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Back to Basics!

Iluminat: Siguranță și confort 



În loc să discutăm despre:

•Clădiri nZeB/Active/Regenerative

•Identitate vizuală

•Smart Buildings/City

•Economie circulară

Să revenim la esență

OAMENI





Norme există!

SR EN 12464 iluminat interior

SR EN 15193 eficiență energetică

SR EN 1838 iluminat de urgență

SR EN 17037 iluminat natural

SR EN 13201 Iluminat public. Partile 1 ÷ 5



SR 1838 – Iluminat de urgență

• Obiectivul general al iluminatului de urgență pentru

evacuare este de a permite ieşirea în siguranţă dintr-

un loc în cazul întreruperii alimentării normale cu

energie electrică.

• Iluminatul de urgență pentru evacuare

 Semnalizări

 Căi de evacuare

 Iluminat de ambianță (antipanică) la încăperi cu

aglomerare de persoane



SR 1838 – Iluminat de urgență



SR 1838 – Iluminat de urgență

• EN 1838
• Em>1lx –căi de 

evacuare
• Em>0.5lx-Antipanică
• Întreținere conform 
EN 50172



SR 12464 – Iluminat general

•Iluminarea adecvată şi corespunzătoare permite 

oamenilor efectuarea sarcinilor vizuale cu eficiență şi cu 

acurateţe. Gradul de vizibilitate şi de confort necesar 

într-o gamă largă de locuri de muncă este reglementat de 

tipul şi durata activității desfășurate.

•Este important ca toate clauzele din acest standard 

European să fie respectate, iar toate cerinţele specifice 

sunt centralizate în nomenclatorul de cerinţele de 

iluminat



SR 12464 – Iluminat interior



SR 13201 – Iluminat Public

Parametrul Optiune
Indice de 
evaluare

Vw

Vw

Criteriu
selectat

Viteza
Foarte ridicata 1
Ridicata 0,5
Moderata 0

Flux Trafic

Foarte ridicat 1
Ridicat 0,5
Moderat 0
Scazut -0,5
Foarte scazut -1

Compozitie Trafic
Mixt cu procent mare de trafic nemotorizat 2
Mixt 1
Doar motorizat 0

Separare sensuri
NU 1
DA 0

Densitate Intersectii
Ridicat 1
Moderat 0

Vehicule parcate
DA 0,5
NU 0

Nivelul Luminantei
ambientale

Ridicata 1
Moderata 0
Scazuta -1

Ghidaj vizual / control 
de trafic

Slaba 0,5
Moderata sau Buna 0

Suma 
indicilor de 

evaluare
Vws

Selectarea Claselor de Iluminat



SR 13201 – Iluminat Public



SR 15193 – Eficiența energetică.

Iluminat interior.

•Cum se calculează și se măsoară LENI [kWh/m
2
/an]

SR 13201- Partea 5 – Iluminat Public.

Indicatori de performanță

energetică. 

•Cum se calculează PDI [W/lx/m
2
]

•Cum se calculeaza q
inst



De ce nu se respectă standardele în 

România?

• Nu sunt cunoscute

• Sunt in vigoare SR sau NP care au puncte în

divergenţă cu noile SR EN

• Nu sunt consecințe

• Codul de etică al asociațiilor profesionale nu

este considerat important



Ordinea normală

1.Siguranța oamenilor

2.Confortul vizual (wellbeing)

3.Eficiența energetică a 

iluminatului

4.Identitate 



Scale Jumping – de la sisteme de 

iluminat cu lămpi cu descărcări la o 

viziune de viitor – nu o simplă înlocuire cu aparate de 

iluminat cu LED

1.Economie circulară

2.Wellbeing

3.Smart buildings/city

4.Identitate 

5.Li-Fi

6.Plan de întreținere



Scale Jumping – Economie circulara

1.Colectarea lămpilor



Scale Jumping – Economie circulara

2. Reciclarea în proporție de 95% a 

aparatelor de iluminat vechi (oțel, 

aluminiu, cupru etc.) 5% PVC (?)



Scale Jumping – Aparate de iluminat

Interior

• driver DALI

• future-proof (posibilitate de a schimba placa de LED-uri)

• distribuție bat-wing

• UGR <=19 (pentru birouri si săli de clasă)

• Ra >= 80 



Scale Jumping – Aparate de iluminat

Exterior

• driver programabil

• future-proof (posibilitate de a schimba placa de LED-uri)

• distribuție adaptată 

• TI <=10 sau 15 (funcție de clasa de iluminat)

• Tcc <= 4000 K



Scale Jumping – Sisteme de iluminat

• Senzori de prezență și/sau mișcare

• Senzori de lumină naturală 

• Sistem de control integrate cu alte funcții



Scale Jumping – Intretinere

• Preluarea sistemelor de iluminat – măsurări 

realizate de o terță parte

• Plan de întreținere – săptămânal, lunar, anual

• Gestionarea sistemului de control



Ghiduri Achiziții Iluminat - ARI

– Ghid pentru achizitii – iluminat public

– Ghid pentru achizitii – unitati

invățământ

– Ghid pentru achizitii – unitati sanitare

– Ghid pentru achizitii – birouri

– Ghid pentru achizitii – industrie/locuri

de munca interioare



Ghiduri Achiziții Iluminat - ARI

• ORIENTATE SPRE REZULTATE

• INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

• RECEPȚII CALITATIVE

• PARTENERIATE : CC, ANRSC, 

AMR, ANAP



Ghiduri Achiziții Iluminat –

Conținut general

• Terminologie specifică

domeniului

• Condiții minimale pentru studii

de oportunitate, (pre) 

fezabilitate, proiectare

• Alegerea proiectanților de 

specialitate pentru ILUMINAT



Ghiduri Achiziții Iluminat –

Conținut specific

• Cerințe minimale pentru caiete de 

sarcini sau de specificare

• Model de calcul pentru intrega

durată de viață

• Execuție și urmarirea execuției

• Recepții calitative ale sistemelor

de iluminat

• Indicatori de performanță, 

monitorizare

• Impact asupra mediului



Asociația Română pentru Iluminat

• WWW.ARI-ILUMINAT.RO 

• CONTACT@ARI-ILUMINAT.RO

• DAN VĂTĂJELU  0741234423

mailto:CONTACT@ARI-ILUMINAT.RO
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European Energy Award (eea) /

Programul Energy Cities
“Sustainable Energy Management in Romanian Cities” din Acordul Cadru dintre 

guvernele Elveției și României

„Romanian Green Building Council“

deținătoarea licenței European Energy Award® în România
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Zonele cheie din eea

5. Organizare internă
Politici. Echipa. 

Responsabilitati. Control

6. Comunicare externă
Informare, promovare, 

subvenții

3. Furnizare, deşeuri
Electricitate, termoficare, apă, 

tratarea deşeurilor

2. Clădirile primăriei,

Infrastructură
Management energetic, 

eficienţa clădirlilor

4. Mobilitate
Transport, public, management 

parcări, piste biclete

1. Dezvoltare comunală, 

planificare
Politici energetice, reglementări 

de urbanism



 Evaluarea potențialului activităților de implementare în 
funcție de posibilitățile efective ale fiecărei municipalități

 Realizările maximale depind pentru fiecare municipalitate

 Rezultatele sunt descrise și cuantificate în % din 
posibilități efective

 Permite compararea, evaluarea și notarea “efortului”
pentru conducerea responsabilă de măsura respectivă

 Calitatea implementării celor 79 de măsuri este “redusă” 
la un număr în %!
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Indicatori de performanță energetică
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Trecere în  revistă a situației actualizate

Ex. Suceava

Max. puncte = 500, puncte posibile = 481, realizate 190.2 = 40 %

Consens asupra stării inițiale a politicilor de energie și climă

ale municipalității printre parteneri
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eea: grad de îndeplinire / sectoare
orașe din România
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Grad de realizare:

Orașe “Gold”



Mulțumesc pentru atenție!

dorin.beu@rogbc.org


