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Creștere cu +2 oC

➢ Ghețarii se topesc

➢ Căldură din ce în ce mai mare → rată de
evaporare mai mare→ efect accentuat de
seră + salinitate crescută

➢ Râurile vor începe să dispară → 1/3 din
planetă fără apă potabilă

➢ Păna în 2100, nivelul mării→ 1 metru

➢ Plantele vor înceta sa mai crească

➢ ...
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Creștere cu +4÷5 oC

➢ Peste 50% din pădurea tropicală dispare

➢ Gheața de la ambii poli dispare

➢ Nivelul mării→ + 50 metri

➢ Țările de Jos, Maldive, Australia, ...o mare
parte din continente... vor dispărea!

➢ Uragane tot mai puternice și mai dese

➢ Incendii “planetare”...

…→ 6 oC

➢ H2S... CH4... SO2...

Toate acestea – datorită intervenției omului!!!
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➢ Peste 40000 angajați direcți

➢ ~ 1/6 din producția de pește a
URSS

Studiu de caz – Lacul Aral
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➢ Salinitatea foarte crescută →

extinția a 24 specii de pești și a
altor viețuitoare marine →

industria de profil a fost ruinată...

➢ Industriile conexe...

➢ Activitățile de import – export...

➢ Transport...

➢ Lipsa apei potabile și alimentelor,
sol sărat (iarbă din ce în ce mai
puțină și foarte sărată,...) →

majoritatea animalelor nu au
rezistat!

Studiu de caz – Lacul Aral
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➢ Climatul a devenit mult mai aspru → furtuni de praf cu conținut ridicat de
pesticide, substanțe toxice,...sare,... bacterii Antrax, ciuma bubonică, tularemia
!!! (Vozrozhdenya – insulă în care se testau arme biologice).

➢ Boli respiratorii, inclusiv tuberculoză, cancer, tulburări digestive și boli
infecțioase

➢ rata ridicată a mortalității infantile de 75 la fiecare 1.000 de nou-născuți și
decesul maternal de 12 la fiecare 1.000 femei.

➢ Fenomene de migrare masivă

➢ Tensiuni locale

➢ Tensiuni la granițe

Studiu de caz – Lacul Aral
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Se adaugă:

“Emisii și degajări în interior – Sanatatea oamenilor”

“Emisii și degajări în exterior – Protecția mediului”

DoP – Cerințele esențiale

Amprenta CO2

DoP + DoC

S-a agreeat:

- Un singur document “Declarația de Performanță și Conformitate”

- Transmitere pe cale electronică – în mod implicit, dar la cerere și in formă printată



BUILDING GLASS ROMANIA

1. Încălzirea globală – o problemă reală

2. Norme și reglementari – Noutăți în CPR
(Regulamentul Produselor din Construcții)

3. Soluții pentru reducerea amprentei CO2

• Soluții cu CO2 încorporat redus

• Soluții pentru reducerea CO2 pe perioada utilizarii A
g

e
n

d
a



1. Extracție 

materii prime

2. Producție sticlă 

float și cu depunere
3. Procesare 4. Construcție 5. Utilizare 6. Demolare

Soluții cu conținut scăzut de CO2



Sticla cu cel mai scăzut conținut de carbon de pe piață !

Saint-Gobain are ca țintă “Carbon neutrality” până în 2050!

➢ (-) 40% CO2 înglobat față de sticla standard

➢ În vitraj izolant→ (-) 25 ÷ 30%

NEW!

Cum?

➢ ~ 70% cioburi reciclate

➢ Energie din surse regenerabile

Fără nici un compromis asupra performanțelor tehnice și estetice!

Depuneri disponibile: Cool-Lite® Xtreme



PRIMA STICLĂ DIN LUME CU
CONȚINUT SCĂZUT DE CARBON

Disponibilă deja pe piață!



1

2

3 STADIP PLANITHERM® XN

« Property of Saint-Gobain - All rights reserved » 

Exemplu de vitraj triplu izolant



www.saint-gobain-glass.com/products/ORAE  



1. Extracție 

materii prime

2. Producție sticlă 

float și cu depunere
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Soluții pentru reducerea CO2 pe perioada utilizarii

➢ BIPV

➢ Vitraje performante



Gamă largă:

• Culori și nuanțe/intensități

• Texturi și finisaje ale suprafețelor

• Dimensiuni și forme

BIPV



PROJECT SUPPORT AND 
DEVELOPMENT

> Design / Colour

> Samples / Mock-ups

> Customized mounting solutions

o Consulting / Training

> Grid layout / Dimensioning

> Connection details / Project interfaces

DESIGNED PHOTOVOLTAICS: PROJECT DEVELOPMENT LEADERSHIP



DESIGNED PHOTOVOLTAICS: COSTS

BIPV PROFITABILITY



• Power: 170-200 Wp/m2

• Material price: 250-450 EUR/m2

• Annual yield: 100-150 kWh/m2

In other words (depends on electricity
price, location…):

• 30 EUR/m2 per year (conservative ☺)

• 900 EUR/m2 (!!!) within 30 years

DESIGNED PHOTOVOLTAICS: PROJECT WORKFLOW

A FEW NUMBERS







OFFICE BUILDING IN LUCERNE

Office building in Lucerne

Totally-black solar facade



APARTMENT BUILDING IN BASEL

Apartment building in Basel

Dark-grey solar facade



MATCH SLATE
GRANITE



SHOPPING MALL CAR PARK IN ZURICH

Shopping mall car park in Zurich

NICER carport with translucent 

double-glass modules | 294 kWp





COMMERCIAL BUILDING IN ZURICH

Commercial building in 
Zurich

MATCH Tile terracotta



Vitraje performante



• Siguranță și securitate în exploatare

• Siguranță și securitate la incendii

• Acustic

• Aport de lumină naturală

• Performanțe termice

• Vara→ Protecție solară (factor solar, g)

• Iarna→ Izolare termica (coef. de transfer termic, U)

Asigurarea Confortului și Economiilor de energie

Eficiență
energetică

= Confort

VOC, 

REACH,...

RH%

+



Siguranță și securitate în exploatare



Siguranță și securitate în exploatare

Normativ de referință:

C 47 – Intrucțiuni tehnice pentru configurarea, folosirea și montarea vitrajelor și a altor produse
de sticlă în construcții



Criteriile de apreciere și acceptanță a aspectului vitrajelor

Normativ C 47

SR EN 1279:2018



Aport de lumina naturală

Normativ de referință:

NP 061 → nivelurile de iluminare [Lux] recomandate (în
funcție de felul activității și sarcinii vizuale)

În afara necesarului mai mic pentru energie
necesara iluminării,

lumina naturală are multe alte beneficii, ca de
exemplu:



Spitale
• Acceptare mai ușoară a spitalizării
• Durată medie mai scurtă a perioadei de spitalizare
• Recuperare postoperatorie mai rapida
• Contribuție semnificativă în tratamentul bolilor depresive...

Unități de învățământ
• Creșterea capacității de învățare
• Rezultate mai bune
• Creșterea ratei de prezență

Locul de muncă
• Productivitate crescută
• Reducerea stresului
• Impact pozitiv asupra stării de spirit și satisfacției în muncă

Aport de lumina naturală



Protecție solară

Normativ de referință:

MC 001: Metodologia de calcul al performanței clădirilor



Izolare termică

Normativ de referință:

MC 001: Metodologia de calcul al performanței clădirilor



Izolare termică

Normativ de referință:

MC 001: Metodologia de calcul al performanței clădirilor



Izolare termică Protecție solară Lumină naturală+ +

Solutii vitraje si ferestre pentru reducere carbon in utilizare.pdf
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