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Rezumat. Mediul luminos urban din România a fǎcut progrese deosebite dupǎ 1990, cantitativ şi 
calitativ, datoritǎ eforturilor depuse de CNRI–CIE*1prin promovarea soluţiilor moderne şi prin 
cursurile de perfecţionare profesionalǎ în tehnica iluminatului, inclusiv prin modul de receptare a 
acestora, care a condus la ridicarea firmelor de vârf în domeniu. Din pǎcate însǎ, au apǎrut aspecte 
negative: unele independente de profesionişti, altele din cauza unei tratǎri superficiale ale concepţiei, 
realizǎrii şi menţinerii sistemelor de iluminat.  În prima categorie se înscrie poluarea luminoasǎ 
produsǎ de multitudinea de firme luminoase sau iluminate de calitate inadmisibilǎ, amplasate în 
special în zona centralǎ, care degradeazǎ atât estetica capitalei, cât şi securitatea traficului din cauza 
solicitǎrilor vizuale produse asupra conducǎtorilor auto. În a doua categorie trebuie menţionate 
urmǎtoarele aspecte negative: iluminatul necorespunzǎtor şi fǎrǎ semnalizǎri (cu mici excepţii) a 
zonelor de risc şi de mare risc (ex.: treceri de pietoni pe cǎile de circulaţie intensǎ); lipsa de 
coordonare permanentǎ între sistemele de iluminat stradal şi vegetaţia adiacentǎ, care, în cele mai 
multe cazuri, conduce la micşorarea substanţialǎ a nivelului luminanţei; neprevederea, în multe 
cazuri, a zonei de tranziţie între cǎile de circulaţie auto diferite ca nivel de luminanţǎ, zonǎ necesarǎ 
adaptǎrii vizuale şi a cǎrei lipsǎ poate conduce la accidente; iluminatul necorespunzǎtor al zonelor 
adiacente (pietonale) ale cǎilor de circulaţie auto (sau deloc sau cu aparate de iluminat necores-
punzǎtoare); apariţia în ultimii ani, din considerente comerciale, a tendinţei de a schimba culoarea 
aparentǎ a surselor de luminǎ: de la culoarea caldǎ / alb caldǎ, recomandatǎ de toate cercetǎrile 
internaţionale şi naţionale de specialitate, la culoare alb / alb rece. Prezenta lucrare trateazǎ toate 
aceste aspecte oferind şi soluţiile moderne de remediere necesare realizǎrii unui iluminat de nivel 
corespunzǎtor european pentru capitala României. 
 
Cuvinte cheie: mediu luminos urban, securitatea traficului, poluare luminoasǎ, aparate de iluminat 
necorespunzǎtoare, LED inadecvate, vegetaţie adiacentǎ cǎii de circulaţie, zonǎ de tranziţie 
 
Abstract. In Romania, urban luminous environment has made remarkable progress since 1990, both 
quantitatively and qualitatively, due to the efforts of CNRI–CIE by means of modern solutions 
promotion and  professional training courses in lighting techniques (including their reception), which 
led to the raising of professional peak firms in lighting domain. Unfortunately, negative aspects 
appeared: some – independent of lighting specialists, others – caused by superficial approach of 
lighting systems designing, implementation and maintenance. The first category includes luminous 
pollution caused by numerous luminous sign boards or lighted ones of inadmissible quality, placed 
downtown especially, that lowers both the capital esthetics and traffic security because of visual 
demands produced on the drivers.    In the second category, the following three negative aspects must 
be specified: - improper and without traffic lights street lighting (with some exceptions) for the risk 
and high risk areas (e.g.: pedestrian crossings on intense traffic streets); - lack of permanent 
coordination between street lighting systems and neighboring vegetation, which, in most cases, leads 

                                                 
*1Comitetul Naţional Român al Comisiei Internaţionale de Iluminat (Commission Internationale de l'Éclairage). 
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to substantial decrease of luminance level; - not providing, in many cases, of a transition zone 
between the traffic roads with different luminance levels, this zone being necessary for visual 
accommodation and which absence can lead to accidents; - improper lighting of adjacent (pedestrian) 
areas to traffic roads (or no lighting or with unsuitable luminaires); - forthcoming, in recent years, for 
commercial reasons, of the tendency to change the apparent colour of lighting sources: from warm / 
warm white colour (recommended by all international and national researches in this field of activity) 
to white / cold white colour. This paper treats all these issues, also offering rectifying modern 
solutions necessary for an European level adequate lighting in the capital of Romania. 
 
Keywords: urban luminous environment, traffic security, lighting pollution, unsuitable luminaires, 
inadequate LED, street neighboring vegetation, transition zone  

1.  POLUAREA LUMINOASǍ ÎN MEDIUL URBAN  

Poluarea luminoasă în mediul urban este determinatǎ de nerespectarea aspectelor cantitative şi 
calitative recomandate de CNRI–CIE şi de cercetǎrile de nivel ridicat realizate pe plan internaţional şi 
naţional. În figura 1 sunt sintetizate cauzele producerii poluării luminoase în mediul urban în general prin 
neechilibrarea aspectelor cantitative şi calitative determinante în structura sa recomandată şi 
fundamentată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Cauzele producerii poluării luminoase în mediul luminos urban  
de seară - noapte. 
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În situaţia actualǎ în mediul luminos urban din România, aşa cum a fost menţionat anterior, 
datoritǎ profesionalismului ridicat, majoritatea greşelilor iniţiale care provocau poluarea luminoasǎ, 
greşeli menţionate în figura 1, au dispǎrut sau sunt pe cale de dispariţie. 

Chiar dacǎ în ultimii ani s-au realizat progrese deosebite în calitatea iluminatului urban din 
România, datoritǎ în special ridicǎrii nivelului profesional al firmelor de vârf, au apǎrut însǎ unele 
aspecte negative, care degradeazǎ calitatea ambientului urban şi altele care afecteazǎ securitatea 
circulaţiei auto, cicliştilor şi pietonilor, în special în capitală. 

În figura 2, sunt reprezentate, sintetic şi logic, modul de producere a poluării luminoase din 
cauza firmelor luminoase de nivel foarte scăzut şi consecinţele negative asupra esteticii urbane şi cele 
asupra sistemului vizual, care, din cauza solicitărilor vizuale permanente sau alternative asupra 
conducătorilor de vehicule, pot conduce la accidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Structura producerii poluǎrii luminoase în special în Bucureşti şi efectele sale negative  
asupra imaginii capitalei şi asupra sistemului vizual al conducătorilor de vehicule. 

 
Trebuie menţionat un aspect relativ în poluarea luminoasǎ determinat de o alegere necores-

punzǎtoare a culorii sursei relativ noi LED, utilizatǎ azi şi în iluminatul urban. Astfel, din cauza 
aspectului comercial, se promoveazǎ, fǎrǎ justificǎri ştiinţifice aprofundate, culoarea albǎ şi uneori 
chiar alb rece, total necorespunzǎtoare mediului luminos urban european în care cercetǎrile fǎcute 
anterior de profesionişti au demonstrat necesitatea utilizǎrii în totalitate al luminii alb calde, care 
creeazǎ condiţiile optime din punct de vedere vizual şi estetic. 
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De asemenea, atât din aceleiaşi considerente comerciale cât şi din superficialitate şi pregǎtire 
profesionalǎ necorespunzǎtoare, sunt utilizate LED-uri de culori diferite pentru iluminatul decorativ al 
unor clǎdiri, pentru zone pietonale ş.a., care conduc la un nou val de poluare luminoasǎ produsǎ de 
amestecul de culori, degradând imaginea urbanǎ de searǎ – noapte.     

Eliminarea poluării luminoase produse de majoritatea firmelor se va putea realiza numai prin 
conştientizarea organismelor administrative, printr-o legislaţie corespunzătoare şi prin consilierea de 
către profesionişti de calitate la nivelul primăriilor. 

În privinţa poluǎrii luminoase produse de LED-uri alese necorespunzǎtor în mediul 
luminos urban de searǎ – noapte, numai profesionalismul real al specialiştilor domeniului pot 
sǎ-l diminueze pas cu pas pânǎ la eliminare, înlǎturând interesele comerciale azi predominante.  

2. CONEXIUNEA DINTRE ILUMINATUL CǍILOR DE CIRCULAŢIE  
DIN ROMÂNIA ŞI VEGETAŢIA ADIACENTǍ – ASPECT DETERMINANT  

ÎN REALIZAREA CANTITATIVǍ ŞI CALITATIVǍ A UNUI MEDIU LUMINOS 
CORESPUNZǍTOR  

Vegetaţia adiacentǎ cǎilor de circulaţie (auto, ciclişti, pietoni) este o necesitate beneficǎ din punct de 
vedere estetic şi funcţional în ambientul urban de zi, searǎ şi noapte. Condiţia esenţialǎ pentru un iluminat 
public de calitate, modern şi eficient, care sǎ asigure securitatea circulaţiei şi estetica urbanǎ, este: 
„armonizarea corectǎ a sistemului de iluminat stradal cu vegetaţia adiacentǎ“. Aceastǎ armonizare se poate 
realiza prin conexiune cu vegetaţia existentǎ şi prin menţinerea sa permanentǎ, respectiv întreţinerea 
periodicǎ a vegetaţiei astfel încât aceasta sǎ nu obtureze, parţial sau total, aparatele de iluminat (în special 
primǎvara, vara, toamna). Din pǎcate în România, spre deosebire de ţǎrile europene de vârf, nu se face un 
proiect de menţinere/întreţinere permanentǎ, iar în foarte multe cazuri nu se iau în considerare tipul 
vegetaţiei şi structura sa, pentru cǎ nu apare decât foarte rar în planuri. 

În figura 3 sunt prezentate schematic efectele, produse în România şi în special în Bucureşti, din 
cauza neglijării luării în considerare a conexiunii extrem de importante între sistemul de iluminat şi 
vegetaţia adiacentă, care poate conduce la scăderea nivelului de luminanţă şi uniformitate la 1/10 din 
valorile medii şi chiar mai mult în anumite zone, constatată de CNRI–CIE în urma testelor făcute.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 – Efectele necoordonării dintre sistemul de iluminat stradal şi vegetaţia adiacentă. 
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Soluţia idealǎ pentru căile de circulaţie cu bandă (verde) centrală fără arbori este sistemul 
central (axial) dublu orientat, reprezentată în figura 4, care, din păcate, pe străzile din Bucureşti şi nu 
numai, practic nu este aplicată. Soluţia este foarte bunǎ atât din punct de vedere funcţional, cât şi din 
cel al evitării ecranării de către vegetaţie. 

 
 

 
 
 
 

Fig. 4 – Sistem de iluminat central dublu 
orientat, practicat în Uniunea Europeană.  

 
 
 
 
 
 

Dacă nu sunt iluminate separat şi independent trotuarele, este necesară corelarea geometrică 
între amplasarea aparatelor de iluminat în zona centrală şi coronamentul arborilor. 

3. ILUMINATUL NECORESPUNZǍTOR AL UNOR ZONE DE RISC  

Iluminat necorespunzător al unor zone de risc aşa cum sunt trecerile de pietoni nesemaforizate 
pe căi de circulaţie intensă – M1, M2 şi M3 şi cele semaforizate dar cu obturare semafoare şi alte 
aspecte negative sunt prezentate în figura 5.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Zonele de mare risc neiluminate corespunzător. 
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În figura 6 sunt prezentate schematic soluţiile de remediere a pericolului din zonele de risc 
menţionate pentru un nivel de iluminare mult mai mare faţă de căile de circulaţie şi prin semnalizări 
suplimentare vizibile de departe (cu pâlpâire), sistemele „clasice“ pe trotuare laterale fiind greu sau chiar 
imposibil de văzut la străzile largi şi nu numai, fiind obturate de vegetaţie, panouri, chioşcuri şi alte 
elemente parazitare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - sisteme de atenţionare / semnalizare (cu pâlpâire) vizibile permanent din trafic 
 

Fig. 6 – Schema soluţiilor de evitare a accidentelor în zonele de risc, în special în Bucureşti. 

4. ZONA DE TRANZIŢIE – O NECESITATE VITALĂ  

Zona de tranziţie între două căi de circulaţie cu niveluri diferite de luminanţă este o necesitate 
determinată atât de structura ochiului uman care nu se adaptează instantaneu de la un nivel ridicat la 
unul mai scăzut M1→M5 (~15 secunde), iar în sens contrar (M5→M1) apare o senzaţie aparentă de 
linişte ce determină, în unele cazuri, control vizual superficial care poate conduce la accidente. În 
figura 7, este indicată structura geometrică cu dimensiunile zonei de tranziţie. 

Trebuie menţionat că nivelul de luminanţă trebuie să crească treptat de la M5 la M1 pe zona de 
100 m şi, respectiv, să scadă treptat de la M1 la M5. 

5. NECESITATEA REVIZUIRII PERMANENTE ŞI RENOVĂRII  
REŢELEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ  

În multe zone ale capitalei, ca şi în alte oraşe din România, există o reţea de alimentare electrică 
veche şi/sau foarte veche, care din aceste considerente conduce la întreruperea frecventă a alimentării. 
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Fig. 7 – Dimensiunile zonei de tranziţie necesare adaptării vizuale. 
 

Întreruperea iluminatului în aceste zone poate provoca accidente, blocaje ale circulaţiei auto, 
insecuritate pentru pietoni atât din punctul de vedere al circulaţiei, cât şi al securităţii şi protecţiei 
împotriva răufăcătorilor. 

Se impune de urgenţă ca actualul deţinător al exploatării alimentării cu energie electrică să 
realizeze renovarea reţelei în zonele frecvent afectate şi să facă un control periodic şi calificat al 
întregii reţele din capitală şi din celelalte oraşe. 

6. CONCLUZII 

Lucrarea prezentată a urmărit sǎ gǎseascǎ soluţii corespunzǎtoare pentru eliminarea unor 
aspecte negative, care degradeazǎ mediul luminos urban, în special în Bucureşti şi nu  numai, fiind în 
totalǎ contradicţie cu profesionalismul implementat de CNRI–CIE, de Catedrele de specialitate şi de 
firmele de vârf din România. 

Printr-o „luptǎ“ corespunzǎtoare a profesioniştilor iluminatului, trebuie sǎ fie eliminatǎ poluarea 
luminoasǎ produsǎ de actualele firme luminoase, în special în Bucureşti, care degradeazǎ imaginea 
pozitivǎ realizatǎ ! 

De asemenea, lucrarea a căutat să atenţioneze şi să ofere soluţii pentru eliminarea unor 
aspecte ce trebuie racordate la structurile europene din care azi facem parte. 

Astfel, trebuie urgent tratate corespunzǎtor aspectele menţionate în continuare: 
- coordonarea corectǎ şi permanentǎ a sistemului de iluminat stradal cu vegetaţia adiacentǎ; 
- realizarea unui iluminat corespunzǎtor capabil sǎ asigure securitatea zonelor de mare risc (în 

special traversǎrile de pietoni); 
- respectarea normelor CNRI–CIE privind iluminatul corect al zonei de tranzit şi iluminatul 

corespunzǎtor al zonei adiacente cǎilor de circulaţie; 
- utilizarea de aparate de iluminat corespunzǎtoare pentru cǎile pietonale şi ciclişti (adiacente 

cǎii de circulaţie auto); 
- reabilitarea urgentǎ a reţelei de alimentare cu energie electricǎ a sistemelor de iluminat stradal. 
Numai prin demersurile prezente şi viitoare ale CNRI–CIE şi ale Membrilor Asociaţi, pe toate 

planurile prezentate, Bucureştiul va deveni, mai ales în condiţii de searǎ-noapte, o capitalǎ europeanǎ ! 
 
 




