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Rezumat: Articolul prezintă o abordare originală în ceea ce priveşte folosirea luminii 

naturale în interiorul clădirilor, obŃinându-se astfel o mai bună eficientizare a 

consumului de energie prin folosirea unor mijloace moderne de iluminat a diverselor 

spaŃii. 

 
Cuvinte cheie : lumină naturală, sisteme de iluminat, eficienŃă 
 
Abstract : The article presents an original approach regarding the use of natural light 

inside buildings, thereby achieving better energy efficiency by using modern means of 

lighting the various areas. 
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1.   INTRODUCERE 
 

Lucrarea de faŃǎ analizeazǎ aspecte actuale ale domeniului iluminatului interior 
din România asupra calitǎŃii, eficienŃei energetice, confortului vizual, funcŃionalitǎŃii şi 
esteticii în realizarea mediului luminos interior de zi, searǎ/noapte. 

 
De asemenea, sunt abordate şi reanalizate concentrat problemele privind 

renunŃarea la utilizarea surselor de luminǎ depǎşite în domeniul locuinŃelor, conform 
Directivelor Uniunii Europene, precum şi utilizarea în interiorul şi exteriorul clǎdirilor 
a unor surse noi. 

 
2. UTILIZAREA MODERNǍ A LUMINII NATURALE 
 
Un aspect important este, astǎzi, utilizarea luminii naturale în interiorul 

clǎdirilor prin structuri moderne (de dimensiuni mari/medii sau/şi compactizate) în 
conexiune cu lumina electricǎ într-un sistem integrat de iluminat (natural-electric) 
capabil să asigure un mediu luminos confortabil, funcŃional şi estetic, cu parametrii 
constanŃi. 
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În acest scop, este necesarǎ realizarea reglajului permanent al iluminatului 
electric printr-un sistem automat inteligent, capabil sǎ compenseze variaŃia permanentǎ 
a luminii naturale (variaŃia diurnǎ, variaŃia vremii, variaŃia de anotimp). 

Aceste aspecte au fost tratate detaliat în lucrările prezentate în ultimii doi ani la 
conferinŃele şi simpozioanele naŃionale şi internaŃionale de către subsemnatul şi echipa 
de colaboratori (Simpozionul NaŃional de Iluminat SINAIA 2008 şi 2009, ConferinŃa a 
XV-a a FacultăŃii de InstalaŃii 2008, ConferinŃa InternaŃională LIGHTING 2009 Cluj-
Napoca, EUROPA LUX – Istanbul 2009, Revista ELECTRICIANUL). 

În figura 1 sunt prezentate schematic aspecte specifice actuale în iluminatul 
interior din România. 

 
 
3. UTILIZAREA APARATAJULUI DE CALITATE (SURSE DE 

LUMINǍ SI APARATE DE ILUMINAT) ŞI ASIGURAREA UNEI 
STRUCTURI DE AMPLASARE CORECTE ÎN SISTEM, CONFORM 
DESTINAłIEI 

 
Sistemele de iluminat în general şi cele integrate în special vor trebui sǎ fie 

echipate cu surse de luminǎ moderne (cu eficacitate ridicatǎ, de culoare aparentǎ şi 
redare a culorilor corespunzǎtoare destinaŃiei) montate în aparate de iluminat 
corespunzǎtoare procesului de muncǎ (fizicǎ şi/sau intelectualǎ) şi caracteristicilor 
geometrice (dimensiuni, acces luminǎ naturalǎ ş.a.) ale spaŃiului considerat. 

 
În figura 2, este expusă schema recomandǎrilor actuale privind sursele de 

lumină, aparatele de iluminat şi structura sistemelor. 
 
Aparatele de iluminat aferente sistemelor moderne trebuie sǎ fie de calitate 

ridicatǎ, cu o prelucrare corectǎ a luminii emise de surse, în funcŃie de destinaŃia 
spaŃiului, cu protecŃie împotriva orbirii şi la spaŃiile cu diferite degajǎri – protejate 
corespunzǎtor ! 

 
Trebuie subliniat un aspect esenŃial pentru un iluminat corespunzǎtor: 

necesitatea montǎrii corecte a aparatelor de iluminat liniare, în funcŃie de accesul 
luminii naturale şi de poziŃia de lucru a personalului. 

 
Din pǎcate, din investigaŃiile fǎcute de CNRI, s-a constatat montarea total 

necorespunzǎtoare a aparatelor de iluminat liniare, care, în loc sǎ fie paralele cu 
accesul luminii naturale şi direcŃia principalǎ de vedere, au fost montate invers 
(perpendicular) la multe şcoli, licee şi alte clǎdiri reabilitate şi cu o culoare aparentǎ 
necorespunzǎtoare. Aceastǎ montare greşitǎ conduce la obosealǎ vizualǎ produsǎ de 
solicitatea la reflexiile parazitate şi poate conduce, în timp, şi la degradarea sistemului 
vizual. 
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Figura 1. Recomandǎrile actuale în iluminatul interior din România 

 
*/ LIC – Lampǎ incandescentǎ clasicǎ 
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Figura 2. Prezentarea schematică a recomandărilor actuale privind sursele de lumină, aparatele de 
iluminat şi structura sistemelor moderne
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Un alt aspect important, neglijat uneori din necunoaştere sau superficialitate, 
este lipsa unei protecŃii corespunzǎtoare a personalului care lucreazǎ total sau parŃial la 
calculatoare, la reflexia de voal produsǎ pe ecranele acestora, care degradeazǎ 
imaginea ecranului şi produce solicitǎri vizuale parazitare, din cauza fie a unor aparate 
de iluminat necorespunzǎtoare, fie a unor amplasǎri necorespunzǎtoare, fie ambelor 
efecte cumulate. 

 
Evident, soluŃia idealǎ este utilizarea, în încǎperile destinate exclusiv 

calculatoarelor, a unui iluminat indirect, cu aparate de iluminat de calitate, azi 
existente, dar în încǎperile unde se lucreazǎ parŃial la calculatoare – un iluminat direct-
indirect, cu posibilitatea de acŃionare separatǎ a celor douǎ componente. 

 
 
4. RENUNłAREA AZI LA LAMPA CU INCANDESCENłǍ 

CLASICǍ (LIC) ÎN LOCUINłE SAU ÎN ALTE CLǍDIRI 
 
Un aspect important actual, nereceptat corect din cauza necunoaşterii, este 

interzicerea din 2009, în Uniunea Europeanǎ şi nu numai, a producerii lǎmpii cu 
incandescenŃǎ clasice. 

 
Dacǎ în 1880-'81, când a fost inventatǎ de EDISON, a reprezentat o „minune“ 

fiind prima sursǎ electricǎ de luminǎ, faŃǎ de cea anticǎ a flǎcǎrii, azi este depǎşitǎ din 
punctul de vedere al eficienŃei energetice, respectiv randamentului extrem de scǎzut 
(de ≈3-4%), restul energiei electrice fiind convertit în cǎldurǎ. 

 
Trebuie, totuşi, menŃionate câteva calitǎŃi deosebite ale acestei surse depǎşite 

energetic: 
-   redarea excelentǎ a culorilor (maximǎ): Ra=100; 
- culoarea aparentǎ caldǎ, plǎcutǎ, stimulativǎ (Tc=2700K) corespunzǎtoare 

locuinŃelor, sǎlilor de spectacole, muzeelor, bisericilor ş.a.; 
-   conectarea instantanee şi lipsa totalǎ a senzaŃiei de pâlpâire; 
-   posibilitatea reglajului fin al fluxului luminous emis: de la 0 la 100%. 
 
Însǎ, din cauza aspectului privind eficienŃa energeticǎ foarte scǎzutǎ şi a 

celorlaltor douǎ aspecte negative: 
-  durata de funcŃionare foarte redusǎ (1000h); 
 şi 
- degradarea rapidǎ, din cauza evaporǎrii filamentului din wolfram şi depunerii 

pe globul de sticlǎ, aceastǎ lampǎ nu mai trebuie utilizatǎ azi şi în viitor pentru 
iluminatul interior !  

(a se vedea figura 3). 
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Figura 3. Schema necesităŃii înlocuirii corecte a LIC (lămpii cu incandescenŃă clasice) 
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- zone unde este necesarǎ conectarea instantanee la „cǎderea“ reŃelei electrice 
de alimentare şi trecerea pe o sursǎ electricǎ de rezervǎ ş.a., se va putea utiliza în 
continuare, în aceste situaŃii, lampa incandescenŃǎ cu ciclu regenerativ cu halogeni 
(LIH), care prezintǎ urmǎtoarele avantaje faŃǎ de cea clasicǎ: 

-  eficacitate: ~dublǎ; 
- duratǎ de funcŃionare: ~de 2,5 ori mai mare, fǎrǎ degradare în timp, prin 

eliminarea depunerilor de pe globul de sticlǎ prin procesul regenerativ ! 
 
De asemenea, pentru iluminatul de siguranŃǎ/securitate în anumite zone de mare 

risc, unde se cere o conectare instantanee, este indicatǎ aceastǎ sursǎ în lipsa celeilaltei ! 
 
Pentru iluminatul locuinŃelor se vor folosi în exclusivitate lǎmpile fluorescente 

compacte din noua generaŃie, care au eficacitate de mai mult de 5 ori mai mare decât 
LIC şi o duratǎ de funcŃionare de ~6 ori mai mare, fǎrǎ degradare substanŃialǎ în timp. 

 
CondiŃia de calitate este alegerea corectǎ din punctul de vedere al 

producǎtorului şi sǎ fie de aproximativ aceiaşi culoare aparentǎ ca sursa cu 
incandescenŃǎ (Tc~3000K) şi o redare foarte bunǎ a culorilor (Ra≥80).    

 
Trebuie menŃionat cǎ firmele de vârf nu trebuie sǎ mai aducǎ în România decât 

lǎmpi fluorescente compacte cu aceste caracteristici şi nu cele de culoare aparentǎ 
rece, care sunt indicate în zona ecuatorialǎ şi cea tropicalǎ. 

 
Din pǎcate, din cauza necunoaşterii efectelor culorii aparente reci, se pare cǎ 

mulŃi cumpǎrǎtori solicitǎ astfel de surse, total necorespunzǎtoare ambientului cald şi 
primitor al locuinŃelor ! 

 
MenŃionez cǎ lumina aparentǎ rece este indicatǎ în România şi în Uniunea 

Europeanǎ numai în spitale psihiatrice, închisori sau alte locaŃii unde se doreşte 
calmarea subiecŃilor. 

 
În zonele tropicale şi ecuatoriale, sistemul de referinŃǎ uman se schimbǎ total, 

sursa rece fiind preferatǎ în toate locaŃiile, datoritǎ efectului psihologic care atenueazǎ 
aparent senzaŃia cǎldurii de înalt nivel termic ! 

 
 
5. UTILIZAREA AZI A LED-URILOR ÎN ILUMINATUL 

INTERIOR – POSIBILǍ SAU NU ? 
 
Dacǎ diodele care emit luminǎ au fost inventate de mult timp, azi, datoritǎ 

mǎririi performanŃelor acestora din punct de vedere eficacitate şi duratǎ de funcŃionare, 
devine interesantǎ şi utilizarea lor în iluminatul interior şi exterior. 

 
Evident, fiind un produs nou, cu anumite calitǎŃi menŃionate, producǎtorii, 
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pentru a realiza o mare vânzare, fac o propagandǎ/reclamǎ de foarte multe ori 
exageratǎ/foarte exageratǎ. 

 
Structura utilizării LED-urilor poate fi urmărită în figura 4. 
 

 
 

Figura 4. Schema rezumativă a utilizării corecte a LED-urilor 
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În cazul, rar la ora actualǎ, de utilizare în iluminatul interior şi exterior, 
recomandǎrile CNRI sunt: 

-  alegerea corectǎ a culorii aparente alb - calde atât pentru iluminatul interior în 
locuinŃe şi alte destinaŃii, cât şi pentru cel decorativ interior şi exterior fǎrǎ amestecuri 
de culori kitch-iste; 

-  alegerea culorii neutre pentru unele locuri de muncǎ, cu sarcini vizuale mari, 
care nu necesitǎ niveluri ridicate de iluminare. 

 
 
6.   CONCLUZII 
 
1. Utilizarea modernǎ a luminii naturale în clǎdiri, prin structuri de calitate şi 

eficienŃǎ, a devenit azi o necesitate atât pentru reducerea consumului de energie, cât şi 
pentru realizarea unui mediu luminos confortabil, funcŃional şi estetic. 

Asigurarea parametrilor constanŃi se va putea realiza numai printr-un sistem 
integrat electric-natural cu o structurǎ automatǎ-inteligentǎ, capabil sǎ compenseze 
variaŃia permanentǎ a luminii naturale. 

 
2. Utilizarea exclusivǎ a aparatajului modern de calitate (surse şi aparate) 

precum şi o structurǎ corespunzǎtoare a sistemului sunt condiŃii esenŃiale în asigurarea 
confortului şi satisfacŃiei vizuale, respectiv asigurarea randamentului uman. 

 
3. RenunŃarea azi la lampa cu incandescenŃǎ clasicǎ este o obligaŃie 

determinatǎ de situaŃia actualǎ. 
A nu se uita continuarea utilizǎrii LIH, acolo unde procesul de muncǎ sau alte 

considerente determinante o cer. 
 
4. Utilizarea raŃionalǎ a LED-urilor – pentru soluŃiile particulare precizate, 

datoritǎ calitǎŃilor relativei noi surse (duratǎ de funcŃionare, eficacitate şi dimensiuni 
reduse) alese corespunzǎtor şi armonios mediului luminos interior din punct de vedere 
al culorii aparente. 
 
 Bibliografie 
 
 [1] Cornel Bianchi, Niculae Mira, Dan Moroldo, ″Sisteme de iluminat interior şi exterior″, Ed. 
MatrixRom, Bucureşti, 1998 
 [2] Dan Moroldo, ″Iluminatul urban, aspecte fundamentale, soluŃii şi calculul sistemelor de 
iluminat″, Ed. MatrixRom, 1999 

 
 
 
 
 

 


