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1. Rezumatul proiectului (I)
y Subiectul propunerii este centrat pe promovarea noilor concepte
arhitectonice, care includ sisteme solare active (generatoare
fotovoltaice) sau pasive (sisteme de iluminat). Pentru atingerea
acestui scop, propunem derularea urmatorilor pasi:
y Studii, cercetari si solutii privind arhitectura solara in Romania
y Studii, masurari si solutii tehnice pentru instalatiile pilot cu sisteme
fotovoltaice integrate
y Realizarea si monitorizarea a celor doua instalatii pilot fotovoltaice
demonstrative de la Universitatea de Vest Timisoara (UVT) si la
Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu (UAUIM) din
Bucuresti.
y Experimentari, testari si analiza rezultate
y Actiuni de diseminare pe scara larga
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1. Rezumatul proiectului (II)
y Actiunile de diseminare pe scara larga includ: editarea unui
manual de prezentare a produselor studiu de piata, scurte
actiuni de instruire ale studentilor si organizarea unui concurs
„Casa solara”, editarea de alte materiale de diseminare: brosuri,
postere, articole stiintifice prezentate atat la manifestari
nationale cat si internationale. nu in ultimul rand realizarea
unui site web al proiectului pe care se vor realiza actiuni de
informare, educare si promovarea a tematicii arhitecturii solare.
y Actiunile propuse vor contribui la dezvoltarea durabila a
sistemului energetic national prin promovarea sistemelor
fotovoltaice distribuite, fiind in acord cu obiectivul global al
guvernului de promovare a surselor de energie regenerabila in
Romania.
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1. Rezumatul proiectului (III)
 Avantajele utilizarii arhitecturii solare distribuite, sunt mai
evidente la marile sisteme PV conectate la retea, cum sunt
sistemele PV din arealul urban, instalate pe fatadele cladirilor sau
pe acoperisuri.
 Ele sunt instalatii complexe care au un numar mare de module PV,
iar ele sunt incorporate in diferite unghiuri si orientari.
 Astfel, proiectul raspunde cerintelor de aliniere a Romaniei la
standardele europene in privinta promovarii energiilor
regenerabile, la stoparea degradarii mediului inconjurator,
rezultatele preconizate contribuind la realizarea unor pasi
importanti privind onorarea angajamentelor Romaniei in calitatea
sa proaspat membru UE, pentru capitolele Mediu si Energie.
Totodata se urmareste utilizarea cat mai eficienta a potentialului
cercetarii romanesti, prin imbinarea cercetarii din universitati si
institute de C&D.
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2. Relevanta proiectului (I)
 Asa cum sunt specificate obiectivele, proiectul se caleaza pe
obiectivul general al programului PNCD care tinteste
accelerarea procesului de aliniere la cerintele UE a agentilor
economici privind introducerea pe scara larga si utilizarea
surselor alternative de energie.
 Intrucat folosirea energiei regenerabile este o prioritate atat
pentru Comisia Europeana, cat si pentru Guvernul Romaniei,
consideram ca propunerea este corect racordata la prioritatile
si obiectivele specifice ariei europene de cercetare.
 Obiectivele vizeaza initierea unei noi discipline stiintifice in
dezvoltarea urbana din Romania prin promovarea unui nou
concept, arhitectura solara/fotovoltaica si startul unor
activitati C&D in domeniu.
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2. Relevanta proiectului (II)
y Nu este deloc de neglijat impactul ecologic pozitiv prin
utilizarea surselor curate de energie.
y Cele enumerate releva caracterul interdisciplinar complex
al temei abordate în actualul proiect.
y Scopul major al proiectului este sa demonstreze eficienta
integrarii in constructii a diferite componente PV, sa le
testeze si sa popularizeze pentru a fi utilizate pe scara
larga.
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3. Solutii tehnice (I)
y 3.1 Tipuri de componente PV folosite
y Pentru demonstrarea acestui scop, instalarea acestor noi produse
va fi facuta pe doua cladiri pilot, cu modulele PV integrate
armonios arhitectonic.
y Una va fi o cladire istorica reconditionata, iar cealalta o
constructie noua, avand tipologii diferite si fiind din regiuni
distincte.
y Puterea inslalata estimata pentru fiecare cladire, va fi de
aproximativ 1.000Wp incluzand cateva tehnologii cu module PV
integrate in arhitectura cladirii.
y Cea mai buna estetica si un design functional vor fi realizate
pentru fiecare cladire, cu colaborarea expertilor arhitecti implicati
in acest proiect.
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3. Solutii tehnice (II)
Acesti designeri vor contribui hotarator la proiect, deorece
componentele vor fi efectiv incorporate in cele doua locatii
ele fiind de diferite tipuri, specifice cerintelor cladirii.
y Un performant sistem de control si monitorizare va fi
deasemenea incorporat, bazat pe un sistem de control
distribuit.
y Totodata, proiectul va asigura arhitectii si comunitatea PV
in general cu unelte de proiectare performante pentru
sistemele PV, cu scopul de a incuraja si usura solutiile de
dezvoltare a sistemelor PV integrate.
y
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3. Solutii tehnice (III)
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3. Solutii tehnice (IV)
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3.2 Integrarea PV in cladiri (I)
Sun screen elements are used which were made of
glass-glass photovoltaic modules. Source: SSG

Semitransparent modules in roof. Ministry of Economic
Affairs – Conference area. In the right side: inside view.
Tilted PV façade. Source: SSG
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3.2 Integrarea PV in cladiri (II)
Roof installation in Town Hall of Dongen. Semitransparent PV modules. The modules have also an
insulation gap and safety glass source: Scheuten Solar

Integration of pv as other elements. Skylight in a PV roof
with transparent modules. Source: Igoan Solar
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3.2 Integrarea PV in cladiri (III)
PV is built into the sun-facing surfaces of the
4 Times Square skyscraper in Manhattan

The Solaire, a new 27-story residential building in
New York city, incorporates PV panels in its canopy
and west-facing exterior
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3.2 Integrarea PV in cladiri (IV)
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3.2 Integrarea PV in cladiri (V)
Student Center la Northeastern University în Boston,
instalate în 1995

15

3.2 Integrarea PV in cladiri (VI)
San Francisco Bay
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3.2 Integrarea PV in cladiri (VII)
Basel – amplasarea panourilor PV pe o terasă - grădină
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4. Descrierea proiectului (I)
 In prezent, utilizarea energiei fotovoltaice (PV) este in crestere
considerabila datorita unui important numar de sisteme PV
conectate la retea.
 Tinta UE de a avea o capacitate instalata de 3.000 MWp de
sisteme PV pana in 2010 (White Paper for a Community Strategy
si Action Plan), a fost devansata, deoarece inca din anul 2006
acest obiectiv a fost depasit.
 Pentru exemplificare, in timpul acestui ultim an, cresterea a fost de
35% in Europe (1245 MWp instalati in 2006 fata de 914 MWp
existenti in 2005), dar 99,4% dintre noile instalatii sunt sisteme
conectate la retea.
 In rezumat, la sfarsitul lui 2006, 96,8% dintre instalatii erau legate
la retea fata de doar 3,2% sisteme stand-alone. Aceasta situatie
este relativ noua, indicand directia de dezvoltare a acestei industrii
foarte dinamice.
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4. Descrierea proiectului (II)
y Acest nivel de crestere a devenit sustenabil, cu o medie a
nivelului cresterii de 30% in ultimi ani (2000-2006).
y Dezvoltarea energiilor regenerabile, instalatiile demonstrative
si masurile de diseminare sunt inca necesare ca sa incurajeze si
restul tarilor (in special cele noi admise) sa instaleze sisteme
PV.
y Situatia este inca nefavorabila pentru sistemele fotovoltaice
integrate in cladiri. Astfel, cu toate ca inca nu exista o situatie
exacta, procentajul de sisteme fotovoltaice in arealul urban
reprezinta mai putin de 5% din capacitatea totala instalata de
PV, caci inca putine cladiri cu sisteme PV pot fi luate in
considerare.
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4. Descrierea proiectului (III)
y Totusi, potentialul de instalatii PV integrate in cladirile
urbane este enorm. EPIA (Asociatia producatorilor
europeni de fotovoltaice), in raportul sau “Sistemele
fotovoltaice in 2010” [XX] prezinta unele date
remarcabile despre potentialul pentru instalatii PV
integrate in acoperisuri.
Suprafata neta de
acoperisuri (km2)

Putere potentiala (MWp)

Energia potentiala (GWh/year)

Procentajul de PV
din electricitate

Europa

3.723

617.662

494.194

14,64%

SUA

4.563

757.039

903.579

19,54%

Japonia

1.050

174.179

158.503

11,54%

Tara
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4. Descrierea proiectului (IV)
y Sistemele PV integrate in cladiri pot fi incluse atat la noile
cladiri, cat si la cele reconditionate, astfel ca din punct de
vedere al pietei, cladirile reabilitate ar avea cel mai
important potential pentru sistemele PV (odata cu
reconditionarea lor arhitectonica si din punct de vedere al
eficientei energetice, ele pot fi inzestrate si cu sisteme PV
integrate).
y Obiectivul UE este atingerea unei productii din surse de
energie regenerabile de 21,1% din energia electrica
consumata in 2010, fata de numai 6% in 1998.
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4. Descrierea proiectului (V)
y Este bine cunoscut ca alinierea Romaniei la standardele
europene, cu obiective precise în privinta stoparii degradarii
mediului inconjurator (Protocolul de la Kyoto a fost ratificat de
Parlamentul României, Legea 3/2001) si promovarea unei
dezvoltari durabile, a determinat Guvernul Romaniei sa califice
importanta promovării surselor de energie regenerabila
drept „obiectiv naţional” (art. 3 HG 443/10/04/2003).
y Obiectivele generale ale Strategiei de valorificare a resurselor
de energie regenerabila sunt stabilite prin HG 1535 18/12/2003 si cuprind integrarea surselor de energie
regenerabila in sistemul energetic public si diminuarea
obstacolelor.

22

4. Descrierea proiectului (VI)
 „Arhitectura solara” este o denumire generica ce implica integrarea





sistemelor fotovoltaice în construcţii.
Cheia proiectarii unui sistem fotovoltaic sunt modulele fotovoltaice, care
constituie anumite componente de fatada sau acoperis.
Totodata, sistemele solare/ active sunt substitute pentru elemente de
constructie. Proiectarea si realizarea sistemelor fotovoltaice implica
cunoasterea cantitatii de energie solara colectabila pe suprafete orientate.
Din pacate in Romania nici o statie meteorologica nu dispune de o astfel
de baza de date si nici nu poate realiza masurari in domeniu.
La proiectarea unor astfel de cladiri în principal se urmareste optimizarea
dimensionarii si orientarii suprafetelor pe care se amplaseaza panourile
solare PV în sensul de a obtine maxim de energie colectata, dar fara a
face rabat de la calitate în ceea ce priveste destinatia cladirii de la regulile
de proiectare sau de la regulile referitoare la estetica.
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4. Universitatea de Arhitectura (UAUIM) cu
viitoarele amplasamente
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4. Descrierea proiectului (VII)
 Deoarece in Romania la nici o statie meteorologica nu se realizeaza





masuratori ale iradierii solare pe suprafete orientate, nu exista nici baze
de date de acest tip.
Printre tarile Europei, Romania beneficiaza de o insolatie peste medie in
perioada de vara, comparabila cu a Greciei, tara in care tehnologia solara
este puternic dezvoltata.
Sistemele fotovoltaice particulare legate la reteaua electrica nationala sau
cele stand-alone pot reprezenta o investitie atractiva.
Un element cheie pentru promovarea acestui tip de sursa de energie
regenerabila este educatia populatiei, cu precadere a tinerilor, in sensul
dezvoltarii durabile a vietii economice si sociale.
In multe Universitati si Institute de Cercetare din Romania exista grupuri
vizibile prin publicatii internationale care cerceteaza aplicativ conversia
fotovoltaica a energiei solare.
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4. Descrierea proiectului
(VIII)
y Dupa informatiile noastre, acesta este primul proiect care
abordeaza direct si unitar intr-un cadru interdisciplinar complex
problema promovarii arhitecturii solare in Romania.
y Efortul pentru a realiza un proiect de asemenea anvergura
necesita resurse umane inalt calificate in diverse domenii ca
arhitectura urbana, fizica dispozitivelor fotovoltaice, fizica
atmosferei – radiatia solara, transmisie de date, informatica –
unelte software, gestionare baze de date si instruire pentru
diferite categorii de viitori utilizatori.
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5. Obiectivele generale ale
proiectului (I)
 Obiectivul central al proiectului consta in initierea unei piete a
constructiilor solare.
 Metodele propuse sunt focalizate pe cele doua grupuri tinta:
 informarea publicului privind modalitatile de utilizare a solutiilor
energetice regenerabile, inclusiv cu evidentierea avantajelor
economice care decurg din acestea;
 oferirea de instrumente si de instruire pentru specialisti; elaborarea
unor solutii arhitectonice solare tipizate si concrete.
 Proiectul îşi propune atingerea următoarelor obiective
masurabile:
1. Realizarea de studii si analize de solutii privind aspecte tehnice de
arhitectura solara fotovoltaica in Romania; Solutii de integrare a
sistemelor PV in cladiri; Studiu si analiza privind principalele tipuri de
sisteme PV integrate; Noi concepte privind solutiile de iluminare
interioara a cladirilor.
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5. Obiectivele generale ale
proiectului (II)
2.

3.

4.

Cercetari, masurari si solutii tehnice pentru instalatiile pilot de
sisteme PV integrate cuprind: Realizare centre de masurare
parametrii meteo (la Bucuresti si Timisoara); dimensionarea
sistemelor PV integrate si elaborarea documentatiei tehnice;
proiectarea si pregatirea monitorizarii sistemelor PV integrate (soft
dedicat); Dezvoltare website proiect
Realizarea de instalatii PV cu experimentari si analize, inseamna:
Realizare si testare de sisteme PV demonstrative/experimentale
integrate; Analiza parametrilor monitorizati; Elaborare de modele
pentru calcularea iradierii pe suprafete inclinate; Solutii de
arhitectura pentru case solare
Solutii tehnice privind adaptarea/reabilitarea unor constructii publice
la cerintele arhitecturii solare /Manual de prezentarea a sistemelor
integrate in cladiri.
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5. Obiectivele generale ale
proiectului (III)
5.

Activitati intense de diseminare prin: promovarea ideii de arhitectura
fotovoltaica prin organizarea unui workshop national la care sa fie
invitati reprezentanti ai potentialilor beneficiari: societati comeriale
cu activitate in domeniul arhitecturii, constructiilor, energeticii si
specialisti meteorologi; Studiu de piata si strategii de implementare
pe piata din Romania; Realizare materiale de diseminare (articole
ISI, monografii, brosuri si pagini de prezentare produse etc);
Organizare concurs cu tema “Casa solara” pentru studenţi.
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5. Obiectivele generale ale
proiectului (IV)








Arhitectura solara/fotovoltaica este un concept nou in Romania. De aceea
cercetarea va fi orientata spre realizarea de proiecte concrete de cladiri care sa
contina in structura atat elemente fotovoltaice, cat si elemente solare pasive,
sisteme moderne de iluminat natural.
Acestea vor putea fi accesate on-line de pe site-ul proiectului si, in plus, vor fi
prezentate contructorilor si publicului prin actiuni specifice.
La aceasta parte a proiectului avem in vedere realizarea practica a doua sisteme
fotovoltaice care sa fie integrate in structura UVT si a UAUIM.
Cele doua instalatii fotovoltaice vor fi echipate cu sisteme de monitorizare si
transmisie on-line a datelor. Un sistem de afisare computerizat amplasat in spatiu
public va permite vizualizarea in timp real a parametrilor instalatiilor si, in plus,
transmiterea catre public a informatiilor tehnice, economice referitoare la
arhitectura fotovoltaica.
Mentionam ca cadrul proiectului PASOR nu se are in vedere utilizarea energiei
termo-solare instalate pe cladiri, care reprezinta alte preocupari si alte obiective.
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5. Obiectivele generale ale
proiectului (VI)


Obstacolele/riscurile ce trebuiesc depasite pentru a promova instalatiile PV
integrate in cladiri: a. lipsa unei standardizari pentru produsele PV integrate, b.
solutii de a realiza masuratori –fara costuri suplimentare mari, c. bariere socioeconomice, d. aspecte negative privind cadrul legislativ, e. aspecte privind
mediul de afaceri, f. bariere ideologice despre costuri, g. eficienta energetica in
cladiri, h. bariere tehnico- functionale si psiho-sociale in procesul de valorificare
a surselor de energie regenerabile; i. identificarea elementelor de cost si eficienta
economica; j. promovarea investitiilor private pe piata surselor de energie
regenerabile. Integrarea sistemelor fotovoltaice in elemente de fatada si de
acoperis a cladirilor determinand o noua forma de centrala electrica si anume,
centrala electrica distribuita, este segmentul de piata cu cea mai mare crestere in
lume si socotit cel mai atractiv pentru viitor. Spre deosebire de statele UE, in
Romania NU exista, nici in faza incipienta, ramura constructiilor
fotovoltaice, numarul limitat de exemple izolate nu pot argumenta nici pe departe
startul unei piete fotovoltaice in constructii. Totusi, fara a discuta de iniţierea unei
piete, in Romania, in ultimii ani au aparut mai multe companii private care au ca
obiect de activitate comercializarea si instalarea sistemelor PV.
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6. Rezultatele proiectului (I)


Rezulatate cuantificabile in cadrul proiectului:










Standuri automate de masurare a energiei solare colectabile pe suprafete orientate.
Modernizarea folosind conceptele energetice din proiect a obiectivelor: cladirea
UVT si cea a UAUIM din Bucuresti.
Web-site-ul proiectului care va contine: soft si ghid accesibile on-line pentru:
estimarea energiei solare colectabile pe suprafete inclinate; proiectarea sistemelor
fotovoltaice; solutii de arhitectura.
Baza de date continand masurari ale energiei solare colectabile pe suprafete
inclinate.
Prezentarea catre autoritati a necesitatilor legislative privind autorizarea
functionarii surselor de energie electrica distribuite.
Organizarea unui concurs cu tematica specifica („Casa solara”) adresat studentilor.
Organizarea unui workshop pentru discutarea rezultatelor proiectului cu
reprezentanti ai grupurilor tinta.
Brosuri, ghiduri, bibliografii cu carti pentru diferitele categorii de grupuri tinta.
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6. Rezultatele proiectului (II)


Rezultate asteptate









Sa genereze informatii valide care sa incurajeze autoritatile publice, propietarii de
clădiri si arhitecţii sa incorporeze sistemele PV in cladiri
Sa încurajeze relaţiile dintre toţi actorii implicati in PV integrate: instalatorii de
PV, furnizorii de module PV, investitorii imobiliari, constructorii, arhitectii,etc
Sa promoveze noi activitati de afaceri/ business pentru acest sector in crestere
Sa realizeze material educaţional pentru profesionistii si studentii din facultatile
tehnice
Specializarea tinerilor arhitecti (studenti in ultimii ani sau la masterat, doctoranzi)
in problemele specifice arhitecturii solare din cadrul Facultăţilor de Arhitectura din
Timişoara si Bucureşti.
Creşterea nivelului de informare a populaţiei asupra sistemelor fotovoltaice
distribuite
Creşterea ponderii energiei regenerabile (in acest caz a energiei solare
fotovoltaice) in raport cu energia obţinuta din surse conventionale (rezultat
cuantificabil pe termen lung)
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6. Rezultatele proiectului (III)
 Beneficii preconizate si rentabilitatea:
 Dezvoltarea specializării in arhitectura solara, cu potenţial mare in piaţa
UE
 Realizarea unor paşi importanţi in iniţierea unei pieţe fotovoltaice in
România
 Posibilitatea de valorificare a rezultatelor obţinute in cadrul proiectului in
tarile vecine cu România
 Realizarea unor paşi importanţi privind onorarea angajamentelor
României in calitatea sa de proaspăt membru UE, in ceea ce priveşte
capitolele Mediu si Energie.
 În funcţie de contribuţia fiecărui partener în realizarea proiectului se vor

acorda drepturi de proprietate pe rezultatele proiectului. Drepturile de
proprietate vor fi atribuite partenerilor din consorţiu în conformitate cu
legislaţia în vigoare si in conformitate cu Convenţia privind Drepturile
de Proprietate Intelectuala, care va fi semnata de toţi partenerii.
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7. Diseminarea


Planul de diseminare a rezultatelor proiectului.











Publicarea in reviste de specialitate cotate ISI
Promovarea către specialisti a ideii de arhitectura solara atat prin web-site, cat si in cadrul
unor workshop-uri adresate atat autoritatilor locale, cat si publicului. Editarea unui pliant
pentru prezentarea rezultatelor proiectului si elabolarea unor brosuri de popularizare pentru
publicul larg.
Realizarea si administrarea unui web-site specilizat dedicat tuturor activitatilor din cadrul
proiectului. Site-ul va contine doua sectiuni, una publica si alta pentru uz intern.
Organizarea unui workshop pe probleme de masurare a radiatiei solare pe suprafete inclinate.
Organizarea unui concurs „Casa Solara” pentru studenţii de la facultăţile de arhitectura si
inginerie.
Realizarea unor materiale de informare pentru arhitecti privind sistemele PV integrate in
cladiri si cu noile tehnologii si materiale pentru iluminatul cladirilor precum si o biblografie
pentru specialisti.
Prezentarea rezultatelor cercetarii si in cadrul unor manifestari stiintifice nationale si europene
de profil.
Participarea (machete, postere) la manifestarile expozitionale nationale specializate din
domeniul constructiilor (Constructexpo) si (Windoor).
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8. Impactul generat de proiect
(I)
 Impactul economic si tehnic
 Realizarea unor proiecte demonstrative de sisteme PV integrate in
arhitecura cladirilor, preconizandu - se un impact real in promovarea
arhitecturii solare in Romania, înglobând surse de energie ecologice
pe fatade sau acoperisuri, obtinandu-se si din partea specialistilor
romani contributii tehnice importante.
 Impactul economic si social
 Cresterea numarului locurilor de munca prin implicarea mai multor
actori: firme dispuse sa-si extinda domeniul de activitate si companii
deschise la dezvoltarea unor investitii in domeniul sistemelor PV
integrate in clădiri
 Educarea si instruirea tinerei generaţii (specialişti din arhitectura si
domeniul tehnic, studenţi si elevi de liceu) pentru a crea suportul
uman care sa susţină dezvoltarea acestui domeniu pe termen lung
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8. Impactul generat de proiect
(II)
 Cresterea aportului de energie obtinuta din surse regenerabile (pentru

orice aplicatie, realizata in scopul asigurarii sau completarii
necesarului de energie pentru un anume scop) in raport cu energia
obtinuta din surse conventionale, aceasta favorizand in mod direct
reducerea emisiilor de CO2 in atmosfera si diminuarea efectului de
sera; toate la un loc insemnand protectia si conservarea mediului si
diminuarea efectelor nocive asupra sanatatii populatiei si a bolilor
profesionale datorate poluarii
 Preluarea in timp a acestor tipuri de solutii de cei implicati in
dezvoltarea turismului rural facilitand oportunitati de dezvoltare a
acestui sector si in zone turistice izolate
 Reabilitarea cladirilor vechi din centrele istorice ale oraselor, prin
utilizarea tehnologiilor solare, va permite impunerea si in Romania a
conceptului de “oras durabil” care este uzual in tarile UE.
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