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INTRODUCERE 
Trăim o perioadă de profunde şi rapide transformări ale 

modului de viaţă, în special în ce priveşte relaţia cu mediul natural. 
Într-o lume marcată de o criză economică, financiară şi a resurselor, 
asistăm şi la o criză ecologică şi chiar socio-culturală.  

În astfel de circumstanţe, omenirea este obligată să-şi 
redefinească valorile, stilul de viaţă iar în consecinţă şi atitudinea, 
acordând  prioritate problemelor de impact asupra mediului.   

Având în vedere impactul major al construcţiilor asupra 
mediului înconjurător, devine evidentă importanţa adoptării unor 
soluţii viabile, integrate, în care materialele şi tehnologiile alese să 
răspundă pe deplin noilor provocări.  

Doleanţele omului au fost întotdeauna de a munci, a se 
relaxa, odihni în clădiri frumoase, atractive şi confortabile, clădiri 
care să asigure toate aceste facilităţi indiferent de clima din afară şi 
la un consum minim de energie. 
         O clădire modernă poate fi considerată ca un sistem în care 
interacţionează diverse forme de energie (termică, electrică, 
mecanică etc.), o parte din această energie fiind furnizată în mod 
natural de către ambient şi o altă parte fiind produsă artificial de 
către instalaţiile din dotare (încălzire, ventilare, răcire, sanitare, 
iluminat etc.).  

Este important a conştientiza că soluţiile structurale şi 
arhitecturale ale clădirii condiţionează nivelurile interactive dintre 
ambient şi instalaţii, iar aceşti factori la rândul lor determină aportul 
de energie dinspre exterior către interior şi invers, influenţând cu 
certitudine criteriile de proiectare a instalaţiilor şi în consecinţă a 
consumurilor totale de energie produsă artificial.  

În aceste circumstanţe devine evidentă importanţa 
conlucrării profesioniste a triadei arhitect – structurist – instalator 
cu o abordare şi justificare adecvată a soluţiilor optime de 
eficientizare energetică a clădirilor de pe poziţiile conceptului 
dezvoltării durabile. 
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Conceptul de dezvoltare durabilă implementat la nivel 
mondial şi naţional impune o abordare absolut diferită faţă de 
domeniul clădirilor, care presupune regândirea concepţiilor 
arhitecturale, clădirea fiind considerată  un organism într-o evoluţie 
continuă, care în timp trebuie reabilitat şi modernizat şi în care să se 
promoveze  noi concepţii de proiectare şi exploatare a instalaţiilor 
energetice, pentru a corespunde cerinţelor stabilite la un anumit 
moment.   

Prin promovarea acţiunilor de eficientizare energetică a 
clădirilor se pot atinge două deziderate ale dezvoltării durabile:  

1. Economia de resurse primare.  
2. Reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurător. 

Eficientizarea energetică a clădirii, în context general, 
presupune activităţi de reabilitare  şi modernizare energetică.  

Reabilitarea energetică a unei clădiri reprezintă 
îmbunătăţirea ei în scopul reducerii pierderilor de căldură şi 
menţinerii căldurii în interior, prin adăugarea de izolaţie termică, 
etanşarea, îmbunătăţirea sau chiar înlocuirea ferestrelor şi a uşilor, 
precum şi îmbunătăţirea echipamentelor şi instalaţiilor cu care este 
dotată construcţia. Reabilitarea termică înseamnă şi implementarea 
de măsuri de eficienţă energetică în toate activităţile de renovare şi 
reparaţii ale clădirii. 

Modernizarea energetică a clădirii presupune un 
reengenering al construcţiei care să determine soluţiile optime de 
eficientizare energetică a clădirii şi a metodelor adecvate de 
reabilitare sub aspect micro şi macroeconomic. 
Funcţiunea clădirilor civile este aceea de a crea în interior, în mod 
continuu şi sigur,  un climat confortabil şi sănătos, indiferent de 
sezon. În acest sens, elementele de construcţie care alcătuiesc 
anvelopa unei astfel de clădiri trebuie astfel concepute încât să 
asigure în interiorul încăperilor condiţii corespunzătoare de confort 
hidrotermic, acustic, vizual-luminos, olfactiv-respirator. Noţiunea 
de confort trebuie să sugereze crearea unui mediu corespunzător 
desfăşurării vieţii normale. 
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Confortul hidrotermic se traduce în niveluri de temperatură şi 
umiditate uşor de suportat. El se realizează cu consum de energie, 
fie pentru încălzirea spaţiului utilizat (iarna), fie pentru răcirea lui 
(vara). Din acest motiv, confortul hidrotermic reprezintă 
componenta de confort direct legată de noţiunea de eficienţă 
energetică a clădirii în sensul că se urmăreşte atingerea lui cu 
consumuri energetice minime. 

Un alt factor de importanţă primordială, în contextul sporirii 
eficienţei energetice, ţine de modificarea comportamentului 
utilizatorilor printr-o educare a acestora în spiritul economiei de 
energie, atât în faza de proiectare cât şi în faza de execuţie, dar şi 
prin crearea de strategii care să prezinte mecanisme financiare 
stimulative sau sancţionale. Aceste strategii depind desigur de tipul, 
vechimea şi destinaţia clădirilor, dar în cea mai mare măsură de 
nivelul de trai şi aşteptările acestora faţă de nivelul de confort. 

În raport cu considerentele menţionate şi ţinând seama de 
actualul context socio-politic, energetic, climatic, economic şi nu în 
ultimul rând şi tehnologic, optimizarea energetică a clădirilor şi 
instalaţiilor aferente, care s-au dovedit a fi mari consumatoare de 
energie (peste 45 % din consumul total la nivel european) şi mari 
poluatoare cu CO2, constituie o problemă primordială  şi oportună 
de o certă actualitate şi  perspectivă. 

În contextul actual al unei noi orientări faţă de energetica 
clădirilor se cere a întreprinde acţiuni de proporţii serioase axate pe 
următoarele probleme prioritare: 

- reducerea consumului de energie la clădirile existente, 
printr-o serie de măsuri cu caracter tehnic şi economic; 

- promovarea unor soluţii şi măsuri pentru clădirile noi, care 
să realizeze concomitent  cu economia de energie şi creşterea 
gradului de confort (hidrotermic, olfactiv, acustic, vizual); 

- asigurarea unui consum raţional de energie printr-o protecţie 
termică adecvată a clădirilor; 

- realizarea consumului minim de energie în exploatarea 
instalaţiilor aferente construcţiilor; 
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- creşterea siguranţei în exploatare şi reducerea gradului de 
poluare a mediului; 

- asigurarea unei calităţi normale a aerului în încăperi. 
Sinteza problemelor tratate motivează necesitatea abordării şi 

soluţionării în acelaşi context a unui alt complex de probleme: 
- introducerea unor sisteme moderne de gestiune tehnică 

pentru clădiri şi instalaţii, în funcţie de cerinţele de energie; 
- asigurarea parametrilor de confort maxim cu consum de 

energie minim; 
- reabilitarea termică la clădiri existente şi realizarea 

anvelopei optime energetice la clădiri noi; 
- reabilitarea, modernizarea şi optimizarea sistemelor de 

încălzire şi de preparare a apei calde de consum, în scopul creşterii 
eficienţei energetice; 

- reducerea consumului de energie în instalaţiile sanitare şi de 
iluminat interior; 

- utilizarea de produse şi echipamente de instalaţii 
performante, cu randamente ridicate.  

    Urmare a celor menţionate, devine evidentă necesitatea 
schimbării pe viitor a comportamentului faţă de energetica clădirii 
la general şi a consumului de energie la toate nivelurile în 
particular, prin aplicarea noilor strategii de politică energetică, 
punându-se în acest sens un accent deosebit pe dezvoltarea durabilă.  

Scopul predării cursului: Identificarea şi studierea de pe 
poziţiile noilor orientări faţă de energetica construcţiilor, a soluţiilor 
moderne de eficientizare energetică şi ecologică a clădirilor şi 
sistemelor de instalaţii aferente pentru crearea confortului 
ambiental, focalizarea acestora spre formarea competenţelor 
specifice relevante necesare absolventului programului de master 
Ingineria instalaţiilor de asigurare a microclimei în clădiri.  

Obiectivele cursului: În cadrul disciplinei Eficientizarea 
energetică a clădirilor şi instalaţiilor aferente obiectivele înaintate 
vor fi orientate spre obţinerea de către studenţi a competenţelor 
profesionale necesare pentru a fi capabili: 



7 
 

1. Să conceapă, să proiecteze şi să optimizeze tehnic şi 
economic sisteme simple şi complexe de instalaţii pentru 
construcţii. 

2. Să evalueze eficienţa funcţională şi energetică a sistemelor 
de instalaţii şi să proiecteze soluţii moderne pentru reabilitarea şi 
modernizarea tehnologică a acestora. 

3. Să coordoneze şi să controleze activităţi cu caracter tehnic şi 
economic specifice domeniului de instalaţii. 

4. Să sintetizeze, să explice şi să transmită informaţiile privind 
alcătuirea şi funcţionarea sistemelor de instalaţii. 

5. Să conceapă programe şi să efectueze activităţi de cercetare 
aplicativă pentru evaluarea performanţelor funcţional energetice ale 
diferitor categorii de instalaţii. 

6. Să efectueze verificări de proiecte complexe, expertize 
tehnice de specialitate, audituri şi certificări energetice de clădiri şi 
instalaţii aferente.  
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