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Îndrumarul metodic conţine metode de elaborare a 
calculelor luminotehnice. Are un caracter practic şi conţine 
materialul necesar proiectării iluminării naturale în clădirile de 
locuit. 

Întreaga lucrare, inclusiv exemplele date, ţine seama de 
ultimele prevederi cuprinse în actele normative în vigoare. 

De asemenea, sunt indicate materialele care urmează a fi 
consultate în vederea unor probleme speciale cum ar fi: legi, 
standarde, normative, proiecte etc. 

Îndrumarul metodic este destinat proiectanţilor, arhitecţilor, 
studenţilor specialităţii 2401 Arhitectura cu forma de învăţământ la 
zi şi cu frecvenţă redusă. 
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PREFAŢĂ 
 
Executarea numeroaselor lucrări de sistematizare a 

localităţilor urbane trebuie să asigure condiţii superioare de igienă, 
de viaţă şi de odihnă precum şi exigente condiţii vizuale de muncă, 
concomitent cu un consum raţional de energie şi costuri optime de 
investiţie şi exploatare. 

Iluminarea localităţilor şi a construcţiilor pun în faţa 
proiectanţilor numeroase probleme majore, ca de exemplu alegerea 
judicioasă a terenurilor pentru localităţi, stabilirea unor rapoarte 
optime între distanţa şi înălţimea volumelor pentru ansamblurile de 
construcţii, un regim favorabil de lumină naturală sau artificială în 
încăperi, cu bune condiţii de igienă şi sănătate, aplicarea riguroasă 
a regulilor de exploatare şi întreţinere a clădirilor şi a instalaţiilor 
de iluminat, o distribuire cantitativ uniformă a luminii naturale şi 
artificiale, conform nevoilor cerute de viaţă şi muncă, o calitate 
corespunzătoare a acestora etc. 

Prezentul curs pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi 
strictul necesar de cunoştinţe asupra metodelor de calcul, 
instrucţiunilor şi dispoziţiilor în vigoare, pentru rezolvarea 
problemelor de iluminat natural şi artificial, eliminând pe cît posibil 
formulările teoretice complicate. 

Se expun în mod succint numai metodele curente de calcul, 
utilizate în ţara noastră, pentru construcţiile civile şi de producţie. 
De asemenea, se dau grafice şi tabele pentru diferite soluţii de 
iluminare naturală realizate prin goluri, în pereţii şi acoperişurile 
halelor industriale, parter şi etajate, corespunzător diferitelor 
sisteme constructive tipizate, precum şi pentru iluminatul artificial. 

Aceste tabele, întocmite pe baza metodelor utilizate în ţara 
noastră, uşurează determinarea valorilor totale de iluminare 
naturală şi artificială, fără a mai fi nevoie de desene, calcule 
laborioase sau căutări în diverse normative, manuale etc. 

Autorii 
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