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Utilizarea conceptului de performanţă pentru 

aprecierea calităţii clădirilor 

 

Abstract 

Evaluation of several design alternatives to achieve the object of investment – is an 

attribute of project construction, which can provide priority for competition in tenders 

(beneficiary). Variants developed more technical projects, easy to select the optimal (most 

efficient) by the beneficiary and enables technologists and contractor to consider and decide 

on solutions and economic performance of the operational parameters imposed or required. 

 

 

Rezumat 
Evaluarea mai multor variante constructive de realizare a obiectului de investiţie – 

construcţie este un atribut al proiectului care poate aduce prioritatea în cazul concurenţei la 

licitaţii (beneficiarului). Mai multe variante constructive elaborate în proiecte tehnice, 
facilitează alegerea variantei optime (mai eficiente), de către beneficiar şi dă posibilitatea 

tehnologului şi executantului să analizeze şi să decidă asupra soluţiilor de executare a 

parametrilor funcţionali şi economici impuşi sau ceruţi. 

 

 

Резюме 

Оценка нескольких вариантов реализации инвестиционного проекта- это 

атрибут строительного проекта, который обеспечивает приоритет конкуренции в 
тендерах. В случае разрабатывания   более 2-х, 3-х вариантов, легко выбрать 

оптимальный (наиболее эффективный) для инвестора и позволяет   технологам и 

подрядчикам рассмотреть и принять решение о экономической 
эффективности заданных эксплуатационных параметров. 

 

 

Introducere 

Construcţiile sunt printre bunurile cele mai importante realizate de 

oameni şi cu cea mai îndelungată folosinţă. Având în primul rând o valoare 

utilitară dar şi una de modelare a spaţiului în care trăim clădirile trebuie să 

răspundă unui complex de cerinţe specifice, (condiţii, exigenţe) determinate 

prin destinaţie şi comandă socială. Nivelul de calitate al unei clădiri rezultă 

din constatarea gradului în care sunt satisfăcute aceste exigenţe la darea în 

exploatare. Evident, aprecierea nu poate fi definitivă şi nici unică, 

depinzând de factori sociali, economici şi tehnici care se modifică în timp. 

Stabilirea exigenţelor este o necesitate fundamentală pentru 

activitatea în construcţii, fără de care este imposibilă proiectarea judicioasă 
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şi ar fi de neconceput perfecţionarea alcătuirilor sau evaluarea rezultatelor 

obţinute. Acestei probleme i se consacră numeroase studii. 

 

Realizări 

Multă vreme reuşita se baza, cu rare excepţii datorite marilor 

creatori, numai pe repetarea a ceea ce se practica şi se verificase îndelung. 

Lipsită de înţelegere ştiinţifică, orice iniţiativă novatoare era mai degrabă 

sortită eşecului decât succesului. Astăzi situaţia s-a schimbat radical. Apar 

mereu materiale, concepţii şi tehnologii noi industrializate. Progresul este 

rapid, corespunzător nevoilor societăţii în dezvoltare, încercarea de a folosi 

materiale noi, ca simpli înlocuitori, în cadrul unor alcătuiri care să 

reproducă proprietăţile elementelor de construcţie tradiţionale, nu a dat 

rezultate satisfăcătoare. S-a constatat că trebuie găsite alte soluţii 

constructive, dar că nu erau încă destul precizate condiţiile fundamentale pe 

care trebuie să le îndeplinească. Cu o astfel de situaţie au fost confruntaţi 

cei care doreau să înlocuiască pereţii de cărămidă cu alţii din beton, mase 

plastice, etc., când s-au întrebat pe care din caracteristicile vechilor zidării 

trebuiau să le egaleze. Şi oare vechile elemente de închidere sau 

compartimentare erau deplin satisfăcătoare sau poate aveau şi unele atribute 

inutile ? Răspunsul la astfel de întrebări are o mare însemnătate economică. 

S-au deschis astfel domenii de investigaţie în care constructorii 

colaborează cu alţi specialişti: biologi, psihologi, designeri etc. 

Exigenţele: utilitatea (utilitas); soliditatea (firmitas); frumuseţea 

(venustas), formulate de Vitruviu rămân valabile şi astăzi, însă mult 

amplificate şi diversificate, potrivit concepţiilor omului contemporan şi 

societăţii noastre, între altele, nu se poate face abstracţie de atribute ca: 

eficienţa economică, modul industrializat de execuţie, încadrarea favorabilă 

în mediu, etc. 

Exigenţele de performanţă sunt formulate de comisii de specialişti, 

la nivel internaţional şi naţional. Exigenţele de performanţă au grad mare de 

generalitate şi servesc în primul rând la orientarea cercetărilor. 

Ca şi exigenţele utilizatorilor, exigenţele de performanţă sunt 

exprimate tot calitativ şi nu ţin seama de materialele din care sunt realizate 

construcţiile. Exigenţele de performanţă considerate sunt: stabilitate şi 

rezistenţă, siguranţă la foc, siguranţă la utilizare, etanşeitate, performanţe 

higrotermice, puritatea aerului, performanţe acustice, vizuale, tactile, 

dinamice şi de igienă, adaptarea la utilizare, durabilitate şi economie. 

Această listă de exigenţe se referă numai la satisfacerea beneficiarilor. 
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Totuşi, în condiţiile societăţii noastre, trebuie luate în considerare şi alte 

exigenţe exprimând obiectivele economiei naţionale (diminuarea 

consumurilor specifice, creşterea productivităţii, evitarea imobilizării 

fondurilor, protecţia mediului, etc.) şi dezideratele întreprinderilor de 

construcţii-montaj referitoare la tehnologia de execuţie a lucrărilor. 

În mod similar trebuie considerate şi exigenţele referitoare la 

coordonare dimensională, tipizare, industrializare, standardizare, 

posibilitatea de înlocuire a părţilor defecte, etc. 

Lista exigenţelor de performanţă, criteriile şi nivelele de informaţii, 

concretizate în prescripţiile tehnice, servesc proiectării şi execuţiei, 

asigurând astfel un nivel corespunzător de calitate a construcţiilor. Dar, în 

condiţiile actuale, fiecare element, construcţie sau ansamblu urban se pot 

proiecta şi realiza în mai multe variante. Dintre acestea trebuie alese cele 

mai bune, în baza unor analize obiective şi nu prin aprecieri subiective sau 

parţiale. Problema îi preocupă pe specialiştii, care se străduie să pună la 

punct metode bazate pe conceptul de performanţă şi analiza valorii. 

O metodă simplă ia în considerare două elemente: 

- ponderea fiecărei exigenţe de performanţă asupra calităţii 

ansamblului care se analizează (clădire, grup de clădiri); 

- gradul de satisfacere a exigenţei de performanţă respectivă în cazul 

soluţiei care se propune.  

Procedeul este următorul: 

a) Prin intermediul metodelor de evaluare a nivelelor de performanţă 

se stabileşte în ce măsură sunt satisfăcute toate exigenţele de performanţă, 

conform criteriilor de performanţă din prescripţiile tehnice. Astfel, măsura 

calităţii în construcţii este notată cu pI şi reprezintă raportul între valoarea 

impusă, normată, a nivelului de performanţă I şi valoarea realizată conform 

soluţiei de proiect. Dacă pI =1.00 atunci exigenţa respectivă este 

satisfăcută. Dacă pI  este supraunitar, nivelul de performanţă necesar este 

depăşit în sens favorabil iar dacă pI este subunitar exigenţa de performanţă 

respectivă nu este asigurată. 

Acceptând această metodă, relativ simplă, de apreciere a calităţii 

unui proiect, trebuie să se observe că nu întotdeauna calitatea variază 

proporţional cu raportul pI, ci după legi mai complexe. Iată câteva exemple: 

I. Majorarea capacităţii portante a unui planşeu peste sarcinile 

verticale prevăzute de normative sporeşte siguranţa local. Dar această 

asigurare suplimentară devine repede inutilă deoarece probabilitatea 

apariţiei unor sarcini verticale substanţial mai mari decât cele din norme 
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este practic exclusă, iar siguranţa de ansamblu, faţă de toate încercările 

(seismicitate, etc.), rămâne neschimbată. Există chiar şi posibilitatea unor 

efecte defavorabile, în schimb, preţul de cost creşte datorită consumurilor 

majorate de materiale. 

II. Majorarea capacităţii de izolare termică a unui element exterior 

de închidere (perete, acoperiş) face să crească gradul de confort şi să scadă 

consumul de energie pentru încălzire. Insă peste anumite valori ale 

capacităţii de izolare termică efectul devine din ce în ce mai mic, deoarece 

alte căi de pierdere a căldurii devin preponderente (ferestre, ventilare). 

III. Majorarea capacităţii de izolare acustică măreşte gradul de 

confort în locuinţe. Dar nu se ştie că de la un anumit nivel de atenuare a 

zgomotelor apare senzaţia de nelinişte din cauza pierderii contactului 

auditiv cu lumea înconjurătoare, încep a fi auzite zgomotele propriului 

organism (bătăile inimii) şi se instalează o stare de nelinişte greu de 

suportat. Nu pot fi sesizate unele situaţii periculoase (incendiu), necesitând 

alertarea locatarilor, etc. Efectul pozitiv se transformă în unul negativ. 

În consecinţă, stabilirea valorilor pI nu este o operaţie simplă şi 

necesită reglementări suplimentare. 

b) Pentru exprimarea ponderii fiecărei exigenţe de performanţă se 

recurge la un coeficient i, prin care se ţine seama că unele performanţe 

sunt mai importante decât altele, în mod evident, toţi coeficienţii sunt 

subunitari şi: 

∑ i = 1.00      (1) 

c) Aprecierea de ansamblu a variaţiei de proiectare se face pe baza 

relaţiei: 

N = i x pi      (2) 

N - are astfel semnificaţia calificativului (notei) care se obţine la un 

concurs de proiectare. 

 

 

Concluzii 

Observaţii finale privind conceptul de performanţă 

Dezvoltarea conceptului de performanţă şi fixarea unor modalităţi 

practice de utilizare a acestuia preocupă mult organele de directivare a 

construcţiilor din ţările dezvoltate şi din Republica Moldova. Pentru a 

permite o imagine mai cuprinzătoare asupra problemei, se mai prezintă 

următoarele aspecte: 

a) Aprecierea unui edificiu sau a unui ansamblu urban în lipsa unor 

reglementări amănunţite, poate fi controversată. Unul va fi punctul de 
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vedere al beneficiarilor direcţi care vor locui în clădirea respectivă, îi vor 

suporta costul de investiţie, reparaţie, întreţinere, exploatare, etc., şi vor 

resimţi zi de zi deficienţele rezultând din proiectare şi execuţie - adesea fără 

să le mai poată remedia. Altul va fi punctul de vedere al celor care - ca 

trecători - se vor limita numai la contemplarea edificiilor şi vor aprecia în 

esenţă numai calităţile estetice. 

b) În realitate, aprecierea unei construcţii nu poate fi lăsată numai pe 

seama celui care este beneficiar direct, folosind-o, şi nici a celor care o 

privesc în trecere, deoarece o construcţie presupune mari cheltuieli şi are 

numeroase efecte asupra mediului înconjurător, influenţând existenţa şi 

chiar sănătatea oamenilor până la mari distanţe, între aceste efecte se pot 

menţiona: 

- valorificarea terenului care în acest fel este sustras altor destinaţii şi 

mai ales agriculturii; 

- consumuri de resurse (apă, energie); 

- modelarea spaţiului urban şi circulaţiei; 

- nocivităţi (zgomot, gaze şi alte substanţe poluante). 

Din această cauză proiectele construcţiilor se supun unor examinări 

minuţioase înainte de a fi aprobate, iar executarea lucrărilor de construcţii 

se poate începe numai pe baza unei autorizaţii. 

c) Ţinând seama de aceste realităţi, Legea privind asigurarea 

durabilităţii, siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii 

construcţiilor, stipulează şi perfecţionarea continuă a concepţiei de 

alcătuire, a tehnologiilor de execuţie şi a eficienţei economice care este o 

obligaţie de bază pentru toate unităţile de proiectare, execuţie, producătorii 

de materiale şi beneficiarii de investiţii. Construcţiile trebuie să creeze 

condiţii normale de muncă şi viaţă pentru cei care le folosesc, să răspundă 

deplin scopului pentru care au fost concepute şi realizate. 

Construcţiile trebuie să fie astfel proiectate şi executate încât să evite 

supradimensionările, să reducă la strictul necesar suprafeţele şi volumele 

construite, să asigure utilizarea eficientă a resurselor materiale şi de forţă de 

muncă în execuţie.  

d) Urmărind perfecţionarea continuă a construcţiilor din ţara noastră, 

un rol important trebuie atribuit activităţii de cercetare ştiinţifică. Aceasta 

trebuie să se declanşeze pe baza unui plan unic aprobat de Consiliul 

Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie. Temele trebuie să se studieze în 

cadrul unei vaste reţele teritoriale din care să facă parte catedrele de 

specialitate din învăţământul superior, ICŞC”INCERCOM”ÎS, Chişinău-

proiect, Urbanproiect, Ruralproiect, Ceproserving şi alte institute şi 

instituţii cu sectoare de activitate în construcţii. 
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