
Soluţii durabile „verzi” pentru construcţiile

existente şi obiectivele arhitecturale noi

Universitatea Tehnică a Moldovei / Facultatea Urbanism şi Arhitectură                                        21.12.2022

Speakeri: ANDRONOVICI Diana

HAREA Olga

Webinar 
„Constructii inteligente (verzi)”



NECESITATE INEVITABILĂ A CONTEMPORANIETĂŢII



NATURA

CONSTRUCŢII

SCHEMA LEGĂTURII ÎNTRE OM, NATURĂ ŞI MEDIUL ARTIFICIAL

ARHITECTURA 

VERDE 

(INTEGRATĂ) 

EDIFICAREA   ARHITECTURA

VERDE TRADIŢIONALĂ



Beneficiile ecologice:
 reducerea deşeurilor de apă şi de energie;

 reducerea emisiilor de CO2;

 protecţia biodiversităţii şi a ecosistemelor.

Beneficiile economice:
 reducerea costurilor de construcţie;

 reducerea costurilor de operare şi a consumului;
 crearea unei piețe pentru produse şi servicii ale economiei 

ecologice.

Beneficiile sociale:
 îmbunătăţirea calităţii vieţii
 îmbunătățirea sănătăţii şi a confortului.

Alegerea metodelor durabile de construcţie

combinată cu proiectarea ecologică poate oferi
numeroase avantaje:



Interesul faţă de tendiţa globală                                                    creşte în progresie geometrică

Edificarea verde (ecologică) este tipul de construire a clădirilor

cu impact minim asupra mediului.

Scopul principal al edificării verzi este reducerea nivelului de

consum de energie şi resurse materiale, oferind în acelaşi timp

condiţii confortabile pentru mediul interior pe tot parcursul
ciclului de viaţă al clădirii, inclusiv sondaje inginereşti, proiectare,

construcţie, exploatare, reparaţie, reconstrucţie, demolare.



Interesul faţă de tendiţa globală                                                    creşte în progresie geometrică

Construirea/edificarea clădirilor „verzi” vine să extindă şi

completeze proiectarea clasică a construcţiilor cu conceptele

de bază: utilitate, economie, durabilitate şi confort.

Ideea principală a Edificării de clădiri „verzi” este sporirea

sustenabilităţii mediului de viaţă, ceea ce se realizează prin

reducerea impactului general al construcţiilor asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii omului.



Interesul faţă de tendiţa globală                                                    creşte în progresie geometrică

Aspectele-cheie ale clădirilor verzi sunt:

 management ecologic;

 infrastructura şi calitatea mediului exterior;

 calitatea arhitecturii şi sistematizarea clădirii;

 confortul şi ecologia mediului interior;

 calitatea protecţiei sanitare şi evacuarea/eliminărilor deşeurilor;

 folosirea raţională a apei şi reglarea sistemelor pluviale;

 economia de energie şi eficienţa energetică;

 protecţia mediului înconjurător în timpul edificării, exploatării şi demolării

construcţiei;

 siguranţa vieţii.



Aceste aspecte sunt interdependente şi efectiv, strâns legate între ele

management ecologic

siguranţa vieţii infrastructura şi calitatea

mediului exterior

protecţia mediului calitatea arhitecturii

înconjurător şi sistematizarea clădirii

ARHITECTURA

VERDE

economia de energie confortul şi ecologia

şi eficienţa energetică mediului interior

calitatea protecţiei sanitare folosirea raţională a apei şi

şi evacuarea deşeurilor reglarea sistemelor pluviale



Arhitectura „verde” – filozofie a arhitecturii care pledează surse

de energie durabile, conservarea energiei, reutilizarea şi

siguranţa materialelor de construcţie şi amplasarea unei clădiri

ţinând cont de impactul acesteia asupra mediului.

Dezvoltarea clădirilor „verzi” urmează calea

îmbunătăţirii soluţiilor arhitecturale şi structurale,

ameliorarea calităţii mediului intern, îmbunătăţirea

metodelor de evaluare a performanţei energetice a

clădirilor, reducerea costurilor de construcţie şi

creşterea eficienţei echipamentelor de inginerie a

clădirii.



O clădire cu energie zero (ZEB) este o clădire extrem de

eficientă din punct de vedere energetic, care poate genera

energie din surse regenerabile şi respectiv, o poate consuma în

cantităţi egale pe tot parcursul anului.

Dacă cantitatea de energie produsă este mai mică decât cea

consumată, o astfel de clădire se numeşte o clădire cu un

consum de energie aproape de zero (nearzero-energybuilding,

nZEB).

Dezvoltarea conceptului de clădire cu consum de

energie zero



Acoperiş verde
– element important al arhitecturii durabile

Una dintre modalităţile eficiente

de a rezolva această problemă

este ecologizarea faţadelor şi a

acoperişurilor pentru a controla

temperatura şi umiditatea din

clădiri.

Există o problemă acută în domeniul ingineriei civile este utilizarea

tehnologiilor moderne de economisire a energiei şi ecologic

sigure.
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Avantajul de bază –

crearea unui stil de viaţă sănătos în mediile

urbanizate, prin absorbţia prafului, reducerii

zgomotului şi protecţiei îngrădirilor care

construcţiilor de influenţele atmosferice.



Exemple de acoperiş verde



Exemple de acoperiş verde



Aceasta este o îngrădire

multistrat din partea

superioară a construcţiei,

constă din: planşeu din

beton armat, stratul principal

al covorului hidroizolant,

strat izolare termică, strat

separator de geotextile, strat

de drenaj şi filtrare, strat de

sol şi strat de vegetaţie.

Element important al învelitorii termice a unei clădiri

„verzi” este acoperişul „verde”.



Avantaje –

 atenuarea efectului de „insule termice”                                          
prin egalizarea temperaturii suprafeţelor; 

 reducerea costului pentru încălzire a clădirii în sezonul
rece, datorită rezistenţei mari la transferul de căldură a

îngrădirilor (se apropie de standardele casei pasive);

 reducerea costurilor pentru răcire şi climatizare a
clădirilor în sezonul cald, prin creşterea masei structurii,

precum şi datorită evaporării naturale a umidităţii;



Clădirile verzi atenuează efectul „insulelor termice” prin

egalizarea temperaturii suprafeţelor clădirilor într-un mediu urban



Avantaje –

 reduce semnificativ poluarea aerului şi îmbogăţeşte acestuia cu
oxigen, care, la rândul său, măreşte gradul de confort şi reduce

numărul de maladii alergice şi astmatice;

 creşte confortul acustic datorită absorbţiei suplimentare a
zgomotului urban, în timp ce stratul de sol absoarbe în principal
sunetul de joasă frecvență, iar stratul de vegetaţie absoarbe

sunetul de înaltă frecvență;

 reducerea cantităţii de umiditate care pătrunde în sistemul de
canalizare pluvială sub formă de precipitaţii; acoperirile cu

amenajări peisagistice purifică apa de ploaie, inclusiv metalele

grele.



Dezavantaje –

 cost iniţial ridicat în comparaţie cu un acoperiş obişnuit;

 acoperişurile „verzi” esenţial complică construcţia (osătura mai

rezistentă) şi este mai sofisticată în execuţie, implică tehnologie;

 Reconstrucţia/renovarea termice a clădirilor, este condiţionată de un
şir de restricţii cu privire la sarcina suplimentară (greutatea

acoperişului verde) asupra sitemului constructiv al clădirii existente;

 mai multe specii de plante necesită o umiditate constantă al stratului

de sol şi, ca urmare, asigurarea unei protecţii fiabile a clădirii împotriva
umidităţii (utilizarea de straturi suplimentare (separare, drenare, filtrare
etc.) conduce la costuri de construcție mai mari.)



Faţade verzi 
– potenţial sporit în economia energiei

Efectul creşterii nivelului de izolare termică a sistemelor de

faţade se asigură datorită:

 reducerii pierderilor de căldură atât prin îngrădirile

construcţiilor aparte, cât şi prin învelişul de protecţie termică a
clădirii în ansamblu, ceea ce face posibilă reducerea

cantităţii de energie termică consumată;

 îmbunatăţirii confortului termic în încăperi datorită micşorării

intensităţii transferului de caldură radiant şi convectiv pe

suprafaţa interioară a îngrădirilor;

 micşorării nivelului de poluare a mediului înconjurător în

vederea reducerii emisiilor de substanţe nocive în atmosferă.



Fațade verzi – potenţial sporit de economisire a energiei

Ecologizarea faţadelor contribuie la atenuarea termică prin umbrire,

răcire prin evaporare şi izolare termică.

Dezvoltarea durabilă în construcţii presupune utilizarea de materiale

ecologice cu un nivel ridicat de termoizolare. O problemă majoră

este sinteza tehnologiilor moderne de economisire a energiei

bazate pe utilizarea materialelor izolatoare naturale, fibroase sub

formă de cânepă tehnică, in şi iută în combinaţie cu faţadele şi

acoperişurile „verzi”.

Construcţia cu paie are avantaje precum reciclabilitatea, reducerea

emisiilor de CO2 în atmosferă şi disponibilitatea locală.



Exemple de 

faţade „verzi”



Exemple de faţade „verzi”



Exemple de faţade „verzi”



Creşterea eficienţei energetice în timpul renovării termice a 

faţadelor clădirilor 

Renovarea termică a clădirilor civile este de mare importanţă 

practică.

Sistemele de faţadă ale clădirilor moderne au caracteristici

specifice:

1. creşterea eficienţei inegale a protecţiei termice a elementelor

învelitorii; influenţa elementelor bi- şi tridimensionale în structura

portantă creşte semnificativ, distribuţia neuniformă a temperaturii

pe suprafaţa sa interioară, iar uniformitatea termotehnică a
structurilor de închidere scade. Pentru a identifica anomaliile şi

defectele de temperatură, este necesar să se calculeze

câmpurile tridimensionale de temperatură sunt necesare calcule

tridimensionale şi elaborarea noilor soluţii constructive.



2. creşte semnificativ rolul regimului de umiditate. În plus,

dacă distribuţia umidităţii de-a lungul „suprafeţei netede”

a peretelui poate fi mai favorabilă decât iniţial, atunci în

zonele marginale ale structurilor de închidere, regimul de

umiditate scade semnificativ;

3. Zidăria pereţilor exteriori, în special din elemente de

dimensiuni mici, permite pătrunderea aierului / respirabilă.
Infiltrarea aerului exterior în perioada rece a anului duce la

scăderea proprietăţilor de protecţie termică a anvelopei

clădirii. Exfiltrarea aerului din interior în structurile de perete

este, de asemenea, extrem de periculoasă.

Sistemele de faţadă ale clădirilor moderne au caracteristici 

specifice:



Creşterea 

eficienţei energetice

Finisajele de culoare intensă/inchisă a pereţilor exteriori şi

acoperişurilor reprezintă o sursă suplimentară de căldură, mai

ales în climatul cald, datorită absorbţiei radiaţiei solare. Toate

acestea duc la „poluarea” termică a mediului pe tot

parcursul anului.



Toate caracteristicile enunţate sunt importante pentru

reconstrucţia clădirilor.

Acestea duc la îmbunătăţirea condiţiilor de temperatură şi

umiditate a pereţilor exteriori, dezvoltarea de soluţii eficiente

de proiectare pentru joncţiunile structurilor de închidere în

vederea egalării temperaturii pe suprafaţa interioară, o

scădere a permeabilităţii de aer prin rosturile de zidărie,

creşterea nivelului de confort în spaţiile încăperilor,

economisirea energiei şi creşterea eficienţei energetice a

clădirilor.

Renovarea termică a clădirilor este un instrument eficient de

îmbunătăţire a siguranţei termice, energetice şi de mediu a

clădirilor.



Evaluarea durabilităţii habitatului – un instrument

inovator pentru a stimula edificarea ecologică

Fără actualizarea cadrului de reglementare existent, este

imposibil să se realizeze obiectivul stabilit de reducere a

intensităţii energetice a produsului intern brut şi de asigurare a

utilizării raţionale şi responsabile din punct de vedere ecologic

a energiei şi a resurselor energetice.

Este imperativ de necesar să se elaboreze noi standarde în

domeniul economisirii energiei şi îmbunătăţirii eficienţei

energetice şi a siguranţei de mediu a clădirilor, armonizate cu

standardele europene.



Cerinţele sistemului de rating vizează:

 reducerea consumului de resurse energetice,

 utilizarea resurselor energetice netradiţionale,
regenerabile şi secundare,

 utilizarea raţională a apei, reducerea impactului nociv
asupra mediului în timpul construcţiei şi exploatării clădirii,
inclusiv teritoriul adiacent,

asigurând în același timp un mediu uman confortabil şi o
rentabilitate economică adecvată a soluţiilor arhitecturale,
constructive şi inginereşti.



STANDARDUL TREBUIE SĂ FIE ORIENTAT:

Spre definirea principiilor, categoriilor, criteriilor de evaluare,

indicatorilor durabilităţii habitatului, precum şi valorilor de

ponderare ale indicatorilor în scopul evaluării obiectului;

În vederea stipulării unui sistem de indicatori de bază, care, dacă

este necesar, pot fi ajustaţi prin coeficienţi sau completaţi cu

parametri care reflectă caracteristicile climatice, energetice,

economice, sociale ale particularităţilor regionale sau locale;

Pentru stabilirea categoriilor de sustenabilitate ecologică pentru

clădirile rezidenţiale şi publice construite, reconstruite sau

revitalizate, precum şi pentru documentaţia de proiect a

acestora.



Standardul trebuie să se aplice tuturor categoriilor de clădiri
proiectate şi construite și puse în funcțiune cu diverse

scopuri funcţionale.

Durabilitatea habitatului din sistem este evaluată printr-o
combinație de zece categorii de bază.

Categoria „Economie de energie și eficiență energetică”

are cea mai mare pondere în acest sistem



Categoriile de bază ale durabilităţii habitatului

1. Confortul şi calitatea mediului exterior

2. Calitatea arhitecturii şi şi sistematizarea obiectului

arhitectural

3. Confortul şi ecologia mediului interior

4. Calitatea siguranţei sanitare şi utilizarea deşeurilor

5. Folosirea raţională a apei

6. Eficacitatea energetică şi economia energetică

7. Folosirea energiei alternative sau reginerată

8. Ecologia creării, exploatării obiectivului arh

9. Eficienţa economică

10. Calitatea pregătirii şi gestionării proiectului



Omul în spaţiul camerei de zi



C o n c l u z i i :

Sistematizarea şi generalizarea datelor privind

construcţiile „verzi” permit şi în continuare să se

elaboreze modalităţi de îmbunătăţire a eficienţei
energetice și a siguranţei de mediu a clădirilor şi

structurilor în rezolvarea problemei stringente a

creşterii sustenabilităţii mediului de locuit în

urbanism şi arhitectură.





MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE


