care, în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

aparține proprietății publice a acestora și se evidențiază și se inventariază în cadastrele 

imobiliar-edilitare ale unităților administrativ-teritoriale. 

Sistemul de iluminat public este un ansamblu tehnologic și funcțional, amplasat într-o 

dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil și/sau funcțional 

și/sau estetic, capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a unei activități, spectacol, 

sport, circulației, a unui efect luminos estetic-arhitectural și altele, alcătuit din construcții, 

instalații și echipamente specifice, care cuprinde: 

- linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene; 

- corpuri de iluminat, console și accesorii; 

- puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere; 

- echipamente de comandă, automatizare și măsurare; 

- fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, conductoare, 

izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public; 

În ceea ce privește iluminatul Orașului Otopeni, în ultimii ani au fost realizate lucrări de 

întreținere, reparații, extindere și modernizare a rețelei electrice/iluminatului public.  

Modernizarea a constat în înlocuirea corpurilor de iluminat defecte și a rețelelor 

dezafectate, intervenții care din păcate nu au acoperit decât o mică parte a suprafeței 

orașului. Tipul de rețea este în proporție de 100% de tip LEA, stâlpii fiind uneori depasiti 

de incarcatura pe care o suporta. 

Aparatele de iluminat sunt necorespunzătoare atât din punct de vedere al performanțelor 

luminotehnice, cât și constructiv. Aparatele de iluminat nu au un sistem optic de dirijare 

https://lege5.ro/App/Document/geydamrsg4/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?d=2018-07-09
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al fluxului luminos (lipsă reflector, lipsă difuzor) adecvat și nu pot asigura un iluminat de 

calitate. 

Chiar și în situația în care s-au achiziționat aparate de iluminat închise, s-a optat din 

rațiuni financiare, pentru aparate de iluminat cu un grad scăzut de protecție. Datorită unei 

întrețineri necorespunzătoare (compartimentul optic nu este curățat periodic) acestea nu 

mai pot asigura un flux luminos care să asigure un iluminat corespunzător. 
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2. MISIUNE 

Strategia de dezvoltare a Serviciului are ca misiune principală organizarea, modernizarea, 

eficientizarea serviciului de iluminat public, ridicarea gradului de civilizație, a confortului 

și a calității vieții, creșterea gradului de securitate individuala și colectivă, a gradului de 

siguranță a circulației rutiere și pietonale, în acord cu principiile și liniile directoare din 

domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. 

Totodată, din cauza consumului foarte mare de resurselor energetice bazate pe 

combustibili fosili și a fenomenului din ce în ce mai alarmant de încălzire globală, este 

necesară eficientizarea consumurilor energetice. 

Pentru asigurarea iluminatului public, în special pentru drumurile și străzile mici, se 

utilizează cantități mari de energie și resurse financiare, nu întotdeauna iluminatul fiind 

unul de înaltă calitate. 

În Orașul Otopeni se urmărește obținerea unui grad de acoperire de _____% cu acest 

serviciu, și modernizarea sistemului de iluminat public. 
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3. CÂTEVA ASPECTE TEHNICE1 CE PRIVESC ILUMINATUL PUBLIC 

 

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

Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulație publică, străzi, 

trotuare, piețe, intersecții, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub și 

supraterane. 

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 comutație, protecție, 

evidență, de piloni, (din beton armat, din lemn, din fier zincat), conductoare etc. ( g. 2);  

• Concepție – geometria amplasării corpurilor de iluminat, sistemele de control, 

parametrii, principiul de reglare și sistemul de reglare a nivelului de iluminare etc.  

Iluminatul stradal, având particularități specifice și reprezentând unul din criteriile de 

calitate a civilizației moderne, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

➢ fiziologice; 

➢ de siguranță a circulației; 

➢ de norme luminotehnice; 

➢ de utilizare eficientă a energiei electrice;  

➢ de diminuare a volumului investițiilor; 

➢ de reducere a costului de întreținere.  

Lipsa sau realizarea necorespunzătoare a sistemelor de iluminat rutier poate avea 

consecințe grave asupra circulației rutiere și pietonale, de cele mai multe ori acest lucru 

însemnând pierderi de vieți omenești și pagube materiale.  

 

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 financiare) este corpul 

de iluminat – un aparat multifuncțional.  

Lămpile electrice – surse de lumină primară în instalațiile de iluminat – emit un flux 

luminos inițial direcționat în spațiu conform unei curbe fotometrice determinate de 

producător, care nu pot asigura repartizarea uniformă a luminii pe suprafețe, iluminatul 

cărora trebuie să fie conform rigorilor normative. Necesitățile luminotehnice concrete 

impun însă controlul (redirecționarea) fluxului luminos cu precădere în anumite direcții, 

                                                 
1 http://www.fee.md/media/files/Ghid_Iluminatul_rural_RO.pdf 
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în care sunt situate corpurile sau obiectele care trebuie observate prin asigurarea nivelului 

de iluminare impus de norme.  

Totodată lămpile necesită o protecție mecanică și față de mediul ambiant, de asemenea, 

necesită o anumită fixare mecanică pentru a permite alimentarea din rețeaua electrică, 

eventual prin intermediul unor circuite electrice auxiliare. În unele situații se impun 

condiții de protecție a ochiului față de valorile exagerate ale luminanței pe suprafața 

lămpilor sau modificarea altor mărimi fotometrice și colorimetrice ale radiației 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 cerințele 

respective.  

Diversitatea de instalații de iluminat se împart în două categorii, în funcție de modalitatea 

de repartizare în spațiu a fluxului de lumină (forma curbei fotometrice – CFM) emis de 

aceste instalații:  

(i) Instalațiile de iluminat cu fază (acțiune) scurtă în scopul iluminării obiectelor 

relativ apropiate (până la 10 – 15 m) – corpuri de iluminat;  

(ii) Instalațiile de iluminat cu fază (acțiune) lungă – realizează concentrarea fluxului 

luminos într-un unghi solid, relativ mic, în scopul iluminării obiectelor 

îndepărtate (peste 20 m) – proiectoare.  

Pornind de la formele de transformare a energiei electrice în energia radiației optice 

mulțimea de lămpi electrice utilizate în tehnica iluminatului se împarte în următoarele: 

  

➢ Incandescente  

Lămpile incandescente sunt bine cunoscute din utilizarea în gospodării. Acestea oferă o 

sursă punct de lumină, ceea ce înseamnă că sunt ușor controlate și direcționate. Ele 

folosesc 90% din energia pe care o consumă pentru a produce căldură și doar 10% merg 

către iluminat. 

➢ Fluorescente 

Acest tip de lămpi este mult mai eficient decât cel incandescent, practic inversând rațiile 

de energie pentru a încălzi/lumina. Durata de viață este în jur de 20.000 ore. Tehnologia 

actuală (T-8, T-5) și balasturile electronice pot înlocui vechiul echipament cu balast 

magnetic (T-12) și furniza economisiri de energie de până la 30% – 40%. 

➢ Cu vapori de sodiu de joasă presiune 

Aceste lămpi au o durată de viață lungă (18.000 ore) și sunt foarte eficiente. Totuși, 

culoarea pe care o produc este de un galben monocromatic, făcând ca culorile vehiculelor, 

a îmbrăcăminții și a semnelor rutiere să fie neidentificabile și sunt potrivite doar pentru 

câteva aplicații (anumite autostrăzi, etc.). 

➢ Cu vapori de sodiu de înaltă presiune 

Aceste lămpi emit o lumină galbenă și sunt cele mai eficiente pentru iluminatul stradal. 

Sunt produse într-o varietate de forme și mărimi, sunt multe tipuri de fixare disponibile 

pentru ele și au bune caracteristici de control optic. 
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➢ Cu halogenuri metalice (HM) 

Și aceste lămpi sunt foarte eficiente și au un bun control optic. Emit o lumină albă și au 

calități bune de redare a culorii. Durata de viață este în jur de 10.000 ore, mai mult cu 

noile impulsuri tehnologice de pornire. 

➢ Cu vapori de mercur 

Aceasta a fost prima lumină „albă” de înaltă intensitate populară pentru piste și iluminat 

exterior. Luminează îndeajuns pentru a vedea că lampa este pornită, dar nu furnizează 

lumină folositoare suprafeței de dedesubt, totul folosind aceeași cantitate de energie 

pentru scăderea producției. Nu sunt potrivite pentru un iluminat eficient energetic. 

Ce sunt Led-urile? 

O preocupare constantă, pe plan internațional, este creșterea performanțelor surselor de 

lumină artificială, care necesită atât studii privind creșterea parametrilor surselor actuale, 

cât și studii privind noi soluții pentru obținerea luminii artificiale. Una dintre soluții care a 

deschis noi direcții și perspective în dezvoltarea iluminatului au devenit LED-uri – (Light 

Emitting Diode) – diodă electroluminescentă.  

Lămpile cu LED corespund generației a 3-a de surse electrice de lumină artificială, după 

sursele cu incandescență și sursele cu descărcări electrice în substanțe gazoase. Sursa de 

lumină, în acest caz este un montaj ( g. 6) din elemente semiconductoare cu proprietăți 

strict determinate, care determină spectrul de radiații și formează fluxul luminos.  

Spectrul radiației emise (culoarea luminii emise) este determinat de componența 

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 radiației luminoase (o anumită culoare sau spectru al 

luminii). Realizarea unei anumite culori, în cazul surselor clasice de lumină, necesită 

prezența unor filtre care permit trecerea numai a radiațiilor dorite. Acest lucru determină o 

eficiență deosebit de scăzută a sursei, circa 80% din radiațiile emise de sursă fiind oprite 

de filtrele color. Utilizarea surselor cu LED-uri permite alegerea acestora de culoarea 

dorită, realizând o eficiență energetică mult superioară soluției clasice.  

Un avantaj esențial 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%. 

 

Avantajele iluminatului cu Led  

✓ Eficiență luminoasă. Cel mai important criteriu de apreciere în cazul surselor 

electrice de lumină.  

✓ Componența spectrală. În cazul LED -urilor pachetul spectral dorit se obține prin 

montajele respective a celulei optice.  

✓ Dimensiunile. Sursele de lumina, în concordanță cu necesitatea (destinația 

corpului de iluminat), pot fi foarte compacte, iar prin gruparea mai multor LED-

uri pot fi obținute gabarituri caracteristice lămpilor fluorescente.  
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✓ Capacitate de a rezista la numeroase cicluri “aprindere-stingere”. Lămpile cu 

incandescență și cu descărcări electrice în gaze conțin elemente, care sunt 

sensibile (se uzează) direct proporțional de numărul de cicluri 

“aprindere/stingere”, natura fenomenelor de uzură fiind diferită. LED-urile nu 

conțin 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 aplicații cu senzori de prezență sau semnalizatoare.  

✓ Aprindere instantanee. Nu este necesar un timp pentru atingerea regimului de 

funcționare. 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 și se pot reaprinde imediat după 

ce au fost stinse.  

✓ Rezistența la vibrații. În condițiile iluminatului stradal corpurile de iluminat, fiind 

montate la înălțimi importante (8-25 m) din mai multe motive sunt supuse 

vibrațiilor ceea ce provoacă sau accelerează defectarea elementelor surselor 

clasice (lămpi cu descărcare electrică) de lumină. În cazul LED-urilor vibrațiile 

nicicum nu pot provoca defectarea elementelor componente, toate fiind un corp 

consolidat.  

✓ Funcționare la temperatură scăzută. Lămpile fluorescente funcționează deficitar 

la temperaturi scăzute, fiind necesare tensiuni mari pentru a se aprinde și având un 

flux luminos mai scăzut. Performanțele LED-urilor se îmbunătățesc la temperaturi 

scăzute. Din acest motiv ele sunt utile pentru aplicații exterioare.  

✓ Compatibilitate. LED-urile fiind compatibile cu diferite dispozitive electronice de 

reglare, permit ajustarea nivelului de iluminare și a indicilor de culoare. Pe măsură 

ce tehnologia evaluează, zona dimming-ului și a controlului culorii devin zone de 

inovare în iluminat.  

✓ Nu au emisii infraroșii sau ultraviolet. Lămpile cu incandescență convertesc cca 

80% din energie în radiație infraroșie, doar 20% fiind convertită în lumină. 

Deoarece ponderea iradierii ultraviolete a lămpilor cu descărcare electrică la 

presiuni înalte este considerabilă utilizarea lor este condiționată. LED-urile nu 

emit radiații infraroșii sau ultraviolete.  

✓ Integrarea. Modulele cu LED-uri fiind inițial realizate ca partea componentă a 

sistemului de iluminat alimentat de la rețea electrică, în perspectivă, odată cu 

dezvoltarea celulelor fotovoltaice și având parametrii electrici inițiali compatibili, 

se vor integra ușor într-un sistem de iluminat autonom cu celule fotovoltaice în 

calitate de surse de alimentare, ceea ce oferă un potențialul enorm pentru creșterea 

eficienței energetice. 

  

Principiile în alegerea corpurilor de iluminat  

Eficiența energetică a sistemului de iluminat exterior trebuie să fie în prim plan. 

Alegerea corectă a sursei de lumină  și a corpului de iluminat vor contribui substanțial la 

reducerea consumului de energie electrică. Evident că volumul acestui consum este 
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determinat de eficiența 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. 

Deoarece ponderea costului energiei electrice este foarte mare, prin această componentă a 

sistemului de iluminat poate fi obținută cea mai mare economie de energie electrică. 

Atât eficiența sistemului de iluminat cât și calitatea iluminării depind, în mare măsură, 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. 

Eficiența energetică în etapa de proiectare este determinată de:  

(i) alegerea corectă a sursei de lumină. Se recomandă: lămpi cu sodiu la presiune 

joasă, lămpi cu sodiu la presiune înaltă sau LED-uri, care demonstrează eficiența 

luminoasă înaltă (120 ÷ 150 lm/W) și durata de viață (12 ÷ 15 mii ore primele 

două și 50 mii ore LED-uri);  

(ii) alegerea corectă a corpului de iluminat din punct de vedere al curbei fotometrice;  

(iii) sistemul de iluminat în mod obligatoriu trebuie să fie dotat cu sistemul de control 

și reglare a nivelului de iluminare.  

 

 
4. OBIECTIVE 

 

4.1. Obiective strategice 

 

Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori 

de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulație principale și secundare.  

Pentru anumite căi de circulație înguste, din zonele declarate istorice ale localităților, 

unde se dorește o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu 

sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare 

caldă [T(c) = 2700 K]. 

Pentru căile de circulație având caracter istoric se pot folosi surse de lumină/lămpi cu 

incandescență pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se dorește a fi scos 

în evidență. 

Iluminatul public se va realiza prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu 

respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de 

CNRI. 

Alegerea surselor de lumină se va face în funcție de eficacitatea luminoasă și de durata de 

funcționare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime. 

Corpurile de luminat se vor amplasa pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă 

condițiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor. 

În cvartale de locuințe și în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat 

cu distribuție directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz. 
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Din motive estetice și de securitate, rețeaua de alimentare cu energie electrică se va 

realiza de regulă subteran și numai în cazuri particulare, când condițiile tehnice nu permit, 

aerian. 

În cazul alimentării cu energie electrică prin rețea subterană, corpurile de iluminat 

montate pe stâlpi vor fi racordate la rețeaua de alimentare cu energie electrică în unul 

dintre următoarele moduri: 

a) prin manșon de derivație, montat la baza fiecărui stâlp; 

b) prin cleme de intrare-ieșire în nișa stâlpului sau cutie de intrare-ieșire, montată la baza 

fiecărui stâlp, prevăzându-se și asigurarea locală a derivației. 

Corpurile de iluminat ce vor fi folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ținându-se 

cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu: 

a) destinația iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic; 

b) condițiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie; 

c) condițiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la rețea; 

d) protecția împotriva electrocutării; 

e) condițiile de exploatare - vibrații, șocuri mecanice, medii agresive; 

f) randamentul corpurilor de iluminat; 

g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat; 

h) cerințele estetice și arhitecturale; 

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere; 

j) posibilitățile de exploatare și întreținere. 

La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri 

de stradă, optimizându-se raportul dintre înălțimea de montare a surselor de lumină cu 

distanța dintre stâlpi, luându-se în calcul luminanțele sau iluminările, după caz, și curbele 

de distribuție a intensității luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate. 

Distribuțiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel: 

a) pentru iluminatul căilor de circulație principale și secundare: exclusiv direct; 

b) pentru iluminatul unor căi de circulație cu circulație auto interzisă sau alei din zonele 

blocurilor de locuințe sau zone rezidențiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în 

special parcuri). 

Rețelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluție buclată, cu 

funcționare radială. Punctele de separație se amenajează în tablouri (nișe) speciale ce vor 

fi amplasate pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor. 

Rețelele electrice realizate prin montaj aerian se vor executa din conducte electrice izolate 

torsadate. 

Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de 

distribuție, care poate fi: 

a) tabloul de distribuție din postul de transformare medie/joasă tensiune; 
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b) cutia de distribuție supraterană sau subterană; 

c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană. 

Pe căile de circulație cu trafic redus și foarte redus, alimentarea cu energie electrică a 

sistemului de iluminat public se  realizează cu rețea electrică monofazată sau trifazată, 

care poate fi pozată împreună cu rețeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici. 

Pe căi de circulație cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a 

sistemului de iluminat public se realizează cu rețea electrică trifazată, asigurându-se 

posibilitatea reducerii parțiale a iluminatului public, menținându-se uniformitatea 

luminanței sau iluminării. 

Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuințe se pot monta stâlpi de înălțime mică între 

3 și 6 m. 

În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran. 

Instalațiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate 

necesare siguranței circulației pe căile de circulație, în funcție de intensitatea traficului și 

de reflectanța suprafeței căii de circulație și a zonei adiacente. 

Toate instalațiile de iluminat destinate circulației auto vor fi dimensionate conform 

legislației internaționale și naționale, în funcție de nivelul de luminanță, cu excepția 

intersecțiilor mari și a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcție de iluminare. 

Parametrii luminotehnici ai instalației de iluminat public vor fi verificați de operator, la 

preluarea serviciului, la punerea în funcțiune a unor extinderi și periodic, pe parcursul 

exploatării. 

Menținerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanță, după caz, realizat de sistemul 

de iluminat public se asigură prin programul de întreținere, realizându-se înlocuirea 

lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat. 

Parametrii cantitativi sunt: 

a) nivelul de luminanță, pentru căile de circulație auto; 

b) nivelul de iluminare, pentru intersecții, piețe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste 

pentru biciclete. 

Parametrii calitativi sunt: 

a) uniformitatea pe zona de calcul; 

b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central și periferic. 

Iluminatul piețelor și al intersecțiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie 

mai ridicat cu 50% față de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecție, având 

ca referință standardul SR 13433:1999. 

Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se va realizea astfel încât 

nivelul de iluminare să fie cu 50% mai ridicat față de strada cu nivelul cel mai ridicat, 

având ca referință standardul SR 13433:1999. 

Iluminatul intersecțiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai 

aproape de unghiurile intersecțiilor. 
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Iluminatul intersecțiilor dintre străzile principale și cele secundare se va realiza prin 

amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulație principale în fața căilor de 

circulație secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de 

iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulația rutieră. 

Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât 

nivelul parții carosabile a căii de circulație respective, potrivit factorului "raport de zonă 

alăturată" rezultat din proiectare, având ca referință standardul SR 13433:1999. 

Iluminatul spațiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care 

asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. 

Iluminatul podurilor și pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o 

luminanță egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea 

clasa de protecție IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcționare. 

Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea 

nivelului mărimii de referință cu 50% și, suplimentar, marcarea structurii construcției. 

 Iluminatul căilor de circulație în pantă se va realiza cu micșorarea distanței dintre sursele 

de lumină proporțional cu unghiul de înclinare al pantei și progresiv spre vârful pantei, în 

așa fel încât să se obțină o creștere a nivelului mărimii de referință cu 50%. 

Pentru iluminatul curbelor de circulație, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o 

dispunere care să asigure ghidajul vizual. 

 În cazul intersecțiilor unor căi de circulație cu niveluri de luminanță diferite, se va 

asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanță la altul pe circa 100 m pe calea de 

circulație mai puțin iluminată, pentru adaptarea fiziologică și psihologică a participanților 

la trafic. 

Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanță cu 50% mai ridicat 

decât cel al căii de circulație respective, evitându-se schimbarea culorii care produce șoc 

vizual și estetic perturbator. 

Relațiile dintre mărimile geometrice ale instalației de iluminat și caracteristicile electrice 

și luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluții optime din punct 

de vedere tehnic și economic. 

Pentru evitarea fenomenului de orbire, în piețe și intersecții sursele de lumină și corpurile 

de iluminat se montează la înălțimi cu unghiuri de protecție corespunzătoare. 

Poziționarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulație auto se va determina printr-o 

analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire. 

Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuție exclusiv directă a fluxului luminos 

către calea de circulație rutieră. 

Tipul și dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de 

întreținere și arhitecturale. 

În funcție de tipul corpului de iluminat, distanța dintre corpurile de iluminat se alege în 

funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului 

conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km și 

numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referință standardul SR 13433:1999. 
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Pentru realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanței pe suprafața căii 

de circulație, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii 

luminotehnici normați, având ca referință standardul SR 13433:1999. 

Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcție de cerințele și condițiile în care 

se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri: 

a) unilateral; 

b) bilateral alternat; 

c) bilateral față în față; 

d) axial; 

e) central; 

f) catenar. 

 

Programul de funcționare a iluminatului public va ține cont de: 

a) longitudinea localității; 

b) luna calendaristică; 

c) ora oficială de vară; 

d) nivelul de luminanță sau de iluminare necesar, corelat cu condițiile meteorologice. 

Echipamentele și aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor 

respecta dispozițiile legale în vigoare privind evaluarea conformității produselor și 

condițiile de introducere pe piață a acestora, asigurându-se utilizarea rațională a energiei 

electrice și economisirea acesteia. 

Distanța dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcție de înălțimea de montare a 

acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate. 

Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătățirea factorului de 

putere la acele instalații de iluminat public care necesită această operațiune. 

În orașul Otopeni în domeniul serviciului de iluminat public se vor urmări cu prioritate 

următoarele obiective: 

• asigurarea unui iluminat public adecvat necesităților de confort și securitate, 

individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare; 

• orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunității; 

• respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care 

România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.; 

• asigurarea calității și performanțelor sistemului de iluminat public la nivel 

comparabil cu cerințele directivelor Uniunii Europene; 

• asigurarea accesului nediscrimatoriu al tuturor membrilor comunității locale la 

serviciul de iluminat public; 
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• reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat 

performante, a unor echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat 

public judicios; 

• promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemului de iluminat 

public; 

• asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental și ornamental-festiv, adecvat 

punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală și marcării 

prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor 

legale sau religioase; 

• promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime; 

• promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu 

concurențial de atragere a capitalului privat; 

• instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță a activității 

operatorilor și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la 

acest proces; 

• promovarea metodelor moderne de management; 

• promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formării profesionale 

continue a personalului care lucrează în domeniu; 

• eficientizarea în exploatare a sistemului de iluminat public în vederea asigurării 

unui climat de siguranță și confort. 
 
 

4.2. Obiective specifice 

 

Din punct de vedere tehnico-funcțional: 

 

✓ Funcționarea Serviciului și Exploatarea Sistemului de iluminat public în condiții de 

siguranță; 

✓ Rentabilitate și eficiență economică și energetică; 

✓ Realizarea unei infrastructuri edilitare ca un întreg funcțional, modernă, ca bază a 

dezvoltării economico-sociale a orașului; 

✓ Asigurarea nivelului de iluminare și luminanță coroborat cu optimizarea 

consumurilor de energie electrică, modernizarea și îmbunătățirea performanțelor în 

utilizarea elementelor de control la distanță; 

 

Din punct de vedere al reducerii costurilor 

 

✓ Reducerea consumului de energie electrică și a costului energiei electrice prin 

implementarea de soluții, sisteme și echipamente moderne; 

✓ Asigurarea energiei electrice la parametrii necesari funcționării în condiții optime a 

Sistemului Public; 
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✓ Gestionarea și monitorizarea parametrilor de consum; 

 

 

 

Din punct de vedere al condițiilor socio-economice 

 

✓ Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, 

precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; 

✓ Reducerea numărului de accidente și vandalizări pe timp de noapte; 

✓ Susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a orașului; 

✓ Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și, implicit, a calității vieții; 

✓ Punerea în valoare prin iluminat adecvat a elementelor arhitectonice și peisagistice 

ale orașului și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale ori religioase. 

 

Din punct de vedere al protecției mediului 

 

✓ Cuantificarea impactului reducerii poluării luminoase; 

✓ Recuperarea integrală a componentelor reciclabile; 

✓ Utilizarea echipamentelor care să ducă în mod direct la reducerea poluării 

luminoase și în mod indirect la reducerea emisiilor de CO2 

 

 

5. CUM SE VA REALIZA MODERNIZAREA ILUMINATATULUI PUBLIC? 

 

Pentru perioada 2018-2023, Orașul Otopeni își propune: 

 

✓ Utilizarea surselor noi și cu eficiență luminoasă ridicată, în special a lămpilor cu 

vapori de sodiu de joasă și înaltă presiune (dacă lămpile cu vapori de mercur de 

înaltă presiune ar fi înlocuite cu orice tip de lampă existentă pe piață la ora actuală 

se estimează o creștere a eficienței energetice cu 30% – 70%); 

✓ Reproiectarea sistemului de iluminat în vederea reducerii consumului de energie 

electrică, fără a afecta confortul vizual. 

 

Cu excepția componentelor noi ale Sistemului de iluminat public, sursele de iluminat 

(lămpile) utilizate în prezent în orașul Otopeni pentru iluminatul public sunt uzate moral, 

au o durată de viață scurtă, un consum de energie electrică ridicat și nu îndeplinesc 

condițiile prevăzute prin standardele în vigoare. 

 

În prezent sunt utilizate mai multe tipuri de lămpi,  fiecare cu propriile caracteristici. Prin 

folosirea unor surse de iluminat mai eficiente, va fi posibilă reducerea numărului de lămpi 

utilizate pentru asigurarea iluminatului public concomitent cu asigurarea acelorași nivele 

de iluminare sau a unor nivele superioare. Lămpile și balasturile folosite într-un sistem nu 

pot fi interschimbate, în mod normal, cu altele. În cele mai multe cazuri însă, schimbarea 

tipului de sursă de lumină necesită de asemenea o schimbare a întregului corp de iluminat. 
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Totodată, pentru modernizarea sistemului de iluminat public Orașul Otopeni își propune 

pentru perioada următorilor 5 ani următoarele obiective: 

✓ Amplasarea de noi stâlpi de iluminat stradal; 

✓ Amplasarea de stâlpi noi de iluminat pentru parcuri si spații verzi; 

✓ Fiecare stâlp nou va fi dotat cu corpuri de iluminat cu module discrete și 

distribuție uniformă, specifică iluminatului stradal; 

✓ Modernizarea punctelor de aprindere și posibilitatea programării orelor de 

aprindere/stingere în funcție de sezon; 

✓ Îmbunătățirea designului urban prin pozarea în subteran a acestei rețele; 

✓ Construirea unei rețete de stâlpi de iluminat proiectată conform necesităților 

iluminatului public; 

✓ Dotarea stâlpilor cu corpuri de iluminat cu tehnologie nouă care să respecte 

prevederile Regulamentului serviciului de iluminat public al orașului Otopeni; 

✓ Creșterea siguranței conducătorilor auto si a cetățenilor prin asigurarea nivelului 

de iluminat optim pentru traficului rutier și pietonal;   

✓ Reducerea costurilor cu instalarea-dezinstalarea iluminatului festiv al orașului, 

prin implementarea unui sistem de fixare mecanică și de conectare la rețeaua de 

alimentare cu energie electrică, integrat în sistemul de iluminat public. 

 

Totodată. Orașul Otopeni își propune modernizarea iluminatului public prin plantarea de 

stâlpi noi, cu un aspect deosebit, iar alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza 

printr-o rețea electrică subterană. 
 

Pentru realizarea iluminatului arhitectural, Orașul Otopeni își propune utilizarea doar a 
unor corpuri de iluminat care să asigure punerea în valoare a obiectivelor arhitectonice, și 
în același timp, să respecte prevederile regulamentului serviciului de iluminat public și 
cerințele orașului de reducere a consumului de energie electrică. 
 
Obiectivele principale care pot să beneficieze de iluminat arhitectural în funcție de 
bugetul local al Orașului Otopeni, sunt următoarele: 

 

• Monumente istorice; 

• Instituții publice; 

• Așezăminte culturale; 

• Lăcașe de cult; 

• Parcuri și grădini. 

Pentru realizarea iluminatului festiv Orașul Otopeni își propune utilizarea următoarele 

tipuri de produse, toate echipate cu LED - uri, în funcție de destinația acestora: 
 

• Figurine 3D,  

• Șiruri luminoase,  

• Ghirlande luminoase,  

• Plase luminoase,  

• Țurțuri luminoși,  
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• Țurțuri luminoși dinamici; 

• Globuri luminoase. 

 
 

5.  ANALIZA SWOT  

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 
-90 % din străzile orașului sunt asigurate 
cu iluminat public;  
 
-iluminatul public este funcțional pe toată 
perioada de noapte; 
 
 -există iluminat festiv în fiecare an, în 
preajma sărbătorilor de iarnă. 

 

 

Lipsa iluminatului public pe 10 % din 

străzile orașului, din cauza accesului 

foarte greu si/sau a distanțelor foarte mari 

între locația postului trafo și zonele 

locuite. 

OPORTUNITĂȚI 
 
 

RISCURI 

 

 

Modernizarea sistemului de iluminat, 
utilizând tehnologia LED.  
 
 

 

Producerea de avarii importante care să 

conducă la imposibilitatea furnizării 

serviciului; 

 

Periclitarea siguranței cetățenilor; 

 

Producerea de accidente rutiere. 
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6. CONCLUZII 

Prin implementarea prezentei Strategii locale de dezvoltare a serviciului de iluminat 

public și a infrastructurii aferente, Orașul Otopeni urmărește reducerea costurilor cu 

energia electrică utilizată pentru asigurarea serviciului de iluminat public și îmbunătățirea 

condițiilor sociale și de mediu ale orașului.  

Implementarea strategiei va genera economii substanțiale de energie electrică și un impact 

pozitiv asupra mediului ambiant prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Sistemul de iluminat public va folosi surse de lumină cu consum energetic scăzut și va 

respecta normele în vigoare referitoare la iluminatul public.  

Principalele avantaje ce vor fi generate sunt: 

▪ Reducerea consumului de energie electrică 

Implementarea unui sistem de iluminat care să folosească surse de lumină eficiente 

energetic poate genera o reducere a consumului de energie electrică de până la 50%. 

▪ Reducerea emisiilor de poluanți 

Reducerea consumului de energie electrică conduce la diminuarea emisiilor de poluanți, 

în special a celor de CO2. 

  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        


