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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs  

Dezvoltarea conceptului si elaborarea proiectelor sistemelor inteligente de iluminat public 

2. Obiectivele etapei anuale  

1. Analiza proiectelor reale privind sistemele de iluminat public. 

2. Elaborarea proiectelor sistemelor de iluminat public stradal din scuarul corpurilor de studii 

UTM si a parcului dendrologic din campusul Riscani. 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1. Analiza proiectelor reale privind sistemele de iluminat public. Dezvoltarea conceptului 

sistemelor inteligente de iluminat public. 

2. Elaborarea proiectului sistemului de iluminat public stradal din scuarul corpurilor de studii 

UTM.  

3. Elaborarea proiectului sistemului de iluminat public a parcului dendrologic din campusul 

Riscani. 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1. Au fost analizate proiecte reale ale sistemelor de iluminat public. 

2. A fost elaborat schiţa proiectului sistemului de iluminat public stradal din scuarul 

corpurilor de studii UTM. 

3. A fost elaborat schiţa proiectului sistemului de iluminat al public a parcului dendrologic 

din campusul Riscani. 

5. Rezultatele obținute (descriere narativă 3-5 pagini) 

Elaborarea proiectului sistemului de iluminat stradal 

În prezent, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova, prin intermediul 

Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, în general şi realizarea, 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 şi a utilizatorilor.   

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.  

Starea tehnică deplorabilă a sistemelor de iluminat stradal şi rutier din Republica Moldova, 

gradul de uzură fizică şi morală a majorităţii sistemelor existente, necesită eforturi investiţionale 

importante pentru reabilitarea acestora. În acelaşi timp este necesară conştientizarea faptului 

că absorbţia şi implementarea investiţiilor respective, în scopul dezvoltării acestor infrastructuri 

impune cunoaşterea problematicii, 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. 

Evaluarea stării sistemelor de iluminat stradal în oraşe şi localităţile rurale.   



 
 

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 fluorescente tubulare.  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 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. 

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. Diferența dintre ele se manifesta prin 

componența spectrală (spectru gălbui 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 

protecţie 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 balasturi 

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 corpurilor 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 cazurilor, 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”. 

Căile de circulaţie în zonele rurale ale Republicii Moldova în mare măsură se află într-o stare 

care trebuie soluționată odată cu realizarea proiectelor sistemelor de iluminat exterior. Starea  

căilor de circulație în zonele rurale ale republicii 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 si 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 maşini agricole, 

pietoni, unii chiar sub influența băuturilor alcoolice; 

• pietonii folosesc partea carosabilă; 

• la sfârşit de săptămâna: petreceri, nunti, botezuri, târguri etc. care se desfăşoară, de 

regulă, pe partea carosabilă; 

• 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 public 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. 

De aici rezultă că în localităţile rurale din Republica Moldova practic toate elementele-cheie ale 

sistemelor de iluminat stradal sunt uzate fizic sau lipsesc. 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. 

Exploatarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuție este condiţionată de planurile 

de extindere a rețelelor și aspectele ce țin de concepția sistemelor de iluminat. Acestea, ca și în 

trecut, au rămas nefiind prioritare. 

Sistemele moderne de iluminat stradal urmăresc satisfacerea unor cerinţe de utilitate publică 

comunităţii locale precum:  

• Ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;  

• Creşterea gradului de securitate individuală  şi colectivă în cadrul comunităţii locale; 

• Asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere  şi pietonale în perioada nocturnă;  



 
 

Pentru a atinge obiectivele menționate mai sus rețeaua de iluminat public trebuie să dețină 

următoarele calități: 

a) Să producă lumină ”suficientă” și să o distribuie uniform pe suprafața propusă; 

b) Să fie eficientă din perspectiva consumului de energie; 

c) Să implice costuri reduse de mentenanță; 

d) Să aibă o durată de viață lungă. 

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. 

Evaluarea stării sistemelor de iluminat al grădinilor publice.   

Grădinile publice permit o abordare mai flexibilă a sistemului de iluminat datorită în special 

absenței vehiculelor. Sunt create astfel condiții pentru elaborarea și aplicarea unor scenografii 

care pot modifica substanțial ambianța respectivului spațiu, dar numai cu condiția existenței 

unei viziuni integrate, interdisciplinare. Iluminatul acestor spații trebuie să fie conceput în 

funcție de soluțiile urbanistice alese și de prioritățile spațiale determinate în proiectul de 

reamenajare, altfel există riscul ca acesta să-i diminueze valoarea sau chiar să o anuleze. 

Parcurile constituie pentru orașe spații de recreere și destindere. Din păcate, aceste spații nu 

fac obiectul unui concept de iluminat integrat, proiectele de amenajare/reamenajare când există, 

se rezumă la iluminatul aleilor de promenadă și de acces, eventual iluminatul câtorva lucrări de 

artă, neglijându-se în totalitate iluminatul vegetației. 

Iluminatul grădinilor publice, este o particularitate a iluminatului exterior, corespunzător 

realizat, are efecte benefice atât în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea utilizatorilor, cât şi 

sub aspect economic.  

Siguranţa cetăţenilor implică reducerea numărului de accidente de circulaţie pe timpul nopţii, 

acest lucru fiind demonstrat prin studii realizate de specialişti din diferite ţări. Tot din aceste 

studii rezultă că securitatea cetăţenilor este mai mare în locurile unde iluminatul exterior este 

realizat corespunzător (întunericul favorizând agresiunile asupra persoanelor). 

Pe teritoriile parcurilor şi grădinilor publice pot fi amplasate următoarele zone funcţionale: 

• Terenuri sportive şi atracţioane; 

• Puncte de alimentaţie publică; 

• Alei şi cărări; 

• Zone împădurite; 

• Terenuri pentru spectacole publice; 

• Obiecte de arhitectură. 

La proiectarea unui parc sau squar este necesar să se țină cont de statutul obiectului, de gradul 

vizitării, de suprafața obiectului, de densitatea copacilor și tufarilor, de numărul de alei și de 



 
 

amplasarea lor, de particularitățile zonelor a parcului (amplasarea băncilor, terenurilor pentru 

copii, havuzurilor, foișoarelor) și alte nuanțe. În cazul Parcului dendrologic din Campusul 

Râşcani toate aceste componente în teritoriul grădinii publice se regăsesc și funcționează de mai 

mulți ani. 

Starea actuală a grădinii este puțin dezavantajată de către sistemul de iluminat existent din 

următoarele motive:  

1. Sistemul de iluminat a fost proiectat și realizat în perioada care caracteriza cu deficit în 

toate, inclusiv, în ceea ce ține de corpuri de iluminat. Anume din acest motiv corpurile de 

iluminat utilizate sunt de fabricație proprie a Universității.  

2. În pofida faptului că sunt utilizate lămpile LED randamentul corpurilor de iluminat este 

redus datorită deschiderii reduse a componentei transparente a corpului de iluminat; 

3. Deoarece corpurile de iluminat au fost fabricate în atelierul UTM lipsește informația 

despre tipul curbei fotometrice fără care este imposibilă realizarea calculelor 

fotometrice; 

4. Ponderea iluminării în emisfera de sus a  corpurilor de iluminat montate în parcul 

dendrologic depășește valori admisibile, ceea ce provoacă poluarea luminoasă;  

5. Amplasarea corpurilor de iluminat nu este cea mai reușită, în mai multe alei corpurile de 

iluminat pot fi amplasate într-un singur rând; 

6. Lipsește componenta estetică în construcția corpurilor de iluminat; 

7. Construcția corpurilor de iluminat îngreunează efectuarea lucrărilor de îngrijire; 

8. Numărul corpurilor de iluminat (131) utilizat pentru realizarea sistemului de iluminat 

este exagerat; 

9. Un număr mare de corpuri de iluminat este ecranat/umbrit de copaci și procesul este în 

dezvoltare; 

10. Concepția componentei electrice a sistemului de iluminat este natural înscris în planul 

parcului dendrologic. 

Sistemul de iluminat al grădinii publice  trebuie să asigure iluminatul zonelor pietonale, trebuie 

să-i ajute pe pietoni să distingă obstacolele sau alte pericole de pe drum și să-i identifice pe 

ceilalți trecători, prietenoși sau altfel, care s-ar afla în imediata apropiere. De aceea, atât 

iluminarea orizontală, cât și cea verticală sunt importante. 

Concepția sistemului de iluminat trebuie totalmente să se înscrie în arhitectura și geografia și să 

devină partea organică a landșaftului. O importanță deosebită se acordă nivelului de iluminare 

a zonelor cu specificul activităților vizuale și componenței spectrale a fluxului de lumină. În 

scopul eficientizării consumului de energie electrică sistemul de iluminat trebuie să fie dotat cu 

sistemul de reglare a nivelului de iluminare în diferite perioade nocturne.  

La sistemul de iluminat existent din Parcul Dendrologic se adaugă iluminarea aleei centrale Nr. 

1 – principala cale de acces la corpurile de studii alcătuită din 15 corpuri de iluminat. 

 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de publicații  



 
 

Lista publicațiilor din anul 2021 în care se reflectă doar rezultatele obținute în proiect, 

perfectată conform cerințelor față de lista publicațiilor (a se vedea anexa)  

Notă: Lista va include și brevetele de invenții și alte obiecte de proprietate intelectuală, 

materiale la saloanele de invenții (conform Anexei 1B)  

 

7. Impactul științific, social și/sau economic al rezultatelor științifice obținute în cadrul 

proiectului 

Realizând calculele fotometrice a sistemelor de iluminat exterior (iluminatul stradal, 

grădinilor publice) a fost atrasă atenția deosebită coeficientului de depreciere, de care, în 

mare măsură, depinde consumul de energie electrică de către sistemul de iluminat. Ca 

urmare a fost adresată o scrisoare către Comisia Internațională de Iluminat cu sediul în 

Vienna pentru a atrage atenția la acest factor de importanță mondială. 

8. Infrastructura de cercetare utilizată în cadrul proiectului 

Pentru a realiza obiectivele stabilite în proiect au fost utilizate laboratoarele Facultăţii 

Energetică şi Inginerie Electrică amplasate în campusul Centru, precum şi spaţiile în aer 

liber din campusul Râşcani din preajma blocurilor de studii şi parcul Dendrologic al 

Universităţii Tehnice a Moldovei. 

9. Colaborare la nivel național în cadrul implementării proiectului 

Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Institutul de Standardizare din Moldova, Institutul de 

Energetică AŞM. 

10. Colaborare la nivel internațional în cadrul implementării proiectului 

Comisia Internațională de Iluminat cu sediul în Vienna, Universitatea Politehnică Bucureşti 

11. Dificultățile în realizarea proiectului  

Procedură dificilă privind modificarea echipei de cercetători pe parcursul anului. 

12. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de prezentări la foruri științifice 

(comunicări, postere – pentru cazurile când nu au fost publicate în materialele conferințelor, 

reflectate în p. 6)  

Lista forurilor la care au fost prezentate rezultatele obținute în cadrul proiectului de stat 

(Opțional) se va prezenta separat (conform modelului) pentru: 

 Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

 Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

Gropa Victor, dr.conf.; Conferinţa internaţională SIELMEN-2021; Organizată 

de UCV, UT Iaşi şi UTM la Chişinău pe 7-8 octombrie 2021 (discuţii). 

 Manifestări științifice naționale 

 Manifestări științifice cu participare internațională 

  

13. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute în proiect  (premii, medalii, titluri, alte 



 
 

aprecieri).  

 

14. Promovarea rezultatelor cercetărilor obținute în proiect în mass-media 

 Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Gropa Victor / Radio Studentus: Comunicare în Campus / Proiecte în curs de realizare 

 Articole de popularizare a științei 

Mogoreanu Nicolae / Экономическое обозрение Логос пресс / НАРЭ в условиях 

Молдовы не может быть независимым и высокопрофессиональным 

15. Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2021 de membrii echipei 

proiectului  

 

16. Materializarea rezultatelor obținute în proiect 

Prototipuri ale corpurilor de iluminat stradal, realizate în proporţie de 80%, planificat a fi 

instalate în anul 2022. 

17. Informație suplimentară referitor la activitățile membrilor echipei în anul 2021 

 Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor 

științifice de susținere a tezelor  

Mogoreanu Nicolae / Consiliul științific specializat: D 221.01-41 / 23.12.2020 / 

membru 

 Redactor / membru al colegiilor de redacție al revistelor naționale / internaționale  

 



 
 

18. Rezumatul activității și a rezultatelor obținute în proiect  

1 pagină în engleză și 1 pagină în română ce rezumă rezultatele obținute în anul 

2021. 

Română 

Starea tehnică deplorabilă a sistemelor de iluminat stradal şi rutier din Republica 

Moldova, gradul de uzură fizică şi morală a majorităţii sistemelor existente, necesită 

eforturi investiţionale importante pentru reabilitarea acestora. 

Analizele efectuate au arătat că prin utilizarea corpurilor de iluminat (CI) cu puterea 

65 şi 100 W sistemul de iluminat a devenit supradimensionat (au demonstrat şi măsurările 

fotometrice) ceea ce provocă consumul majorat de energie electrică. 

Se atestă valorile nivelului de iluminare între 50 lx şi 1,5 lx pe o deschidere între 

piloni, ceea ce mărturiseşte faptul că curba fotometrică a CI utilizate nu corespunde 

scopului luminotehnic, iar pe suprafeţele străzilor supuse măsurărilor nivelul 

neuniformităţii iluminării este între 0,07 şi 0,1, valorile reglementate fiind între 0,35 – 0,7. 

Valoarea nivelului de iluminare pentru tipul străzilor supuse măsurărilor trebuie să 

fie 10 lx cu condiţia că  neuniformitatea longitudinală (măsurată în lungul axului de 

circulaţie a unui culoar) să fie de cel puţin 0,5. Această valoare poate fi obţinută doar prin 

utilizarea CI cu curba fotometrică corespunzătoare scopului. 

Secţiunea conductoarelor utilizate (16 şi 25 mm2) este supradimensionată. Din mai 

multe motive secţiunile conductoarelor sistemului de iluminat modernizat propus sunt 

exagerate, fapt care a provocat costuri considerabile suplimentare a sistemului de iluminat. 

În cazul LED-urilor abaterile tensiunii sunt în planul secundar. 

Dotarea sistemului de iluminat stradal cu cel mai primitiv sistem de reglare a 

nivelului de iluminare ar permite reducerea consumului de energie electrică cu 15 – 20 %. 

Este necesar de a solicita de la proiectanţi/executanţi prezentarea paşapoartelor 

corpurilor de iluminat utilizate sau de obligat proiectantul de a prezenta rezultatele 

testărilor CI de un Centru metrologic autorizat în cazul în care nu vor prezenta 

paşapoartele CI. 

Au fost analizate proiectele reale privind sistemele de iluminat al grădinilor publice. 

A fost determinat conceptul și schița proiectului sistemului de iluminat al grădinii publice. 

A fost analizat teritoriul și landșaftul  parcului dendrologic din campusul Râşcani din 

perspectiva replanificării sistemului de iluminat al parcului adaptat la infrastructura 

existentă. 

A fost analizat și apreciat din punct de vedere al compatibilității actualul sistem de 

iluminat al parcului dendrologic din campusul Râşcani. Proiectul propus prevede  

extinderea și diversificarea  sistemului de iluminat și, ca urmare, va fi creat confortul 

luminos odată cu redicerea costurilor de exploatare. 

A fost pregătit textul și expediată scrisoarea în adresa Comisiei Internaționale de 

Iluminat cu motivația și propunerea de a examina posibilitatea introducerii modificărilor în 

valoarea Coeficientului de depreciere. 

Engleză 

The deplorable technical condition of street and road lighting systems in the Republic 

of Moldova, the degree of physical and moral wear and tear of most existing systems, 

require significant investment efforts to rehabilitate them. 

Analyzes have shown that by using lighting fixtures (ICs) with a power of 65 and 100 

W the lighting system has become oversized (demonstrated by photometric measurements) 

which causes increased electricity consumption. 

The values of the lighting level between 50 lx and 1.5 lx on an opening between the 

pillars are attested, which testifies that the photometric curve of the IC used does not 

correspond to the lighting purpose, and on the surfaces of the streets subject to 

measurements the level of lighting unevenness is between 0.07 and 0.1, the regulated values 



 
 

being between 0.35 - 0.7. 

The value of the illumination level for the type of streets to be measured shall be 10 lx 

provided that the longitudinal unevenness (measured along the axis of movement of a 

corridor) is at least 0.5. This value can only be obtained by using the IC with the 

photometric curve corresponding to the purpose. 

The cross section of the conductors used (16 and 25 mm2) is oversized. For several 

reasons, the conductor sections of the proposed modernized lighting system are 

exaggerated, which has caused considerable additional costs to the lighting system. In the 

case of LEDs, the voltage deviations are in the background. 

Equipping the street lighting system with the most primitive lighting level control 

system would reduce the electricity consumption by 15 - 20%. 

It is necessary to request from the designers / executors the presentation of the 

passports of the used lighting fixtures or to oblige the designer to present the results of the 

CI tests by an authorized Metrological Center in case they will not present the CI passports. 

The real projects regarding the lighting systems of the public gardens were analyzed. 

The concept and sketch of the public garden lighting system project was determined. 

The territory and the landscape of the dendrological park from the Râşcani campus 

were analyzed from the perspective of the re-planning of the lighting system of the park 

adapted to the existing infrastructure. 

The current lighting system of the dendrological park on the Râşcani campus was 

analyzed and appreciated from the point of view of compatibility. The proposed project 

envisages the expansion and diversification of the lighting system and, as a result, bright 

comfort will be created with the reduction of operating costs. 

The text was prepared and the letter was sent to the International Commission on 

Illumination (CIE) with the motivation and proposal to examine the possibility of 

introducing changes in the value of the Depreciation Coefficient. 

Notă: Rezumatul va fi publicat în acces deschis pe pagina web oficială a Agenției și a 

AȘM, însoțite de avizul Biroului Secției de Științe a AȘM 

 

19. Recomandări, propuneri 

 

 

Conducătorul de proiect __________/ Dr. Nicolae MOGOREANU 

 

Data: _________________  

 

LŞ 



 
 

Anexa 1A 

 

Lista lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice 

publicate în anul de referință în cadrul proiectului din Programul de Stat 

 „Comunicarea inteligenţei Oraşului Modern prin implementarea sistemelor inovative  

a iluminatului public” 

(denumirea proiectului) 

 

1. Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul organizației din domeniile 

cercetării și inovării) 

 1.1.monografii internaționale 

 1.2. monografii naționale 

2. Capitole în monografii naționale/internaționale 

3. Editor culegere de articole, materiale ale conferințelor naționale/internaționale 

4. Articole în reviste științifice  

 4.1. în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS (cu indicarea factorului de 

impact IF) 

 4.2. în alte reviste din străinătate recunoscute 

 4.3. în reviste din Registrul National al revistelor de profil, cu indicarea categoriei 

4.4. în alte reviste naționale 

5. Articole  în culegeri ştiinţifice naționale/internaționale 

5.1. culegeri de lucrări ştiinţifice editate peste hotare 

5.2 culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova 

6. Articole în materiale ale conferințelor științifice 

6.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

6.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

6.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională 

6.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 

7. Teze ale conferințelor ştiinţifice 

7.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

7.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

7.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională 

7.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 

Notă: vor fi considerate teze şi nu articole materialele care au un volum de până la 0,25 c.a. 

8. Alte lucrări ştiinţifice (recomandate spre editare de o instituţie acreditată în domeniu) 



 
 

8.1.cărţi (cu caracter informativ) 

8.2. enciclopedii, dicţionare 

8.3. atlase, hărţi, albume, cataloage, tabele etc. (ca produse ale cercetării ştiinţifice) 

9. Brevete de invenţii şi alte obiecte de proprietate intelectuală, materiale la saloanele de 

invenţii 

10. Lucrări științifico-metodice și didactice  

10.1. manuale pentru învăţământul preuniversitar (aprobate de ministerul de resort) 

10.2. manuale pentru învăţământul universitar (aprobate de consiliul ştiinţific /senatul    

instituţiei) 

10.3. alte lucrări științifico-metodice și didactice 

 

 

NOTĂ: 

 Datele bibliografice se redactează în conformitate cu standardul SM ISO 690:2012 Informare 

și documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de 

informare. 

 Pentru fiecare lucrare va fi indicat depozitul electronic internațional, național sau instituțional 

în care aceasta este înregistrată, precum și adresa electronică la care poate fi accesată 

lucrarea.  

  

 

 



 
 

Anexa 1B 

  

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanțare 

 

Cifrul proiectului 20.800009.0807.33 

Contract de finanţare: 125-PS din 04.01.2021 

 

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea  
Codul 

economic 

Anul de gestiune: 2021 

Aprobat 
Modificat    

(+/-) 
Precizat 

Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor  211180 296,0   296,0 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 

(24%) 
212100 71,1   71,1 

Deplasări de serviciu  în interiorul ţării  222710       

Deplasări de serviciu peste hotare 222720       

Servicii editoriale 222910       

Servicii de cercetări ştiinţifice contractate  222930       

Servicii neatribuite altor aliniate  222990       

Procurarea maşinilor şi utilajelor 314110     

Procurarea produselor alimentare 333110       

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, 

ştiinţifice şi alte scopuri 
335110 102,7   102,7 

Procurarea materiale de uz gospodăresc şi rechizite 

de birou 
336110       

TOTAL   469,8   469,8 

 

 

Rector U.T.M.   dr. hab. Viorel BOSTAN   
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Contabil (economist)     Victoria IOVU 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Conducătorul de proiect   dr. Nicolae MOGOREANU    
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

 

 

Data: _________________  

 

LŞ 



 
 

Anexa 1C 

 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului 20.80009.0807.33 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 

(conform contractului 

de finanțare) 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de 

muncă conform 

contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

1.  Mogoreanu Nicolae 1944 dr. 0,50 04.01.2021  

2.  Hlusov Viorica 1980 dr. 0,50 04.01.2021  

3.  Gropa Victor 1980 dr. 0,50 04.01.2021  

4.  Radilov Tudor 1986 dr.   04.01.2021  

5.  Dobrea Ina 1970 f-grad   04.01.2021  

6.  Vasilos Elena 1984 f-grad   04.01.2021  

7.  Ghertescu Cornel 1969 f-grad   04.01.2021  

8.  Puica Tatiana 1988 f-grad 0,50 04.01.2021  

9.  Rotaru Adrian 1992 f-grad 0,50 04.01.2021  

10.  Tintiuc Iurie 1980 f-grad 0,50 04.01.2021  

11.  Iliescu Pavel 1987 f-grad 0,25 04.01.2021  

12.  Josan Marcel 1975 f-grad 0,50 04.01.2021  

 
Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de 

finanțare 
33,3 

 

Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2021 

Nr Nume, prenume  Anul nașterii Titlul științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data 

angajării 

1.       

      

      

 
Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării 33,3 

 

 

Rector U.T.M.   dr. hab. Viorel BOSTAN   
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Contabil (economist)     Victoria IOVU 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Conducătorul de proiect   dr.  Nicolae MOGOREANU    
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Data: _________________  

 

LŞ 



 
 

Anexa 1 

Comunicarea inteligenței Orașului Modern prin implementarea 

Sistemelor Inovative a iluminatului public. 
Programul de Stat (2020-2023),    20.80009.0807.33 

Etapa II.              Dezvoltarea conceptului si elaborarea proiectelor sistemelor   

inteligente de iluminat public. 

Conţinutul etapei:      Analiza proiectelor reale privind sistemele de iluminat public. 

Elaborarea proiectelor   sistemelor de iluminat public stradal din scuarul corpurilor de 

studii UTM si a parcului dendrologic din campusul Râşcani 

Rezultatele preconizate:  - Proiectul sistemului de iluminat stradal, 

                                      - Proiectul sistemului de iluminat al grădinii publice. 
 

                                                                            Elaborat de: 

1. Mogoreanu N., - cercet. şt., coordonator 

2. Gropa V., - cercet. şt. superior 

3. Hlusov V., - cercet. şt. superior 

4. Rotari A.,- cercet. şt. stagiar 

5. Josan M., - cercet. şt. stagiar 

6. Puica T., - cercet. şt. stagiar 

7. Tintiuc Iu., - cercet. şt. stagiar 

8. Iliescu P. , - cercet. şt. stagiar 

1. Elaborarea proiectului sistemului de iluminat stradal 

Introducere 
În prezent, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova, prin intermediul 

Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, în general şi realizarea, 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 şi a utilizatorilor.   

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. Starea tehnică deplorabilă a sistemelor de 

iluminat stradal şi rutier din Republica Moldova, gradul de uzură fizică şi morală a majorităţii 

sistemelor existente, necesită eforturi investiţionale importante pentru reabilitarea acestora. În 

acelaşi timp este necesară conştientizarea faptului că absorbţia şi implementarea investiţiilor 

respective, în scopul dezvoltării acestor infrastructuri impune cunoaşterea problematicii, 

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.  

1.1. Scopul iluminatului stradal. Incursiune în istorie 
Iluminatul stradal, corespunzător realizat, are efecte benefice atât în ceea ce priveşte siguranţa şi 

securitatea locuitorilor, cât şi sub aspect economic. Siguranţa cetăţenilor implică reducerea 

numărului de accidente de circulaţie pe timpul nopţii, acest lucru fiind demonstrat prin studii 

realizate de specialişti din diferite ţări. Tot din aceste studii rezultă că securitatea cetăţenilor este 



 
 

mai mare în locurile unde iluminatul exterior este realizat corespunzător (întunericul favorizând 

agresiunile asupra persoanelor). 

În condiţiile în care iluminatul natural nu poate asigura durata şi nivelul necesar de iluminare 

caracteristice ritmului contemporan de viaţă, aspectele de prelungire a perioadei luminoase a 

zilei sunt preluate de iluminatul artificial. Iluminatul artificial exterior (urban, rural, stradal, 

arhitectural, rezidenţial etc.) în tehnica iluminatului ocupă un loc deosebit datorită implicaţiilor 

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 

orele când lipsește lumină naturală. 

Odată cu semnarea Acordului de Asociere problemele iluminatului exterior în localitățile 

Republicii Moldova trebuie abordate în conformitate cu cerinţele promovate în ţările Uniunii 

Europene.  

Iluminatul stradal al localităţii este un complex format din mai multe sisteme de iluminat în 

dependenţă de structura căilor de circulaţie, de numărul de populaţie, geometria localităţii şi 

repartizarea zonelor (rezidenţiale, centrală, de producere etc.). 

 

1.2. Evoluţia sistemelor de iluminat stradal 

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 utilizare a electricității în iluminatul urban. 

În acest aspect prelungirea perioadei luminoase a zilei în localitățile urbane prin utilizarea 

iluminatului electric a rămas cu mult în urmă.  

 

În prezent, atât nivelul de utilizare cât și formele de utilizare au fost reduse și primitive, iar 

modalitățile de utilizare a surselor electrice de lumină nicidecum nu au conținut de un ”sistem” 

de iluminat. Extinderea zonelor de iluminat, creșterea performanței surselor electrice de lumină, 

avansarea normelor de iluminat, perfecţionarea continuă a sistemelor de reglare a nivelului de 

iluminare, 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 a 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 confortabil de 

iluminare.  

 

Până în anul 1970 în iluminatul exterior al Republici Moldova, se utiliza concepția tipizată așa-

numitei ”soluţie luminotehnică” pentru arterele de circulaţie fără un control calitativ şi cantitativ 

al nivelului de iluminare și, în realitate, sursele de lumină erau destinate doar pentru a favoriza 

doar orientare în spațiu. Odată cu dezvoltarea sistemelor de iluminat și cu apariția sistemelor de 

iluminat arhitectural în perioada anilor ‘80 s-au schimbat suficient concepțiile și conținutul 

sistemelor de iluminat urban. 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 de mulţi ani. 

 

Având în vedere importanța infrastructurii urbane realizarea iluminatului în oraşele şi comunle 

Republicii Moldova este una din condițiile aderării ţării noastre la Uniunea Europeană. 

 

Pentru realizarea sistemelor de iluminat moderne, adaptate la spectrul mare de condiții, la 

moment, există practic toate condițiile (proiectanți, corpuri de iluminat, echipamentul de 



 
 

infrastructură, experiența țărilor avansate etc.) pentru a asigura în localitățile ţării iluminatul 

caracteristic localităților urbane. 

1.3. Ce este și ce condiţii 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.; 

 Concepție - geometria amplasării corpurilor de iluminat, sistemele de control, parametrii, 

principiul de reglare a nivelului de iluminare etc.), care trebuie, cu siguranţă, să asigure 

realizarea următoarelor condiţii pentru căile de circulație generale și pietonale: 

 

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

calitate a civilizaţiei moderne, trebuie să îndeplinească următoarele 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. 

 

                          

• de a observa o persoană ce se apropie 

• de a recunoaşte o faţă 

• de a identifica un obiect 

 

•vizibilitatea pietonilor pentru rezidenţi şi alţi pietoni 

•vizibilitatea obiectelor stradale 

•vizibilitatea caselor 

                                 Figura 1. Lista de sarcini şi cerinţe vizuale pentru pietoni 

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. 

 

 Nivelul personal Nivelul comunitar 

Sarcinile/Cerinţele pentru pietoni 

 

 Sarcinile/Cerinţele pentru pietoni Pilon 

 

 



 
 

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 vedere şi atât volumul, cât şi calitatea 

acestei informaţii sunt determinate în mare măsură de calitatea condiţiilor vizuale (optice) create 

de sistemul de iluminat. 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 

volumunl şi calitatea informaţiei obţinute şi, ca urmare, durata reacţiei şi corectitudinea 

acţiunilor întreprinse de participantul la circulaţie.  

Pachetul acesta de cerințe trebuie asigurat de sistemul de iluminat, în mod obligatoriu, în 

corespundere cu actele normative în vigoare.  

1.4. Evoluţia concepţiilor sistemelor de iluminat stradal 
Evoluţia concepţiilor sistemelor de iluminat stradal, în mare măsură, a fost şi rămâne determinată 

de următorii 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 sistemelor de 

iluminat; 

4. Politica tarifară şi dinamica schimbării tarifelor la energia electrică. 

Odată cu deschiderea pieței de produse electrotehnice pentru domeniul iluminatului au apărut  

posibilități enorme de evoluție accelerată a pozițiilor 1, 2 și 3, de a comunica sistemelor de 

iluminat, indiferent de natura lor, proprietăți tehnico-economice performante.  

Varietatea produselor permite realizarea unei diversităţi enorme de concepţii a sistemelor de 

iluminat stradal, care cu siguranţă vor asigura echilibrul “confortul luminos – eficienţa 

(energetică și financiară). Acest lucru nu s-a întâmplat în domeniul iluminatul în vremurile mai 

vechi, 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.). 

Aspectele conceptuale ale sistemelor de iluminat urban în ultimii 20 de ani au evoluat enorm. 

Prin dotarea lor cu surse electrice de lumină performante, sisteme moderne de control, de reglare 

și gestionare, prin redarea posibilităților de ajustare a parametrilor luminotehnici la condițiile 

reale caracteristice perioadei nocturne, sistemele de iluminat au devenit inteligente. 

Din acest punct de vedere este necesar de constatat că anume selectarea corectă a structurii 

sistemului de iluminat, dar și programarea optimă a regimurilor de funcționare în mare măsură 

determină eficiența energetică a sistemului în ansamblu. 

În condițiile Republicii Moldova, spectrul problemelor luminotehnice și funcționale este și mai 

modest din următoarele motive: 

1. Geometria haotică de amplasare a clădirilor;  



 
 

2. Gradul înalt de înverzire a teritoriilor pe perimetrul drumurilor şi a liniilor electrice 

aeriene. În țările UE înălțimea plantelor pe perimetrul drumurilor este limitată (1,3 ÷ 

1,8 m). 

La momentul actual și în viitor concepția geometriei rețelelor de iluminat va fi determinată doar 

de geometria rețelelor electrice de distribuție – proprietarii pilonilor. Se montează suplimentar un 

anumit număr de piloni doar în zonele publice (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.  

Odată cu deschiderea pieței de produse electrotehnice s-au deschis posibilități enorme de a 

comunica 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. 

Evoluţia accelerată a poziţiilor 2, 3 şi 4, la moment, permit realizarea unei diversităţi de 

concepţii ale sistemelor de iluminat stradal, care cu siguranţă vor asigura echilibrul - confortul 

luminos - eficienţa (energetică, financiară). 

2. Evaluarea stării sistemelor de iluminat stradal în oraşe şi 

localităţile rurale.   

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 fluorescente tubulare.  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 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. 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. 

Diferența dintre ele se manifesta prin componența spectrală (spectru gălbui 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 protecţie 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 balasturi 

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 corpurilor 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 cazurilor, 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. Situaţia actuală a sistemelor de iluminat stradal 
 

Căile de circulaţie în zonele rurale ale Republicii Moldova în mare măsură se află într-o stare 

care trebuie soluționată odată cu realizarea proiectelor sistemelor de iluminat exterior. Starea  

căilor de circulație în zonele rurale ale republicii 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 si 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 maşini agricole, 

pietoni, unii chiar sub influența băuturilor alcoolice; 

 pietonii folosesc partea carosabilă; 

 la sfârşit de săptămâna: petreceri, nunti, botezuri, târguri etc. care se desfăşoară, de 

regulă, pe partea carosabilă; 

 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 public 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 2. Elemente ale fostului sistem de iluminat stradal 

De aici rezultă că în localităţile rurale din Republica Moldova practic toate elementele-cheie ale 

sistemelor de iluminat stradal sunt uzate fizic sau lipsesc (fig. 2). 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.  

 

Exploatarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuție este condiţionată 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. Analiza proiectului realizat privind sistemul de iluminat stradal (mun. Orhei) 

Într-un oraş modern o influenţă importantă asupra vieţii oraşului, după lăsarea întunericului, o 

are iluminatul atrificial, care fiind un serviciu eficient, oferă un sentiment de securitate 

participanţilor la trafic. Acest sentiment este determinat de asigurarea unui iluminat stradal 

prietenos, oferă capacitatea de a identifica din timp şi la distanţă persoanele de pe stradă şi 

detectarea la timp a obstacolelor de pe trotuar şi de pe stradă. Pe lângă aceasta, frica de 

criminalitate, care poate fi la fel de dăunătoare ca însăşi criminalitatea, este redusă prin 

iluminarea bună. 

Pornind de la prevederea că doar o viziune modernă şi investiţiile capitale pot face ca iluminatul 

public din or. Orhei  să depăşească nivelul anilor ‘70  în parcursul anilor 2015 – 2016 au fost 



 
 

realizate activităţi care urmăreau scopul de a intelectualiza localitatea prin instituirea unui sistem 

de iluminat modern. 

 

2.3. 1.Scopul studiului  
Primaria or. Orhei găseşte că prin sistemul de iluminat realizat de SC “Capital” SRL nu toate 

scopurile luminotehnice şi economice prevăzute de proiect au fost atinse a apărut necesitatea de 

a verifica în ce măsură a fost corect întocmit proiectul şi cât de corectă a fost realizarea lui.  

În acest scop a fost angajat un grup de specialişti din cadrul Asociaţiei Consumatorilor de 

Energie din Moldova pentru a realiza aprecieri luminotehnice, tehnice și economice a sistemului 

de iluminat stradal al or. Orhei, modernizat în parcursul anilor 2015-2016 în vederea 

corespunderii parametrilor luminotehnici funcţionali, cerințelor standardelor naţionale şi 

internaţionale, aspectelor de calitate a lucrărilor efectuate de către SC “Capital” SRL. 

2.3.2. Măsurările 

Măsurările,  culegerea de informaţii şi aprecierile vizuale, cât şi Raportul final au fost efectuate 

în perioada Noiembrie 2016 – Aprilie 2017 de către următoarele personae, specialişti cu 

experienţă în domeniu: 

1. Mogoreanu Niocolae – Asociaţia Consumatorilor de Energie din Moldova (ACEM), 

preşedinte, conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei, autorizaţie de auditor energetic, seria 

AEe, Nr. 201212002, valabilă până la 24.12.2018 (Anexa 4); 

2. Lupu Mihai -  consultant ACEM,   autorizaţie de auditor energetic, seria AEe, Nr. 

201412036, valabilă până la 02.12.2017; 

2.3.3. Lista străzilor 

Lista străzilor propuse pentru aprecieri luminotehnice a fost determinată de personae cu funcţii 

respomsabile din cadrul Primariei or. Orhei şi este următoare, sunt marcate cu roşu: 

1. Str. Mihai Eminescu,   

2. Str. Mestesugarilor,  

3. Str. Nicolae Milescu Spataru,  

4. Str. Constantin Stamati,  

5. Str. Codreanca,  

6. Str. Nistreana,  

 

7. Str. Brazilor,   

8. Str. Dimo,  

9. Str. Mihail Sadoveanu,   

10. Str. Serghei Lazo,   

11. Str. Valeriu Cupcea. 

 

 

2.3.4. Obiectivele unui sistem de iluminat stradal 
 

Sistemele moderne de iluminat stradal urmăresc satisfacerea unor cerinţe de utilitate publică 

comunităţii locale precum:  

 Ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;  

 Creşterea gradului de securitate individuală  şi colectivă în cadrul comunităţii locale; 

 Asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere  şi pietonale în perioada nocturnă;  

Pentru a atinge obiectivele menționate mai sus rețeaua de iluminat public trebuie să dețină 

următoarele calități: 

a) Să producă lumină ”suficientă” și să o distribuie uniform pe suprafața propusă; 

b) Să fie eficientă din perspectiva consumului de energie; 

c) Să implice costuri reduse de mentenanță; 



 
 

d) Să aibă o durată de viață lungă. 

2.3.5. Caracteristică generală a sistemului de iluminat stradal din or. Orhei 

În scopul eficientizării funcţionării sistemului de iluminat public din or. Orhei în aa. 2015 - 2016  

el a fost supus modernizării prin utilizarea corpurilor de iluminat cu tehnologii LED, care, 

împreună cu conductoare, au fost amplasate pe pilonii  liniilor electrice aeriene de distribuţie a 

energiei electrice, proprietatea Operatorului privat de distribuţie a energiei electrice din oraș. În 

total au fost montate 1249 de corpuri de iluminat cu puterea de 65 W şi 55 cu puterea de 100 W. 

Pilonii au diferite înălțimi și intervale între ei, este variabilă şi distanța amplasării pilonilor de 

carosabil, pe unele segmente există trotuar, pe altele nu, pe unele străzi pilonii sunt amplasați 

unilateral, pe altele bilateral. În total sunt asigurate cu sisteme de iluminat 35 de străzi din 89 al 

oraşului. 

Din corpurile de iluminat LED o parte deja s-au defectat (Anexa 1), majoritatea corpurilor de 

iluminat montate pe pilonii liniilor electrice aeriene nu asigura aspecte calitative a sistemului de 

iluminat (Anexa 2). 

 

2.3.6. Parametrii supuşi măsurărilor şi aprecierilor 

Măsurările şi aprecierile vizuale au vizat un șir de parametri caracteristici sistemului de iluminat 

stradal modernizat, care pot fi divizate în două grupuri: 

- Parametrii luminotehnici; 

- Parametrii de montaj. 

Străzile au fost selectate astfel încât să fie evaluate toate scenariile posibile de iluminare și 

anume: 

- stradă cu două benzi de circulație, iluminare unilaterală; 

- stradă cu trei benzi de circulație, iluminare unilaterală;  

- stradă cu patru benzi de circulație, iluminare unilaterală; 

- stradă cu patru benzi de circulație, iluminare bilaterală. 

Măsurările au fost efectuate în prezenţa şi cu participarea reprezentantului companiei, care 

administrează sistemului de iluminat al oraşului.  

 

2.3.7.  Metodologia măsurărilor fotometrice 

Obiectivul raportului este determinarea, verificarea și compararea parametrilor luminotehnici 

reali a rețelei modernizate de iluminat cu valorile normative conform standardelor în vigoare. 

Toate măsurările, atât fotometrice, cât şi non-fotometrice s-au efectuat după 15 minute de 

funcționare a corpurilor de iluminat. Măsurările nivelului de iluminare au fost realizate prin 

utilizarea luxmetrelor HD-450 şi Testo 545.  

Celula fotometrică (traductorul) a luxmetrului este conectată la aparatul de măsurare prin cablu 

de o lungime suficientă pentru a exclude diminuarea preciziei măsurărilor datorate de prezenţa 

observatorului în zona de măsurări fotometrice. 

 

În scopul excluderii participării fluxului de lumină naturală măsurările fotometrice au fost 

efectuate peste o oră după punere în funcţionare a sistemului de iluminat. Este necesar de 

menționat că fluxurile de lumină venite din afara sistemului de iluminat (reclama din vitrinele 

magazinelor, panouri publicitare, semnalele rutiere, etc.) nu a putut fi eliminate, însă ele au 

influențat nesemnificativ rezultatele măsurărilor doar cu excepţia  străzii Mihai Eminescu.  

      

Iluminarea medie transversală a suprafeţei carosabile a străzii a fost determinată ca media 

aritmetică a mărimilor în rezultatul măsurărilor nivelurilor iluminărilor suprafeţelor unitare 

conform formulei: 



 
 

 

,            (1)                                                                           

în care:                                                                          

Emed – nivelul mediu de iluminare transversală a suprafeţelor unitare, lx; 

Ei – nivelul de iluminare a în punctul „i” a suprafeţei unitare, lx; 

i – numărul de ordine a punctului de măsurare pe suprafaţa unitară; 

n – numărul total de puncte de măsurări pe suprafaţa unitară. 

 

2.3.8.  Rezultatele măsurărilor fotometrice 
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2.3.9. Comentarii, concluzii şi recomandări 
 

1. Prin utilizarea corpurilor de iluminat (CI) cu puterea 65 şi 100 W sistemul de iluminat a 

devenit supradimensionat (au demonstrat şi măsurările fotometrice) ceea ce provocă 

consumul majorat de energie electrică; 

2. Pe suprafeţele străzilor supuse măsurărilor nivelul neuniformităţii iluminării este între 

0,07 şi 0,1, valorile reglementate fiind între 0,35 – 0,7; 

3. Se atestă valorile nivelului de iluminare între 50 lx şi 1,5 lx pe o deschidere între piloni, 

ceea ce mărturiseşte faptul că curba fotometrică a CI utilizate nu corespunde scopului 

luminotehnic; 

4. Valoarea nivelului de iluminare pentru tipul străzilor supuse măsurărilor trebuie să fie 10 

lx cu condiţia că  neuniformitatea longitudinală (măsurată în lungul axului de circulaţie a 

unui culoar) să fie de cel puţin 0,5. Această valoare poate fi obţinută doar prin utilizarea 

CI cu curba fotometrică corespunzătoare scopului; 

5. Secţiunea conductoarelor utilizate (16 şi 25 mm2) este supradimensionată:  

a) De exemplu, să admitem o linie electrică  cu 100 de CI cu puterea 65 W. La 

alimentarea reţelei de iluminat în regim monofazat valoarea curentului în linie va fi 

33 A. În acest caz pentru conductoare montate liber în aer la temperatura + 25o  C se 

recomandă secţiunea nominală a conductorului cu Al  2,5 mm2. În cazul alimentării 

liniei în regim  trifazat valoarea curentului va fi 11 A şi, ca urmare şi secţiunea va fi 

mai mică; 

b) Probabil că autorii proiectului au ales aceste secţiuni din motivul menţinerii valorii 

căderii tensiunii la capătul liniei la nivel admisibil conform standardului de − 5 %. 

Calculele au demonstrat că în cazul liniei monofazate cu secţiunea conductorului din 

Al de 6 mm2  valoarea căderii tensiunii va fi 5,2 %. 

În cazul alimentării liniei cu secţiunea conductorului din Al  6 mm2  în regim  trifazat căderea 

tensiunii va fi sub 1 %.  

c) Trebuie de menţionat faptul că autorii proiectului n-au ţinut cont de specificul CI cu 

LED-uri. Draiverele CI cu LED-uri conţin stabilizatoare de tensiune şi, ca urmare, pot 

funcţiona la putere nominală fără diminuarea fluxului de lumină, chiar şi în cazul în 

care abaterile tensiunii oscilează între valori + 20  ÷ − 40 %. 

Din mai multe motive secţiunile conductoarelor sistemului de iluminat modernizat propus sunt 

exagerate, fapt care a provocat costuri considerabile suplimentare a sistemului de iluminat. În 

cazul LED-urilor abaterile tensiunii sunt în planul secundar; 

6. Este necesar: 

a) De a cere de la proiectanţi/executanţi prezentarea paşapoartelor corpurilor de iluminat 

utilizate; 

b) De obligat proiectantul de a prezenta rezultatele testărilor CI de un Centru metrologic 

autorizat în cazul în care nu vor prezenta paşapoartele CI; 

7. Parţial problema poate fi soluţionată prin demontarea şi înlocuirea CI cu puterea 100 W 

cu corpuri de iluminat cu puterea 50 – 55 W. CI cu puterea 65 W să fie amplasate pe 

străzi cu un statut mai superior; 

8. CI de iluminat de pe str. M. Eminescu (50 % deja sunt defectate) de înlocuit cu acelaşi tip 

de CI cu care vor înlocuite CI cu puterea 100 W; 



 
 

9. Dotarea sistemului de iluminat stradal cu cel mai primitiv sistem de reglare a nivelului de 

iluminare ar permite reducerea consumului de energie electrică cu 15 – 20 %.   

                                                                                                   

3. Sisteme de iluminat stradal cu corpuri de iluminat amplasate unilateral 

  

Sistemele de iluminat cu amplasare unilaterală a corpurilor de iluminat sunt utilizate în cazul 

străzilor înguste, cu două benzi de circulaţie pe sens (străzi cu sens unic) sau cu o bandă pe sens 

(străzi cu două sensuri). 

Realizarea unui iluminat rutier, utilizând acest tip de sistem de iluminat, care să se încadreze în 

limitele impuse de norme în ceea ce priveşte uniformitatea luminanţei în planul drumului, este 

mai dificilă. De asemenea, marcarea corespunzătoare a limitelor laterale ale carosabilului 

indicatoarelor de circulaţie aflate pe părţile laterale este dificil de realizat, necesitând o atenţie 

sporită din partea proiectantului. În cazul unei soluţii luminotehnice necorespunzătoare, pericolul 

apariţiei fenomenului de orbire, de inconfort pentru conducătorii auto, din cauza alternării 

petelor de umbră cu petele de lumină aflate în planul drumului, este mult mai mare decât în cazul 

altor sisteme de iluminat. 

 În fig. 3 este reprezentat un sistem de iluminat cu amplasare unilaterală a corpurilor de 

iluminat. 

 

Fig 3. Sistem de iluminat stradal cu amplasare unilaterala a corpurilor de iluminat. a) vedere in 

spatiu; b) vedere in plan. 

3.1. Concepţia metodei de calcul „Punct cu punct” 

Metoda se utilizează  pentru calculul iluminatului interior în cazul în care aportul suprafeţelor 

reflectante (iluminatul indirect) este redus sau lipseşte sau în spaţiile foarte mari atunci când 

influenţa prezenţei pereţilor, asupra nivelului de iluminare pe suprafaţa de lucru, este 

nesemnificativă.  

Pentru realizarea calculelor fotometrice prin metoda „punct cu punct” sunt necesare aceleaşi date 

iniţiale cu excepţia parametrilor fotometrici ai încăperii. 

La baza calculelor prin metoda “punct cu punct” se găseşte relaţia  

                                                  
2

r

cosI
E

 ,                                                 (2)        



 
 

în care:  I    este intensitatea luminoasă emisă de o sursă punctiformă în direcţia  (fig. 4.);   

                unghiul de incidenţă (unghiul dintre raza de lumină incidentă pe suprafaţa analizată     

şi normala pe suprafaţă); 

              r  distanţa dintre sursa de lumină şi punctul iluminat. 

 

Fig. 4. Determinarea iluminării pentru o sursă punctiformă 

În fig. 4 unghiul  este egal cu unghiul , iar relaţia finală de calcul fotometric  (2) devine                    

 

E = Iα cos3 α μ/k h                            (3) 

în care: μ – este ponderea nivelului de iluminat a corpurilor de iluminat care nu sunt luate în 

calcul   (de regulă 1,05 – 1,10); 

             k – coeficientul de rezervă (din  acte normative). 

În fig. 3 este prezentat profilul căilor de circulaţie cu indicarea dimensiunilor necesare pentru 

realizarea calculelor fotometrice.  

În fig. 5  este prezentat un fragment al străzii supuse iluminării cu lungimea totală  600 m (fig. 6)  

dotată cu 13 piloni a liniei electrice aeriene cu lungimea (înălţimea) de 10 m. Partea carosabilă şi 

trotuarele sunt acoperite cu asfalt de calitate mijlocie (crăpături, gropi mici, urme de reparaţi, 

coeficientul de reflexie variabil pentru diferire direcţii de vizualizare). 

          Partea carosabilă a străzii se utilizează epizodic de către camioane după necesitate 

(deservirea cantinei şi bufetelor, a centrului de micro enologie etc.), autovehiculele fiind parcate 

în zona specială, aceste căi de circulaţie se utilizează mai mult pentru circulaţia pietonilor 

(studenţii şi angajaţii Universităţii Tehnice a Moldovei). 
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Fig. 4. Profilul real al căilor de circulaţie 
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Fig. 5. Fragmentul părţii carosabile                           Fig. 6. Profilurile  liniei electrice aeriene  

şi a străzii supuse iluminării. 

  3.2. Etapele procesului de calcul prin metoda „Punct cu punct”: 

a) Alegerea corpului de iluminat. Pornind de la scopul luminotehnic (iluminatul stradal, 

exterior) – asigurarea valorii normative a nivelului de iluminare în condiţiile de lipsă a 

 



 
 

suprafeţelor reflectante trebuie  de utilizat corpuri de iluminat cu curba fotometrică de tip „L” 

sau „S” .          

 

 

Corpul de iluminat ales are următorii parametri funcţionali: 

         P = 140 W; 

         Ф = 18 120 lm; 

         η = 97,5 %; 

         Eficienţa luminoasă=126 lm/W; 

         CFM de tip „S” (fig. 5); 

         CCT =  3 000 K; 

         CRI = 100.   
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Fig. 7. Curba fotometrică a corpului de iluminat ales 

b) Determinarea locurilor pentru punctele caracteristice pe diferite zone a  căilor de 

circulaţie.  
Pe planul suprafeţei supuse iluminării (fig.5) se indică un număr de puncte defavorabile 
caracteristicilor şi  condiţiilor vizuale (a, b, c, d, etc), în care trebuie asigurată doar valoarea 
normativă a nivelului de iluminare En., avînd în vedere faptul că în celelalte puncte valoarea 
normativă a iluminării va fi mai mare şi cu siguranţă se va respecta nivelul normativ al iluminării 
în aceste zone.  

c) Concepţia calculelor prin metoda punct cu punct  reese din  ipoteza că  iluminarea 
oricărui punct pe suprafaţa de lucru, (de ex. punctul a) este asigurată de toate corpurile de 
iluminat: 

                      Ea  =   E a1  +  E a2   +  E a3 ....+  E ak,  

unde:  E a1, E a2,  E a3,  E ak -  valoarea iluminării punctului a asigurată de corpurile de iluminat 

cu numărul respectiv.  



 
 

Valorile E a1, E a2,  E a3,  E ak pot fi determinate  utilizând relaţiile (1 sau 2). 

d) În cazul în care suma nivelurilor de iluminare calculată în punctele respective este mai 
mare sau mai mică de valoarea normativă a nivelului de iluminare se schimbă respectiv 
puterea corpurilor de iluminat şi calculele se repetă  până se va obţine  Ea  = En (- 0,1 ÷ + 
0,2). 

 
 

3.3. Calculul fotometric al sistemului de iluminat stradal din campusul 
Râşcani UTM 

1. Determinarea valorii normative a nivelului de iluminare. 
Pornind de la faptul că porţiunile stradale din campusul UTM preponderent se utilizează de către 
pietoni (studenţii şi angajaţii Universităţii Tehnice a Moldovei) la determinarea valorii normative 
a nivelului de iluminare ne vom folosi de standardul CE SM EN 13201-2:2017 “Iluminatul 
public. Partea 2: Cerinţe de performanţă”, Tabelul 1 

                                Clasa de circulaţii pietonală                                                            Tabelul 1. 

Clasa P1  Emed = 15 lux  Emin = 3 lux  Ev,min = 5 lux  Esc,min = 3 lux 

Clasa P2  Emed = 10 lux  Emin = 2 lux  Ev,min = 3 lux  Esc,min = 2 lux 

Clasa P3  Emed = 7,5 lux  Emin = 1,5 lux  Ev,min = 2,5 lux  Esc,min = 1,5 lux 

Clasa P4  Emed = 5 lux  Emin = 1 lux  Ev,min = 1,5 lux  Esc,min = 1 lux 

Clasa P5  Emed = 3 lux  Emin = 0,6 lux  Ev,min = 1 lux  Esc,min = 0,6 lux 

Clasa P6  Emed = 2 lux  Emin = 0,4 lux  Ev,min = 0,6 lux  Esc,min = 0,4 lux 

Pornind de la faptul că zona de circulaţii supusă studiului se utilizează pentru mai multe scopuri:  

a) Circulaţia masivă a pietonilor până la ora 20.00 – 22.00; 

b) Circulaţia epizodică motorizată; 

c) Pasralel cu strada supusă iluminării sunt poziţionate faţadele corpurilor de studii 

d) Putrea de consum al sistemului de iluminat stradal proiectat va fi cu vre-o 25 % mai mică 

faţă de cel existent. 

Ca urmare exstă premise de a depăşi cu 30 – 50% valorile normative impuse de tabelul 1. Este 
un factor pozitiv având în vedere faptul că spre această zonă sunt orientate faţadele corpurilor de 
studii. 

2. Determinarea punctelor caracteristice. 

Punctele caracteristice pentru realizarea calculelor fotometrice,  nouă  la număr (a, b, c, d, e, f, g, 

h, i), sunt prezentate în fig. 2 sunt caracteristice pentru toată porţiunea  străzii supuse iluminării.  

3. Prin formula (2) se determină nivelul de iluminare a fiecărui punct 

caracteristic de fiecare corp de iluminat din apropierea punctului caracteristic . 

      Ea  =   E a1 + E a2  +  E a3 + E a4 +  E a5+  E a6 +  E a7+  E a8+  E a9  

Se determină nivelul de iluminare a punctului a de către corpul de iluminat 1 (ponderea corpului 

de iluminat 1). Din curba fotometrică (fig. 2)şi din poziţia corpului de iluminat faţă de corpul de 

iluminat determinăm intensitatea luminoasă în direcţia punctului caracteristic  Iα  şi valoarea 

unghiului de incidenţă α. 



 
 

Intensitatea luminoasă I este de 400 cd/m2, unghiul de incidenţă  α = 650, cos3 α =0,057. 

Adaptăm intensitatea Iα la valoarea reală a luxului de lumină a corpului de iluminat ales (P= 110 

W, Ф = 17 000 lm). 

                Iα = 400 x (17 000/1 000) = 5 600 cd/m2,           

                E a1 = Iα cos3 α μ/k h = 5 600 x 0,057 x 1,1/1,2 x 102 = 3,3 lx. 

Prin aceeaşi metodă se determină valoarea nivelului de iluminare de celelalte corpuri de iluminat 

din zona punctului caracteristic a.  

                E a2 = 4,16 lx,  E a3 = 4,16 lx, E a4   = 3,3 lx, 

Valoarea totală a nivelului de iluminare a punctului caracteristic  a va fi:    

                 Ea = E a1  + E a2  +E a3   +E a4  

                Ea =  3,3 lx  +  4,16 lx  +  4,16 lx +  3,3 lx = 15,0 lx. 

Nivelul de iluminare a celorlalte puncte caracteristice va fi următorul: 

Punctul  a – 15 lx;                                   

Punctul  b – 9,8 lx; 

Punctul  c – 8,1 lx; 

Punctul  d – 68 lx; 

Punctul  e – 42 lx; 

Punctul  f – 34 lx; 

Punctul  g – 15 lx; 

Punctul  h – 9,8 lx; 

Punctul  i  – 8,1 lx. 

Informaţia privind repartizarea nivelului de iluminare a fragmentului sistemului de iluminat 

stradal este plasată în fig. 4. Pornind de la faptul că, atăt strada, căt şi sistemul de iluminat sunt 

omogene rezultatele fotometrice obţnute pentru un fragmenr sunt valabile pentru strada în 

întrgime.  

Conform standardului CIE No. 115:1995 Neuniformitatea generală (pe planul drumului) U0 = 

Emin / Emed trebuie să fie de cel puţin 0,4, iar Neuniformitatea longitudinală (măsurată în 

lungul axului de circulaţie a unui culoar) Ul = Emin / Emax să fie de cel puţin 0,5.  

Calculele au demonstrat că U0 = 0,35, iar Ul  = 0,23. 

4. Calculul puterii electrice şi a consumului de energie electrică de către 

sistemul de iluminat stradal   

Sistemul de iluminat existent 

Sistemul de iluminat existent a fost alcătuit din 17 piloni cu 17 corpuri de iluminat de tip ЖКУ 

dotate cu lămpi de tip ДНАТ cu puterea 400 W montate la înălţimea de 10 m. 

1. Puterea electrică totală a sistemului de iluminat – 17 x 0,4 kW = 6,8 kW. 



 
 

Consumul de energie electrică -  W = 6,8 x 4 000 = 28 200 kWh  

În a. 2019 aceste corpuri de iluminat au fost înlocuite cu corpuri de iluminat cu lămpi de tip LED 

cu puterea 180 W. 

2. Puterea electrică totală a sistemului de iluminat înoit – 17 x 0,18 kW = 3,06 kW. 

Consumul de energie electrică -  W = 3,06 x 4 000 = 12 240 kWh  

3. Puterea electrică totală a sistemului de iluminat proiectat. 

Pe fiecare pilon vor fi montate două corpuri de iluminat cu puterea 0,14 kW fiecare                                                        

P = 13 x 0,280 = 3,64 kW 

Pornind de la faptul că sistemul de iluminat proiectat va fi dotat cu sistemul de reglare a nivelului 

de iluminat în perioada nocturnă în raport:  

                          40 % (1 600 de ore) la puterea 100 % (3,64 kW) =  5 824 kWh 

                           60% (2 400 de ore) la puterea  50 %  (1,82 kW)  = 4 368 kWh  

Consumul total de energie electrică de către sistemul de iluminat proiectat: 

                                5 824 + 4 368 = 10 192 kWh 
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Anexa 2 

Comunicarea inteligenței Orașului Modern prin implementarea 

Sistemelor Inovative a iluminatului public. 
Programul de Stat (2020-2023),    20.80009.0807.33 

Etapa II.      Elaborarea proiectelor sistemelor de iluminat public stradal din scuarul corpurilor   de studii 

UTM si a parcului dendrologic din campusul Râşcani 

Conţinutul etapei:    Elaborarea  proiectului real al sistemului de iluminat al grădinii publice. Analiza 

terenului de interes şi a căilor de circulaţie, examinarea şi descrierea sistemului existent. 

Studierea cadrului regulatoriu privind subiectul proiectului. Dezvoltarea şi aplicarea 

conceptului de sistem de iluminat  al grădinilor publice în cadrul elaborării documentaţiei 

de proiect al sistemului de iluminat a parcului dendrologic din campusul Râşcani 

Rezultatele preconizate:  -  Proiectul sistemului de iluminat a parcului dendrologic din campusul Râşcani 

                                                                            Elaborat de: 

1. Mogoreanu N., - cercet. şt., coordonator 

2. Gropa V., - cercet. şt. superior 

3. Hlusov V., - cercet. şt. superior 

4. Rotari A.,- cercet. şt. stagiar 

5. Josan M., - cercet. şt. stagiar 

6. Puica T., - cercet. şt. stagiar 

7. Tintiuc Iu., - cercet. şt. stagiar 

8. Iliescu P. , - cercet. şt. stagiar 

Elaborarea proiectului sistemului de iluminat al Parcului 

dendrologic din campusul Râșcni 

Memoriu justificativ 

Conţinutul proiectului urmăreşte proiectarea unui sistem de iluminat exterior al parcului dendrologic, 

confortabil pentru pietoni, asigurând confortul luminos într-o zonă urbană şi realizând un sistem de 

iluminat complet nou. 

Acest lucru se poate realiza, în primul rând, prin utilizarea unor corpuri de iluminat destinate iluminatul 

exterior, performante, caracterizate de o distribuţie optimă a intensităţii luminoase şi a utilizării 

eficiente a energiei electrice. 

Spațiile publice, cum ar fi parcuri, gradini publice etc permit o abordare mai flexibilă a sistemului de 

iluminat datorită în special absenței vehiculelor. Sunt create astfel condiții pentru elaborarea și aplicarea 

unor scenografii care pot modifica substanțial ambianța respectivului spațiu, dar numai cu condiția 

existenței unei viziuni integrate, interdisciplinare. Iluminatul acestor spații trebuie să fie conceput în 

funcție de soluțiile urbanistice alese și de prioritățile spațiale determinate în proiectul de reamenajare, 

altfel există riscul ca acesta să-i diminueze valoarea sau chiar să o anuleze. 

 Introducere 

În prezent, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova, prin intermediul 

Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, în general, şi realizarea, reabilitarea, reconstrucția şi gestionarea sistemelor 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 şi a utilizatorilor.   

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. Starea tehnică deplorabilă a sistemelor de iluminat stradal şi rutier din Republica 

Moldova, gradul de uzură fizică şi morală a majorităţii sistemelor existente, necesită eforturi 

investiţionale importante pentru reabilitarea acestora. În acelaşi timp este necesară conştientizarea 

faptului că absorbţia şi implementarea investiţiilor respective, în scopul dezvoltării acestor infrastructuri 

impune cunoaşterea problematicii, 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. 

Acest tip de spații publice permit o abordare mai flexibilă a sistemului de iluminat datorită în special 

absenței vehiculelor. Sunt create astfel condiții pentru elaborarea și aplicarea unor scenografii care pot 

modifica substanțial ambianța respectivului spa țiu, dar numai cu condiția existenței unei viziuni integrate, 

interdisciplinare. Iluminatul acestor spații trebuie să fie conceput în funcție de soluțiile urbanistice alese și 

de prioritățile spațiale determinate în proiectul de reamenajare, altfel există riscul ca acesta să-i diminueze 

valoarea sau chiar să o anuleze. 

Parcurile constituie pentru orașe spații de recreere și destindere. Din păcate, aceste spații nu fac obiectul 

unui concept de iluminat integrat, proiectele de amenajare/reamenajare când există, se rezumă la 

iluminatul aleilor de promenadă și de acces, eventual iluminatul câtorva lucrări de artă, neglijându-se în 

totalitate iluminatul vegetației. 

  

1.1. Scopul organizării  iluminatului parcurilor și grădinilor publice  
Iluminatul grădinilor publice, este o particularitate a iluminatului exterior [1], corespunzător realizat, are 

efecte benefice atât în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea utilizatorilor, cât şi sub aspect economic. 

Siguranţa cetăţenilor implică reducerea numărului de accidente de circulaţie pe timpul nopţii, acest 

lucru fiind demonstrat prin studii realizate de specialişti din diferite ţări. Tot din aceste studii rezultă că 

securitatea cetăţenilor este mai mare în locurile unde iluminatul exterior este realizat corespunzător 

(întunericul favorizând agresiunile asupra persoanelor). 

Iluminatul stradal al localităţii este un complex format din mai multe sisteme de iluminat în dependenţă 

de structura căilor de circulaţie, de numărul de populaţie, geometria localităţii şi repartizarea zonelor 

(rezidenţiale, centrală, de producere etc.). 

Pe teritoriile parcurilor şi grădinilor publice pot fi amplasate următoarele zone funcţionale: 

 

 Terenuri sportive şi atracţioane; 

 Puncte de alimentaţie publică; 

 Alei şi cărări; 

 Zone înpădurite; 

 Terenuri pentru spectacole publice; 

 Obiecte de arhitectură. 

La proiectarea unui parc sau squar este necesar să se țină cont de statutul obiectului, de gdadul vizitării, 

de suprafața obiectului, de densitatea copacilor și tufarilot, de numărul de alei și de amplasarea lor, de 

particularitățile zonelor a parcului (amplasarea băncilor, terenurilor pentru copii, havuzurilor, 

foișoarelor) și alte nuanțe. 



 
 

 

1.2. Caracteristica sistemului de iluminat electric existent al Parcului dendrologic 

 

 

Fig. 1. Planul real al dendrariului din campusul Râșcani 

În cazul Parcului dendrologic din Campusul R\;cani toate aceste componente în teritoriul grădinii publice 

se regăsesc și funcționează de mai mulț ani  (fig. 1,2). 

Starea actuală a grădinii este puțin dezavantajată de către sistemul de iluminat existent din urmăoarele 

motive:  

1. Sistemul de iluminat a fost proiectat și realizat în perioada care  ceracteriza cu deficit în toate, 
inclusiv, în ceea ce ține de corpuri de iluminat. Anume din acest motiv corpurile de iluminat 
utilizate sunt de fabricație proprie a Universității.  

2. În pofida faptului că sunt utilizate lămpile LED randamentul corpurilor de iluminat este redus 
datorită deschiderii reduse a componentei transparente a corpului de iluminat (fig.3); 

3. Deoarece corpurile de iluminat au fost fabricate în atelierul UTM lipsește informația despre tipul 
curbei fotometrice fără care este imposibilă realizarea calculelor fotometrice; 

4. Ponderea iluminării în emisfera de sus a  corpurilor de iluminat montate în parcul dendrologic 
depășește valori admisibile, ceeace provoacă poluarea lumonoasă;  

5. Amplasarea corpurilor de iluminat nu este cea mai reușită, în mai multe alei corpurile de 
iluminat pot fi amplasate într-un singur rînd; 

6. Lipsește componenta estetică în construcția corpurilor de iluminat; 

7. Construcția corpurilor de iluminat îngreunează efectuarea lucrărilor de îngrijire; 

8. Număril corpurilor de iluminat (131) utiliyat pentru realizarea sistemului de iluminat este 
exagerat; 



 
 

9. Un număr mare de corpuri de iluminat este ecranat/umbrit de copaci și procesul este în 
dezvoltare (fig. 4);  

 

Fig. 2. Fragment al parcului dendrologic                           Fig. 3. Corpul de iluminat 

10. Concepția componentei electrice a sistemului de iluminat este natural înscris în planul parcului 
dendrologic.  

      

 

                                   Fig. 4. Exemple de umbrire a corpurilor de iluminat 



 
 

2.1. Ce este și ce condiţii trebuie să întrunească un sistem de iluminat al 
grădinii publice? 

Sistemul de iluminat al grădinii publice  trebuie să asigure iluminatul zonelor pietonale, trebuie să-i ajute 

pe pietoni să distingă obstacolele sau alte pericole de pe drum și să-i identifice pe ceilalalți trecători, 

prietenoși sau altfel, care s-ar afla în imediata apropiere (fig. 5). De aceea, atât iluminarea orizontală, cât 

și cea verticală sunt importante.  

 

• de a observa o persoană ce se apropie 

• de a recunoaşte o faţă 

• de a identifica un obiect 

 

•vizibilitatea pietonilor pentru rezidenţi şi alţi pietoni 

•vizibilitatea obiectelor stradale 

•vizibilitatea caselor 

    Fig. 5. Lista de sarcini luminotehnici şi cerinţe vizuale pentru utilizatorii parcuri  

 
Standardul CIE 115-2010 definește 6 clase pe zone: de la P1 la P6. Alegerea clasei P depinde de 
importanța zonei în funcție de numărul de utilizatori și de configurația împrejurimilor.  
În cazul pietonilor, recunoașterea facială este absolut necesară, astfel că trebuie îndeplinite cerințe 
suplimentare cum ar fi iluminarea verticală minimă (Ev,min,) și iluminarea semi-circulară minimă (Esc, min). 
 
În tabelul 1 sunt prezentate valorile stabilite pentru criteriile de iluminat corespunzătoare diferitelor 
clase P, așa cum apar ele în standardul CIE 115-2010. 
Prezentul document are ca scop să ofere instituțiilor cu responsabilități în domeniul iluminatului public 
un ghid privind condițiile de acceptabilitate și conformitate  ale sistemelor de iluminat destinate spațiilor 
publice exterioare. 
Principiul pe care se întemeiază întregul document este cel al performanței sistemelor de iluminat 
destinate căilor de circulație, și se referă la obținerea performanței încă din faza de achiziție a 
produselor și menținerea ei pe întreg ciclul de viață. 
Din perspectiva performanței sistemelor de iluminat, documentul se fundamenteză pe următoarele: 

1. Performanța tehnică menținută; 
2. Limitatrea impactului asupra mediului; 
3. Performanța energetică; 
4. Performanța în funcționare. 

         Deoarece în pachetul de acte normative privind valorile normative în cazul parcurilor și grădinilor 
publice nu se regăsesc într-un act separate se recomandă utilizarea Claselor de iluminare pentru 
circulația pietonilor și traficului cu viteză redus conform  standardului CIE 115-2010 (tab. 1) 

 

 Nivelul personal Nivelul comunitar 

Sarcinile/Cerinţele pentru pietoni 



 
 

Clasele de iluminare pentru circulația pietonilor și traficului cu viteză redus                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        Tabelul 1   

  

În același timp, este de dorit o limitare a iluminării în partea superioară (emisfera de sus), pentru a 

reduce poluarea luminoasă la minimum. 

Iluminatul artificial este pe larg utilizat de către comunitate pentru a obţine informaţie vizuală 

suplimentară, pentru a-şi extinde activitatea în timpul nopţii. Dat fiind faptul că scopul principal constă 

în iluminarea anumitor zone concrete, evitarea difuziei luminii spre alte suprafeţe adiacente şi chiar 

direct spre atmosferă devine imposibilă, şi prin urmare se crează consecvent un zgomot vizual cunoscut 

ca Poluare cu iluminat. 

Această lumină dispersată influenţează negativ mediul ambiant pe cîteva căi diferite: deranjarea zonelor 

naturale sau a vieţii private a cetăţenilor, afectarea florei şi faunei – în special a celei care activează în 

timpul nopţii, dificultăţi în efectuarea observărilor astronomice, etc. Chiar dacă această problemă este în 

prezent larg cunoscută şi deja studiată, acţiunile întreprinse în scopul soluţionării acesteia nu sunt 

frecvente, iar influenţa crescîndă a Poluării cu iluminat asupra mediului este departe de a fi redusă [2]. 

În practica iluminatului exterior se utilizează mai multe forme de organizare a scenariilor 

luminotehnice prin comasarea formelor cum ar fi: 

1. Iluminatul general – se utilizează în cazul iluminării a suprafețelor extinse, întrărilor în parcuri și 
square, a aleilor centrale a scărilor și favorizează orientarea vizitatorilor  în teritoriul parcului. În 
mai multe cazuri în aceste scopuri se utilizează projectoarele; 

2. Iluminatul difuz / dispersat – se formează un mediu luminous cu repartizarea uniformă a fluxurilor 
de lumină  (lipsesc umbrele și fenomenul de orbire) în zone aglomerate; 

3. Iluminatul de marcaj – prin acest sistem de iluminat nu se urmărește iluminarea spațiului ci 
marcarea unor zone a landșaftului. În aceste scopuri se utilizează corpuri de iluminatpunctiforme 
cu montarea lor la nivelul solului (bollarde); 

4. Iluminatul decorativ – iluminatul cu fluxul de lumină strict orientat, în diferite culori în scopul 
conturării unei compoziții vegetale, arhitecturale, a sculpturii etc. 

 

O parte din cerințele generale privind amenajarea parcurilor și grădinilor publice pot fi regăsite în Actul  

normativ în construcții NCM B.01.05:2019 [3] .   



 
 

 

2.2. Actul  normativ în construcții NCM B.01.05:2019*  Urbanism. 

Sistematizarea şi amenajarea localităţilor urbane şi rurale 

Articolul 9. Zone de recreere. Zonele teritoriilor cu regim special de protecție 

9.1. În componența zonelor de recreere se includ teritoriile ocupate de păduri, scuaruri, parcuri, grădini 

publice, râuri, iazuri, lacuri, bazine acvatice (rezervoare de apă), plaje amplasate în raza orașelor şi 

destinate odihnei, turismului, practicării culturii fizice şi sportului . 

În limitele hotarelor localităților se pot evidenția zone cu regim special de protecție: terenuri de 

importanță deosebită pentru natură, știință, istorie, cultură, odihnă, sănătate sau de altă importanță 

majoră. 

9.2. Perioada de acces cu transport public spre parcurile orășenești sau sectoriale va fi maxim 20 min. 

Grădinile zoologice se vor amplasa în componența zonelor de recreere. Distanța de la hotarele terenului 

grădinii zoologice până la construcțiile publice şi ansamblurile de 

locuințe se va stabili cu avizul autorităților locale de sănătate publică dar va fi minim de 50 m. 

9.3. În procesul de amplasare a parcurilor şi grădinilor publice se vor păstra la maxim terenurile 

înverzite şi bazinele acvatice existente. 

Suprafața teritoriului parcurilor, grădinilor publice şi squarurilor va fi de minim, ha:  

 parcuri publice (orășenești) - 15;  

 parcuri sectoriale – 10;  

 grădini publice în zone rezidențiale - 3;  

 squaruri - 0,5. 

9.4. Obiectele pentru odihna de scurtă durată a populației, parte componentă a zonelor de recreere, se 

vor amplasa asigurând perioada de acces spre acestea cu transportul public, de regulă, maxim 1,5 ore. 

Suprafețele terenurilor obiectelor pentru odihna de scurtă durată a populației se vor calcula din 

considerentele minim 500 m2 pentru 1 vizitator, inclusiv pentru odihna activă – minim 100 m2 pentru 1 

vizitator. 

9.5. Stațiuni balneare 

9.6. Instituțiile balneare  

9.7. Suprafețele plajelor, situate pe malurile râurilor şi lacurilor în zonele balneare  

9.8. Distanțele de la hotarele terenurilor instituțiilor balneare  

9.9. Categoriile teritoriilor naturale cu regim special de protecție de nivel național, local sau altul, se vor 

stabili în conformitate cu legislația în vigoare. 

9.10. Suprafețele şi modul de utilizare a zonelor cu regim special de protecție se vor stabili în 

conformitate cu legislația în vigoare, precum şi ținând cont de prevederile cap. 14. 



 
 

9.11. Numărul estimativ de vizitatori simultani în parcuri şi parcuri forestiere se va calcula din 

considerentele maxim, pers/ha, pentru: 

 parcuri urbane – 100; 

 parcuri în zone de recreere – 70; 

 parcuri în stațiuni balneare – 50; 

 parcuri forestiere, parcuri acvatice – 10; 

 păduri urbane - 1-3. 

Pentru numărul de vizitatori simultani 10-15 pers/ha se va prevedea rețeaua de drumuri şi alei pentru 

circulația acestora, iar la marginea poienilor - plantații pentru protecția solului; la numărul de vizitatori 

simultani 50 pers/ha şi mai mult - acțiuni pentru transformarea landșaftului forestier în parc. 

9.12. În localități se va prevedea, de regulă, sistemul continuu de teritorii plantate şi alte spații 

9.13. Suprafața teritoriilor înverzite de uz comun – parcuri, grădini, scuaruri, bulevarde, situate în 

hotarele construite ale localităților, se va calcula conform tabelului 3. 

9.14. Parcurile mari şi cele forestiere cu lățimea 0,5 km şi mai mult vor ocupa minim 10% în structura 

teritoriilor înverzite de uz comun.  

9.15. În orașele mari, concomitent cu parcurile de importanță orășenească şi sectorială, se vor 

prevedea parcuri specializate – pentru copii, sportive, expoziționale, zoologice şi altele, grădini 

botanice, suprafețele cărora se vor calcula conform caietului de sarcini. 

9.16. Pe terenurile cu grad sporit de integritate a landșafturilor naturale cu valoare estetică şi cognitivă, 

se vor forma parcuri naționale şi naturale. Organizarea arhitectural-spaţială a parcurilor naționale şi 

naturale va prevedea utilizarea acestora în scopuri științifice, culturale, educative şi recreative cu 

delimitarea, de regulă, a zonelor de rezervație, recreere şi gospodărire. 

9.17. În cazul amplasării parcurilor în lunci  

9.18. Bulevardele şi aleile pietonale se vor prevedea în direcția fluxurilor masive de circulație pietonală. 

9.19. Teritoriile plantate de uz comun se vor amenaja şi dota cu mobilier urban: havuzuri şi piscine, scări, 

rampe, ziduri de sprijin, chioșcuri, corpuri de iluminat, etc. Numărul de corpuri de iluminat se va stabili 

în conformitate cu normele de iluminare a teritoriului. 

9.20. Rețeaua de drumuri cu funcții de recreere (drumuri, alei, cărări)  

9.21. Distanța de la construcții până la axa arborilor se va aplica conform tabelului 4. 

9.22. În scopul asigurării localităților cu material săditor, se vor prevedea pepiniere  

9.23. Zonele de recreere de scurtă durată se vor amplasa la o distanță minim 500 m de la stațiuni 

balneare, tabere pentru odihna copiilor şi tineretului, întovărășiri pomicole, drumuri auto şi căi ferate, 

iar de la casele de odihnă – minim 300 m. 

9.24. Dimensiunile locurilor deschise pentru staționarea automobilelor situate la hotarele parcurilor 

forestiere, zonelor de recreere şi balneare, se vor stabili prin caietul de sarcini. 

9.25. Zona balneară se va amplasa pe terenuri cu factori naturali curativi,  



 
 

9.26. Pentru zonele balneare se vor prevedea: 

9.27. Dimensiunile terenurilor de uz comun ale zonelor balneare se vor stabili reieșind din calculul, m² 

pentru 1 loc.  

*În textul Actului în cauză nu se face nici-o trimitere la vre-un act    

normativ din domeniul respectiv utilizat în țările CE.  

 

3.1. Elaborarea concepției și schiței de proiect al sistemului de iluminat al 

Parcului dendrologic 

Concepția sistemului de iluminat trebuie totalmente să se înscrie în arhitectura și geografia și să devină 

partea organică a landșaftului. O importanță deosebită se acordă nivelului de iluminare a zonelor cu 

specificul activităților vizuale și componenței spectrale a fluxului de lumină. În scopul eficientizării 

consumului de energie electrică sistemul de iluminat trebuie să fie dotat cu sistemul de reglare a 

nivelului de iluminare în diferite perioade nocturne.  

La sistemul de iluminat existent se adaugă iluminarea aleiei centrale Nr. 1 (fig. 6)– principala cale de 

acces la corpurile de studii alcătuită din 15 corpuri de iluminat. 

 

Fig. 6. Planul general actualizat al parcului dendrologic 

Etapele parcurse în procesul de formare a sistemului de iluminat: 

1. Analiza “cuplului” -  Ladșaftul –Sistemul de iluminat existent a scos în evidență următoarele 
neajunsuri: 

a) Foarte multe corpuri de iluminat sunt cuprinse de copaci (fig. 7); 

b) Copacii pin (aleile mm( au o coroană dezvoltată în partea de jos (fig. 8), fapt care n-a fost 
luat în vedere la plantarea copacilor – au fost sădite la distanțe mici unu de altul. Ca urmare, 
la moment, corpurile de iluminat sunt “cuprinse” de coroana copacilor, care au crescut (fig. 
8); 



 
 

 
Fig. 7                            Fig. 8 

c) Sursele de lumină având putere mica (11 W) determină  densitatea înaltă de amplasare a 
corpurior de iluminat; 

d) Geometria landșaftului complică rețelele electice și utilzarea elementelor de reglare a 
nivelului de iluminare; 

2. Alegerea corpurilor de iluminat. Deoarece aspecte estetice la această etapă sunt dominante, 
problemele ce țin de eficiență energetică trec pe planul doi, și vor fi asigurate prin alte miloace. 
Trebuie de avut în vedere faptul că la etapa realizării proiectului în țară  lipsea piața corpurilor 
de iluminat și, ca urmare, a fost  utilizat corpul de iluminat proiectat și produs de Universitatea 
Tehnică a Moldovei (fig. 3, 7); 

3. Realizarea calculelor fotometrice în mai multe situații ce țin de parcuri, grădini publice și a. nu 
este necesară, este sufficient de a prezenta estimări logistice, cum ar fi: 

a) Sistemul vechi de iluminat a fost alcătuit din 131 de corpuri de iluminat cu puterea 22 W, 
puterea totală fiind 2 2882 W, care, conform măsurărilor,  nu au asigurat valorile normative 
cu 15 – 20%; 

b) Sistemul de iluminat propus va fi alcătuit din 85 corpuri de iluminat de tip XXX cu puterea 75 
W, puterea totală fiind 6 375 W. Această creștere a puterii se explica prin asigurarea 
valorilor normative și extinderea sistemului de iluminat a parcului cu 15 corpuri de iluminat 
de tip  LED PARK housing GL04-90W 75W (fig. 9) cu puterea 75 W, iluminarea aleiei centrale, 
puterea fiind 1 125 W; 

         Ca urmare, prin estimări și comparări sa stability că valorile normative a nivelurilor de iluminare 

vor fi respectate cu rezerve. 



 
 

 

                   Fig. 9. Corpul de iluminat de tip LED PARK housing GL04-90W 75W  

4. Corpurile de iluminat în aleile 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 cu distanța dintre copaci de 3,0 m. vor fi 
montațe într-un singur rând, la înălțimea de 2,0 m, corpurile de iluminat în aleile 5 și 9 vor fi 
montate în două rânduri; 

5. În fig. 10 este prezentat un fragment de rețea electrică cu sistemul de reglare a nivelului de 
iluminare pentru alimentarea unei alei. Pornind de la faptul că sistemul de iluminat proiectat va 
fi dotat cu sistemul de reglare a nivelului de iluminre în perioada nocturnă conform graficului 
din fig. 11 va avea loc reducerea considerabilă a consumului de energie electrică. 

 

Fig. 10. Schema fragmentară a sistemului de reglare a nivelului de iluminare 
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                 Fig. 11. Graficul de funcţionare deurnă a sistemului de iluminat stradal  

 

4. Privind Coeficientul de depreciere. 

Realizând calculele fotometrice a sistemelor de iluminat exterior (iluminatul stradal, grădinilor publice) a 

fost atrasă atenția deosebită coeficientului de depreciere, de care, în mare măsură, depinde consumul 

de energie electrică de către sistemul de iluminat. Ca urmare a apărut idea de a atrage atenția la acest 

factor de importanță mondială a Comisiei Internaționale de Iluminat cu sediul în Vienna. 

 

                                                                 Către:  International Commission on Illumination (CIE)                                     

                                                                             Domnului Peter Blattner,  President (CIE) 

                                                                                         CIE, Central Bureau 

                                                                                                 Babenbergerstraße, 9/9A, 

                                                                                               1010, Vienna, AUSTRIA, 

                                                                                         tel: +43 1 714 31 87 

                                                                                 ciecb@cie.co.at 
  

                                                                                                   

   Mult stimate Domnule Presedinte, 

 

Nu dispunem de experiență respectivă în comunicări cu srtucturi importante internaționale, însă subietul 

propus este de o importanță deosebită având în vedre faptul că se referă la consumul  energiei electrice 

de către sistemele de iluminat artificial și ține de competența CIE. Anume din aces motiv apelăm la 

autoritatea condusă de Dumnevoastră prin scrosoarea care urmează. 

 

Odată cu implementarea masivă a surselor de lumină de tip LED în practica iluminatului artificial a 

apărut necesitatea de a corecta valoarea unei componente importante din formulele de calcul, prin 

care se  determină consumul de energie electrică de către sistemul de iluminat –  a coeficientul de 

depreciere. 

La dimensionarea instalaţiilor de iluminat artificial, indiferent de scopurile luminotehnice urmărite, 

sunt folosite următoarele două metode: 

1. Metoda factorului de utilizare  -se utiliyeayă  la dimensionarea instalaţiilor de iluminat  

interior în cazul în care aportul suprafeţelor reflectante ale pereţilor şi tavanului este 

mailto:ciecb@cie.co.at


 
 

practic nul (încăperi foarte mari şi foarte înalte)  şi în cazul sistemelor de iluminat 

exterior   

                                      
 




ZKAE
N in  

            unde: N – numărul corpurilor de iluminat; 

                      En-  valoarea normativă a nivelului de iluminare; 

                      A -  suprafaţa încăperii; 

                      Ki-  coeficientul iluminării minime; 

                      Z -  factorul de depreciere; 

                      Φ -  valoarea fluxului de lumină a corpului de iluminat ales; 

    ή  - factorul de utilizare este ales din tabelul respectiv care este determinat de următorii 

factori: caracteristica optică a încăperii şi a obiectelor din încăpere, curba fotometrică a 

corpului de iluminat ales şi indicele încăperii. 

  

2. Metoda punct cu punct (sursa punctiformă) - se utilizează  la dimensionarea instalaţiilor 

de iluminat  interior în cazul în care aportul suprafeţelor reflectante ale pereţilor şi 

tavanului este practic nul (încăperi foarte mari şi foarte înalte)  şi în cazul sistemelor de 

iluminat exterior   

 

1. Metoda punct cu punct  (sursa punctiformă) 
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Fig. 1. Determinarea nivelului de iluminare de la o sursă punctiformă  

E = Iα cos3 α μ/Z h 

unde  Iα – intensitatea fluxului de lumină de la sursa S (corpul de iluminat) în direcţia α spre punctul de 

calcul (control) P (vezi fig. 1). Se determinnă din curba fotometrică a corpului de iluminat, 

           μ – este ponderea nivelului de iluminare asigurat de corpuri de iluminat aferente, care nu sunt 

luate în calcul; 

         Z -  factorul de depreciere; 

        h – înălţimea de monaj a corpului de iluminat. 

Care este scopul introducerii a factorului de depreciere în formulele pentru calculele fotometrice? 

Un sistem de iluminat este conceput şi se proiectează pentru a funcţiona o perioadă nedeterminată de 

timp şi să asigure toată perioada parametri fotometrici impuşi de acte normative. Totodată este 

cunoscut faptul că valoarea reală a nivelului de iluminare a suprafeţelor de interes în parcursul perioadei 

de funcâionare a sistemului de  iluminat diminuază din următoare motive: 



 
 

a) îmbătrânirea surselor electrice de lumină - are loc în elementele constructive a sursei de lumină şi 

substanţele utilizate în interiorul lămpii ceea ce provoacă diminuarea fluxului de lumină emis de 

sursă.  

b) diminuarea proprietăţilor fotometrici a încăperii (micşorarea coeficienţilor de reflexie a tavanului, 

pereţilor, echipamentului tehnologic) şi a elementelor optice a corpurilor de iluminat prin depuneri 

de praf pe ele. 

Deoarece un sistem de iluminat trebuie să funcţioneze o perioadă nedeterminată de timp la valori 

reglementate a nivelului de iluminare, valoarea iniâială, reglementată a nivelului de iluminare se adoptă 

mai mare decât cea normativă. Acest lucru se realizează prin introducerea în formule de calcul a unui 

factor supraunitar denumit factorul de depreciere. Ca urmare, la atingerea duratei de viaţă a corpului de 

iluminat sistemul de iluminat, fiind supradimensionat inițial prin introducerea factorului de depreciere, 

va asigura valoarea normativă a nivelului de iluminare. 

Spre deosebire de lămpile cu incandescenţă, fluorescente şi cu arc electric, în care procesele de 

îmbătrânire sunt destul de pronunţate, în lămpile de tip LED aceste procese, practic, nu au loc deoarece 

fluxul de fotoni (fluxul de lumină), este rezultatul schimbului/recombinării de sarcini în joncţiunea p – n 

fără vre-un efect material, care ar provoca uzură/îmbătrânire a elementelor LED. Ca urmare, datorită 

acestui fapt componenta factorului de depreciere determinată de uzură a sursei de lumină poate fi 

omisă sau redusă considerabil. 

Valorile factorului de depreciere utilizate în practică oscilează între 1,1 - 2,0, care depind de două 

grupuri de procese fiind în raport: poluarea şi îmbătrânirea cu ponderea aproximativă: 

Poluarea, în cazul iluminatului interior – 20 – 30 %,  în cazul iluminatului exterior 10 – 15 %; 

Îmbătrânirea – 80 – 70 %. 

Calculele fotometrice comparative au demonstrat convingător faptul că în cazul în care se utilizează 

surse de lumină LED banda factorilor de depreciere de la valorile actuale 1,1 - 2,0 pot fi micşorate până 

la 1,1 – 1,5. Ca urmare, puterea instalată a sistemului de iluminat interior se va micşorea aproximativ cu 

18 – 20 %, iar a sistemului de iluminat exterior aproximativ cu 30 %. 

Pornind de la faptul că în structura consumului de energie electrică la nivelul mondial iluminatului 

electric îi revine aproximativ 19 - 20 % modificarea în acte normative a valorilor factorului de depreciere 

va reduce supradimensionarea sistemelor de iluminat şi se vor reduce semnificativ consumul de energie 

electrică și emisiile de carbon la nivelul global. 

Ca urmare, se propune de a porni activitățile reglementare pentru a introduce modificările respective în 

actele normative a valorii coeficientului de depreciere.  

Cu profund respect, 

Nicolae Mogoreanu, professor, Universitatea Tehnică a Moldovei, titular al cursului “Iluminatul 

electric”, autor al manualului “Iluminatul electric”; 

Victor Gropa, professor, Universitatea Tehnică a Moldovei, decanul Facultății de Energetică și Inginerie 

Electrică 

E-mail: nmogoreanu@yahoo.com,  tel: 373 69 14 37 96. 

Vă rog să confirmați recepționarea. 
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PS. Autoritatea națională în domeniul standardizării - Institutul de Standardiare s-

a retras din analiza subiectului, motivând că nu este atribuția Institutului. 

 

Urmeayă răspunsul Președintelui CIE din 04.11.2021 

Vienna, 2021-11-04 

Prof. Nicolae Mogoreanu 

Prof. Victor Gropa, 

Technical University of Moldova, Energy and Electrical Engineering Faculty 

STR. 31 AUGUST 1989,78 

MD-2012, Chișinău 

 

 Prof. Nicolae Mogoreanu 

Prof. Victor Gropa, 

Technical University of Moldova, Energy and Electrical Engineering Faculty 

STR. 31 AUGUST 1989,78, MD-2012, Chișinău 

 

Dear Prof. Mogoreanu 

Dear Prof. Gropa 

I would like to thank you for your letter! The CIE is indeed the international scientific platform 

that deals with all aspects in the field of light and lighting. Of course, the great technological 

change in the field of lighting has an impact and recommendations of the CIE. Our technical 

committees are working on the various issues and are making the necessary adjustments. In your 

letter, you mention the depreciation factor and it is indeed the case that the aging of an LED is 

different from that of an incandescent lamp. 

For example, various studies have shown that sometimes the outgassing of adhesives used in LED 

luminaires can attack the phosphor layer on the LEDs, causing a change in the spectrum and 

ultimately in the luminous efficacy. Also, LEDs can age "on the shelf" while with incandescent 

lamps this usually only happens with use. However, I do not want to answer in too much detail, as 

I am personally not the specialist in this field. I have therefore taken the liberty of forwarding your 

inquiry to the relevant experts in Division 3 and 4 and hope to receive an answer as soon as 

possible, which I 

will then forward to you. 

However, I would like to invite you to actively participate in the work of the CIE. Especially in 

JTC13 (Depreciation and Maintenance of Lighting Systems, 

https://cie.co.at/technicalcommittees/depreciation-and-maintenance-lighting-systems ). The 

participation is free of charge. In order to participate you must send a registration form (in the 

enclosure or here: https://files.cie.co.at/Membership_Application_Form_TC_RF.docx ) to the 

Chairman of the Technical Committee (Prof. Dionyz Gasparovsky, dionyz.gasparovsky@stuba.sk 

with a copy to the CIE Central Office ciecb@cie.co.at ). Send to. You can also register as a Division 

Associate with Division 3 and 4 (Division 3: peter.thorns@zumtobelgroup.com > .,Division 4: 

dionyz.gasparovsky@stuba.sk ), you will then be kept informed about the work of the CIE. Finally, 

I would like to inform you that Moldova has an Associate Member. This is the National Institute 

for 

Standardization and Metrology of Moldova. You could also get a more official status within the 

CIE through the INM-MD (e.g. Division Representative). 



 
 

I hope I could help you a little further. I would be glad if you would get involved in the CIE. I would 

also be happy to meet you personally online (e.g. via Zoom or Webex) and to answer any 

questions you may have about the CIE. 

Kind regards 

Dr. Peter Blattner 

CIE President  

Concluzii 

1. A fost analizat teritoriul și landșaftul  parcului dendrologic din campusul Râşcani din 
perspectiva replanificării sistemului de iluminat al parcului adaptat la infrastructura 
existentă; 

2. A fost analizat și apreciat din punct de vedere al compatibilității actualul sistem de 
iluminat al parcului dendrologic din campusul Râşcani; 

3. Proiectul propus prevede  extinderea și diversificarea  sistemului de iluminat și, ca 
urmare, va fi creat confortul luminos odată cu redicerea costurilor de exploatare; 

4. Au fost analizate proiectele reale privind sistemele de iluminat al grădinilor publice; 

5. A fost determinat conceptul și schița proiectului sistememului   de iluminat al grădinii 
publice; 

6. A fost pregătit textul și expediată scrisoarea în adresa Comisiei Internaționale de Iluminat 
cu motivația și propunerea de a examina posibilitatea întroducerii modificprilor în 
valoarea Coeficientului de depreciere: (îine de realizare practică la această etapă). 
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