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Eficiența energetică, criteriu în
evaluarea sustenabilității clădirilor

-
Studiu comparativ



J. Lokrantz/Azote based on Steffen et al. 2015
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html

Cele nouă limite ale planetei
„The nine planetary boundaries”

1. Integritatea biosferei (biodiversitatea);

2. Schimbarea climatică;

3. Poluarea chimică și emisii de substanțe poluante noi;

4. Stratul de ozon;

5. Încărcarea aerosolului la nivel atmosferic;

6. Acidificarea oceanelor;

7. Fluxurile de nitrogen și fosfor la nivelul biosferei și a oceanelor;

8. Apa dulce pentru consum și ciclul hidrologic global;

9. Schimbarea sistemului de utilizare a terenurilor.



O abordare din perspectiva arhitectului…



Evoluția clădirilor din perspectiva modelelor de raportare la gestiunea energiei

Autori: Albert Righter & Tittmann Architects

Conservativ Regenerativ / Exclusiv Selectiv

Secol 19 Secol 20 Secol 21

Reyner Banham identifică 3 modele teoretice de control ambiental: conservativ,
regenerativ, selectiv. La acestea, Hawkes propune un al patrulea model teoretic, cel exclusiv.
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Concepte ale sustenabilității
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Paradigma proiectării 
bioclimatice şi utilizarea 
raţională a energiei

Paradigma ambientală

Etapele evoluției modului de abordare a proiectării din perspectiva eco-compatibilă sunt marcate de trei „paradigme”, teze
fundamentate de-a lungul ultimului secol, dezbătute prin larga literatură de specialitate şi acceptate astăzi de specialiştii din domeniu.

Paradigme viitoare

...?

Grosso, M. (2004), p.35; 

Paradigme ale abordărilor de proiectare în relație cu temele sustenabilității 

I. II. III.



Paradigma ecologică Paradigma proiectării 
bioclimatice şi utilizarea 
raţională a energiei

Paradigma ambientală Paradigme viitoare

...?
„Paradigma 
vernaculară”

Procesul evolutiv al abordărilor sustenabile în proiectarea de arhitectură
și impactul aferent asupra echilibrului ecologic

0. I. II. III. ...



Vectorul de performanță datorat aplicării 
principiilor sustenabilității
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Acțiuni cu impact 
pozitiv 

asupra mediului

Acțiuni cu impact 
negativ
asupra mediului



green architecture sustainable architecture

ecological architecture solar architecture

bioclimatic design passive architecture

bionic architecture biophilic architecture
green design

bio-architecture etc.

Teme ale proiectării sustenabile
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Domeniul 
proiectării bioclimatice

(asigurarea condițiilor fizice de confort)

Domeniul 
proiectării biofile

(asigurarea condițiilor fizice de sănătate)

CONFORT
(stare completă de bine)

-
(bunăstare)

Proiectare integrată, centrată pe OM 



Sistemul de certificare LEED

https://www.usgbc.org/leed



Sistemul de certificare BREEAM

https://www.breeam.com/



https://living-future.org/lbc/

Sistemul de certificare LBC (Living Building Challenge)



http://rogbc.org/en/projects/green-homes

Sistemul de certificare Green Homes (RoGBC)



https://passivehouse.com/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm

Standardul de proiectare și certificare Passive House 



https://www.activehouse.info/

Sistemul de proiectare și certificare Active House



Analiza comparativă a sistemelor analizate

Standard 
de proiectare

centrat tematic

Criterii abordate sumar de toate sistemele

Abordare holistică

Abordare simplificată

Abordare complexă

Criteriu abordat complet de toate sistemele



CONCLUZII:

- Toate sistemele analizate sunt abordate încă din faza de proiectare și oferă certificări după

finalizarea execuției clădirii;

- Criteriile destinate „performanței energetice” sunt complet abordate de toate sistemele de

certificare / proiectare;

- Concepția după criteriile nZEB / Passive House se rezumă la tematica performanței energetice și

abordează parțial aspecte de confort, motiv pentru care acestea trebuie completate cu aplicarea

mai multor criterii pentru a discuta despre clădiri cu adevărat sustenabile (durabile);

- O abordare holistică din punct de vedere sustenabil necesită luarea în considerare a mai mult

decât performanța energetică a unei clădiri sau anumite componente de confort;



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!
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