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   Lumina reprezintă una dintre sursele primare de energie 
care asigură și menține viața pe Pământ. Aceasta se 
regăsește atât în mediul natural, fiind o componentă nece-
sară dezvoltării florei și faunei, cât și în habitatul uman, 
unde oamenii își desfășoară activitățile zilnice. Dacă pe 
omul primitiv, lumina l-a ajutat să se orienteze în spațiu și 
să găsească cele mai bune resurse pentru supraviețuire, 
pentru cel modern aceasta a devenit și un instrument de 
dezvoltare a noi tehnologii și inovații, cu ajutorul cărora 
fiecare are acces ușor și rapid la confortul zilnic.

Introducere

Lumina afectează modul în care percepem și înțelegem mediul încon-
jurător. Într-un mediu cu o lumină bună, ne simțim în siguranță și ne 
putem îndeplini sarcinile într-un mod satisfăcător și sigur. Un iluminat 
calitativ poate avea un efect pozitiv atât asupra productivității, stării de 
spirit, asupra siguranței la locul de muncă, cât și asupra facturii la energie 
electrică. Este foarte important ca întreprinderile să se informeze din surse 
sigure și să selecteze un sistem de iluminat potrivit domeniului de activitate.

“

”Ciudin Alexandru,
Director,
Agenția pentru Eficiență Energetică 

   Omul a căutat mereu să înlocuiască lumina zilei, iar una 
dintre cele mai importante invenții ale omenirii este ilumi-
natul artificial, obținut la fabricarea lămpii cu incan-
descență. În anul 1879, Thomas Edison a realizat prima 
sursă de lumină artificială, care a asigurat continuitatea 
activităților umane și în absența luminii naturale.



Lumina este o radiație electromagnetică în spectrul 
de lumini de undă 380÷740 nm, percepută de ochiul 
uman ca o senzație vizuală.
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Lungimea de undă, nm 
380...430 
430...485 
485...570 
570...600 
600...650 
650...780 

Violet 
Albastru 

Verde 
Galben 

Portocaliu 
Roșu 

Culoare 

   Proiectarea sistemelor de iluminat se realizează în confor-
mitate cu normativul în construcții NCM C.04.02 „Ilumi-
natul natural și artificial”. Acest normativ este armonizat 
cu documentele normative și standardele europene EN 
12464 „Lumina și iluminat” și EN 13201 „Iluminat public”.

   Având în vedere caracteristicile specifice ale sistemului 
de iluminat artificial, analiza eficienţei energetice pentru 
sistemele de iluminat se face prin compararea nivelului de 
iluminat și calitatea luminii în zonele analizate. Astfel, în 
dependență de zona de lucru analizată, trebuie să se
asigure următorul nivel de iluminat:

Standardele naționale privind calitatea luminii

Nivel de iluminare
[1x] 

Locul iluminării 

20 - 50
Zone de trecere: coridoare, depozite, scările casei, gări, baruri, cofetării,
spații de baie, holuri cu scări, toalete etc.

Iluminat obișnuit: zone de lucru, camere de hotel, bucătării, teatre,
oficii poștale, oficii bancare, bufete etc.

Iluminat obișnuit: spații administrative, săli de ședințe, săli de lectură,
săli de proiectare, vitrine, frizerii, ateliere, săli de expoziție etc.

Iluminat mediu: săli de sport, piscine, atelier de reparație a dispozitivelor
electronice, hale de asamblare etc.

Iluminat sporit: săli de operație, ateliere de pietre prețioase, zone cu
lucrări de mare precizie etc. 

Iluminat sporit: ateliere de gravură, producerea plăcilor electronice,
producerea bijuteriilor, producția manuală de ceasuri etc. 

Zone cu iluminare specială: săli de operație, intervenții stomatologice. 

100 - 200

200 - 450

450 - 650

650 - 1250

1250 - 2000

Peste 2000
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Designerii și decoratorii ne recomandă să alegem sursele de lumină 
înainte să zugrăvim, deoarece lumina rece sau caldă poate influența 
culoarea finală a pereților. De exemplu, în lumină caldă, vopseaua albă 
va căpăta o tentă de galben; pentru ca albul să rămână alb, avem 
nevoie de un bec cu temperatura de aproximativ 3000 grade Kelvin. 

  Culoarea unei surse artificiale de lumină se caracterizează 
prin temperatura de culoare. Temperatura de culoare este 
valoarea radiației unui corp absolut negru fierbinte, a cărui 
radiație are aceeași culoare ca și a sursei de lumină analiza-
tă. Cu alte cuvinte, temperatura de culoare este culoarea 
luminii datorită temperaturilor sursei de lumină. Spre 
exemplu, când becul incandescent este abia inclus, el are 
nuanță roșie, apoi devine galben și ulterior alb, iar în mo-
mentul în care ajunge la o temperatură ridicată, capătă 
tonuri de albastru. Pe măsură ce crește temperatura, 
lumina devine tot mai rece și mai potrivită pentru spațiile 
de lucru, precum biroul sau bucătăria, unde face vizibile
detaliile și contrastele.  
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Clasificarea temperaturilor de culoare

Lumina albă caldă este potrivită pentru dormitor, living sau 
sufragerie și creează o atmosferă intimă și primitoare. Este 
o alegere frecventă pentru locuințe. 

Lumina albă rece este recomandată în baie, bucătărie, birou 
și alte zone de lucru și spații de producere, unde stimulează 
concentrarea și ajută ochiul să observe detaliile și culorile. 



   Efectul unei surse de lumină asupra aspectului culorii este 
exprimat prin indicele de redare a culorii - CRI - (Ra), pe o 
scală de la 0 la 100. Acest indice este o măsură de corespon-
dență între culoarea naturală a unui obiect și modul în care 
acesta apare iluminat de o anumită sursă de lumină. O sursă 
de lumină cu Ra=100 va reda culorile exact așa cum ele 
sunt în realitate (sub lumina naturală). Cu cât valoarea 
indicelui de redare a culorilor Ra este mai mică, cu atât 
scade calitatea de redare a culorilor. 
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Caracteristici 

Foarte bune 
1A 

1B 

90 ÷ 100 

80 ÷ 90 

2A 

2B 

70 ÷ 80 

60 ÷ 70 

3 

4 

40 ÷ 60 

0 ÷ 40 

Bune

Medii

Slabe

Nivel de redare a culorilor Indicele de redare a culorilor, CRI (Ra) 

Redarea culorilor

   Lămpile electrice transformă energia electrică în radiație 
luminoasă (flux de lumină). Actualmente există o diversitate 
mare de surse electrice de lumină artificială.

Toate sursele de lumină  artificială se caracterizează prin 
următorii parametri: 
 

Tipuri de lămpi

      Lămpi cu incandescență – becurile clasice în care radiația 
optică apare datorită supraîncălzirii filamentului metalic de 
Wolfram din interiorul balonului de sticlă. Este alcătuit din-
tr-un soclu și un balon de sticlă vidat sau umplut cu un gaz 
inert, în interiorul căruia se află filamentul. Filamentul 
incandescent este protejat și ferit de o eventuală oxidare în 
aer de către balonul de sticlă. Într-o lampă cu halogen, eva -
porarea filamentului este prevenită de un procedeu chimic ce 
redepozitează vaporii de metal în filament.

 
 

Putere electrică, P (Watt);
Tensiune, U (Volt);

Fluxuri de lumină (lumeni);
Eficiență luminoasă (lm/W);

Curba fotometrică;
Durata de funcționare.

În funcție de principiul de transformare a energiei electrice 
în radiație optică, se deosebesc următoarele tipuri de lămpi:
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Avantaje

Indice perfect de redare a culorilor;

Simple în utilizare;

Investiții minime;

Costuri de mentenanță reduse;

Eficiență luminoasă redusă (20 lm/W);

Durată mică de funcționare (1000 ore);

Sensibile la calitatea energiei
electrice din rețea;

Resursă scăzută de cicluri
On/Off (2000 ori).

Dezavantaje

  Lămpi fluorescente compacte (CFL) – sunt lămpi cu 
descărcare electrică, dar utilizate în aparate compacte și cu 
dimensiuni reduse. Radiația optică apare datorită 
descărcărilor electrice în gaze sau vapori metalici. CFL- 
urile au în soclu inclus balastul electronic.  
 

Avantaje

Eficiență luminoasă ridicată
(60-80 lm/W);

Durată de funcționare (10 000 ore);

Putere electrică (10-80 W);     

Dimensiuni reduse.

Spectrul optic discontinuu;

Provoacă fenomenul stroboscopic (pâlpâie);

Sensibile la temperaturi joase; 

Reutilizarea în condiții speciale.

Dezavantaje

1) Balon de sticlă

2) Gaz inert (argon sau vid)

3) Filament

4) Fir de contact

5) Fir de contact

6) Suport de sârmă

7) Montură de sticlă

8) Contact lateral

9) Soclu filetat

10) Izolație

11) Contact central 
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Avantaje

Dimensiuni mici;

Durată de funcționare mare (50 mii ore);

Tensiune de alimentare joasă;

Resursă mare de cicluri On/Off;

Se conectează instantaneu;

Nu sunt sensibile la abaterile de
tensiune din rețea;

Flux luminos emis este orientat direct
către un punct;

Consum redus de energie;

Nu se încălzesc la fel ca celelalte lămpi;

Oferă cea mai variată gamă de
temperaturi de culoare;

Nu emit raze UV.

Costul investiției ridicat;

Dezavantaje

Folosirea lentilei de dispersie a luminii
sau utilizarea mai multor becuri într-o
încăpere;

  Lămpi cu LED – lămpi cu diode electroluminiscente 
bazate pe obținerea radiației optice la joncțiunea a două 
semiconductoare omogene cu conductibilitate diferită.   
 

      Lămpi cu descărcare în formă de arc la presiune înaltă 
– sunt lămpi cu descărcare electrică în vapori de mercur sau 
sodiu, într-un tub cu gaz inert (Xenon, Argon sau Neon). 
 

Avantaje

Eficiență luminoasă ridicată
(60-80 lm/W);

Durată de funcționare (10 000 ore);

Putere electrică (10-80 W);     

Dimensiuni reduse.

Spectrul optic discontinuu;

Provoacă fenomenul stroboscopic (pâlpâie);

Sensibile la temperaturi joase; 

Reutilizarea în condiții speciale.

Dezavantaje
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   În alegerea corpurilor de iluminat se recomandă să se ghi-
deze de informația prezentată pe eticheta energetică a 
becurilor. Eticheta va conține denumirea furnizorului sau 
marca înregistrată, modelul de lampă, clasa de eficiență 
energetică și consumul anual ponderat de energie în 
kWh/1000h.  
 

Sursa de lumină 

Lampă cu incandescență 15 ÷ 500 

5 ÷ 50 

50 ÷ 2000 

5 ÷ 500 

7 ÷ 25 

60 ÷ 80 

30 ÷ 150 

100 ÷ 180 

1000 

10 mii 

15-25 mii 

50 mii 

92-98 

80 ÷ 85 

25 ÷ 75 

80 ÷ 90 

Lampă fluorescentă
compactă (CFL)

Lămpi cu descărcare în gaze
sau vapori metalici

Lămpi cu LED

Puteri
nominale, W 

Eficiența
luminoasă, lm/W 

Durata de viață,
h Indicele CRI (Ra) 

Alegerea surselor de iluminat

Scopul utilizării surselor de iluminat;
Locația și modalitatea instalării;
Durata utilizării surselor de iluminat;
Modul de utilizare;
Prezența luminii artificiale;
Aporturile de căldură de la lămpi;
Costurile de investiție și deservire a
sistemului de iluminat;
Eficiență energetică.
   

În alegerea surselor de iluminat este necesar să se țină 
cont de mai mulți factori:   
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Caracteristici 

Durata de viață a lămpii (ore) 1 000 10 000 50 000 

50 5 1 

7 35 68 

350 175 68 

60 20 7 

3 000 1 000 350 

4 530 1 510 530 

350 175 68 

4 530 1 510 530 

4 880 1 685 598 

Numărul de lămpi 50 mii de ore 

Costul lămpii, MDL 

Costul lămpilor în 50 mii de ore, MDL 

Putere (W) 

Costul lămpilor, MDL 

Costul energiei electrice, MDL 

Costul total pe durata de 50 mii ore, MDL 

Total energie consumată (kWh) 

Costul energiei consumate, MDL 

Costul investiției 

Costul energiei utilizate (tarif 1,51 lei/kWh) la 50 mii ore 

Bilanțul costurilor per 50 mii ore 

Tipul lămpii 

Incandescent CFL Cu LED 

   Conform calculului prezentat în tabel, pe termen lung (50 
mii ore ~ 5 ani și 8 luni) se vor aloca doar 598 lei pentru ilu-
minarea cu un bec cu LED, față de 4 880 lei la iluminarea 
cu becurile incandescente și 1 685 lei la funcționarea celor 
fluorescente. Durata de recuperare a investiției este de 8,2 
ori mai rapidă decât în cazul becurilor clasice incandescente. 
 

Măsuri de eficiență energetică în sisteme de iluminat

1. Spălarea geamurilor pentru valorificarea luminii
naturale;
2. Curățarea periodică de praf a surselor de lumină;
3. Curățarea pereților, tavanului și podelei încăperilor;
4. Înlocuirea lămpilor uzate sau cu funcționare
defectuoasă;
5. Verificarea periodică a sistemului de control pentru
iluminat;
6. Înlăturarea perdelelor și corpurilor din fața
geamurilor;
7. Instruirea personalului pentru utilizarea rațională
și eficientă a sistemelor de iluminat.

   
 

Măsuri organizatorice (care nu necesită cheltuieli):

Cu alte cuvinte, un bec cu LED își rambursează investiția 
în 9 luni, și începând cu a 10-a lună din momentul instală-
rii lui va aduce profit!
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1. Înlocuirea schemei de alimentare cu energie
electrică a sistemului de iluminat;
2. Înlocuirea lămpilor vechi cu cele din clasa eficienței
ridicate;
3. Aplicarea sistemelor automate de control și reglare
a nivelului de iluminare (senzori de mișcare,
traductoare de lumină, controlere programabile etc.)
4. Monitorizarea și contorizarea consumului
sistemului de iluminat;
5. Beneficierea de potențialul luminii naturale la
etapa de proiectare a încăperilor prin instalarea
lucarnelor sau a tuburilor optice.

   
 

Măsuri tehnice (care necesită investiții
semnificative):

Aplicarea acestor măsuri la întreprindere garantează 
obținerea unei game vaste de beneficii:

− Reducerea cheltuielilor de energie; 
− Redirecționarea economiilor obținute pentru
extinderea afacerii;
− Reducerea dependenței de furnizorii de resurse
energetice convenționale;
−  Reducerea emisiilor de CO2;
−  Adaptarea locurilor de muncă la condiții normale și 
confortabile.
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   În activitatea IMM-urilor, nivelul de iluminat joacă un rol 
foarte important, având impact la nivel fiziologic, psiholog-
ic, cât și cerințe tehnice asupra sistemelor. Astfel,
    unele sisteme de iluminat trebuie ajustate la fiziologia 
ochiului uman (atelier de bijuterii, sevice auto etc.), unde e 
necesar un nivel înalt de iluminat pentru a amenaja un con-
fort vizual decent la procesul de producere. De exemplu, la 
un atelier de prelucrare a lemnului sau atelier de bijuterii 
este necesară o culoare rece de lumină (>6000 K), cu un 
nivel înalt de iluminare. Iluminatul corect în încăperile de 
prelucrare determină un nivel corespunzător al produsul 
finit: fie bijuterii, fie articole de artizanat etc. Totodată, asi -
gură un nivel înalt de securitate și sănătate în muncă.  
  
 

   unele sisteme pot fi ajustate la aspectul psihologic al 
omului (interiorul unui magazin, restaurant etc.), unde e 
necesar un nivel mai redus de iluminare, pentru a crea o 
zonă estetică și confortabilă clienților. În funcție de cali-
tatea iluminatului, se crează impresia despre cât de deose-
bit și vrednic de luat în seamă este un local; astfel, pentru 
zona de mese se optează pentru culorile mai calde, iar 
lămpile de iluminat pot fi aspecte de design (forma balonu-
lui și filamentului), însă în bucătăriile restaurantelor și 
cafenelelor se instalează surse de iluminat cu culori reci, cu 
distribuția uniformă a fluxului de lumină pe masa de lucru.   
  
 

Importanța alegerii culorilor și tipurilor de iluminat 
în IMM-uri
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1) Confortul vizual al angajaților - aceasta determină starea 
angajaților și binedispunerea lor pentru muncă;
 
2) Eficiența muncii - productivitatea angajaților într-un 
mediu iluminat este cu 15% mai înaltă decât într-un mediu 
prost iluminat;

3) Siguranța la locul de muncă - iluminatul corespunzător 
reduce riscul apariției accidentelor de muncă cu 25%;

4) Marketingul - într-un showroom iluminat calitativ sunt 
cu mult mai multe încasări;

5) Estetica clădirilor - iluminatul calitativ manipulează
perceperea formelor arhitecturale ale clădirilor.

Eficiența energetică în sistemele de iluminat este o
strategie prioritară pentru o întreprindere calificată.

  unele sisteme de iluminat trebuie să fie ajustate la 
condițiile tehnice impuse încăperilor unde acestea se mon-
tează. De exemplu, pentru  depozitele frigorifice se proiec-
tează un sistem de iluminat cu degajări reduse de căldură și 
adaptate la funcționarea într-un mediu cu temperaturi 
joase, iar pentru încăperile de prelucrare a lemnului se 
proiectează un sistem cu nivel înalt de iluminare, cu flux 
uniformizat pe toată suprafața de lucru și rezistent la praf.

Astfel, în baza celor sus-menționate, se constată că ilumi-
natul în întreprinderi asigură o gamă largă de beneficii:

Iluminatul este o modalitate ieftină, dar sigură, pentru 
eficientizarea activității unei IMM.


