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REZUMAT. Această lucrare îşi propune scoaterea în evidenţă a unor aspecte privind strategiile prin care orașele 
din România se transformă şi devin orașe inteligente.  Conceptul de oraș inteligent implică printre altele şi 
dezvoltarea de concepte inovative cum sunt cele de clădiri inteligente şi tehnologii inteligente.  Pornind de la 
legislaţia europeană în vigoare , condiţiile locale specifice ale realizării în etape a unei societăţi a cunoaşterii şi a 
transformării economiei acesteia într-una mai competitivă şi mai sustenabilă , lucrarea abordează şi un studiu de 
caz, al oraşului Sibiu. De asemenea, prima clădire pasivă de birouri din România, birourile din Bragadiru ale 
firmei Amvic, unul dintre exemplele de punere în aplicare a activităţii de cercetare, atât ca tehnologie de execuţie 
cât şi ca standard de clădire eficientă energetic. Lucrarea prezintă succint sistemul de realizare a anvelopelor 
clădirilor eficiente energetic,  printr-o tehnologie inovativă  de cofrare a pereţilor structurali din beton armat 
precum şi câteva exemple de clădiri realizate astfel în România. 

Cuvinte cheie: oraşe inteligente, arhitectură inovativă, tehnologii de construire, anvelopa termică clădiri 

ABSTRACT. This paper aims to highlight some issues concerning the strategy used by the communities of the 
cities from Romania in their process of transformation to become smart cites. The smart city concept involves 
among other things, the development of innovative complementary concepts such as smart buildings and 
smart technology. Starting from the relevant European legislation, the local specific  and conditions for the 
realization in stages of a society based on knowledge , the transformation process of its economy in one more 
competitive and more sustainable , this paper is presenting also a case study about the implementation of the 
results of the research activity . A short presentation for the thermal envelope of energy efficient buildings, by 
using the innovative technology + insulated concrete forms for structural walls of the buildings, and a few 
examples are also highlighted. 
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1. SCURTĂ MOTIVAŢIE 

În era actuală, trăim cu toții o schimbare radicală, 
practic o revoluție în ceea ce priveşte abordarea 
subiectelor ce țin de ecologie, sustenabilitate și de 
cercetare, ce se bazează din ce în ce mai mult pe 
latura dezvoltată în paralel, a experimentelor de pro-
iectare orientate pe proces, deschizându-se astfel noi 
orizonturi creativității și inovației, și în domeniul 
proiectării de arhitectură și urbanism. Sistemele 
complexe sunt subiecte aflate în centrul proceselor 
de proiectare, amplu dezbătute și analizate teoretic de 
către comunitățile științifice internaționale. Evoluția 
rapidă a acestora în timp, evidențiază câteva aspecte 
importante, cu rol de repere și anume nivelul de 
complexitate și de adaptabilitate, caracterizate de o 
continuă creștere. 

De exemplu, vitrajele termoizolante performante 
ce „răspund” în mod automat și asigură nivelul de 
iluminare, în continuă schimbare, aducându-și aportul 
la păstrarea confortului interior din clădiri, sunt 
acum utilizate pe scară largă şi promovate de către 
profesionişti – arhitecți, designeri de interior, con-
structori etc. 

 
 

Fig. 1. Paris–oraş inteligent futuristic, zgârie nori ecologici;                  
sursa:http://inhabitat.com/futuristic-paris-smart-city. 

 

 
 

Fig. 2. Paris–oraş inteligent futuristic , zgârie nori ecologici;                  
sursa: http://inhabitat.com/futuristic-paris-smart-city. 
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Însăși structura echipelor de proiectare, multi-
disciplinare este completată cu noi specialişti, pentru 
a putea răspunde provocărilor acestei revoluții. 
Astfel, pe lângă membrii clasici ai echipelor de pro-
iectare, ingineri geotehnicieni, topometrişti, arhitecți, 
ingineri de structuri, ingineri de instalații termice, 
electrice, sanitare, ventilații, astăzi se alătură  ecologişti, 
sociologi, psihologi, specialişti IT, ingineri inovatori,  
cercetători ştiințifici, accentul punându-se pe cercetarea 
aplicată. Alianțele academice se dezvoltă într-o 
atmosferă cu potențial extrem de promițător pentru 
investigații noi, stimulând domeniul inovării. 

Toate acestea, în slujba ocrotirii vieții pe pământ 
și a planetei în sine, din ce în ce mai amenințată de 
consecințele schimbărilor climatice. Ideea ce se 
desprinde din aceste demersuri este : necesitatea de 
schimbare a mentalității noastre de pană acum, și 
anume să respectăm toate ființele ce trăiesc pe 
pământ, natura, să intensificăm efectul acțiunilor de 
limitare a cantităților gazelor cu efect de seră și 
influentei lor asupra climatului planetei. Reducerea 
poluării și trecerea la o societate ecologică, în care 
respectul pentru natură și planetă să fie în centrul 
atenției, ar putea completa în mod real lista de repere 
ale tuturor activităților umane de acum înainte. 

2. CONCEPTUL DE ORAŞ INTELIGENT 

 Fără a avea pretenția definirii acestui concept, a 
discuta despre acest lucru reprezintă primul pas făcut 
în direcția unei dezvoltări durabile a orașelor. 
Abordarea este de tip holistic, în care alături de alte 
aspecte tehnologice și administrative, cetățenii se 
transformă ca mentalitate, obiceiuri, capacitate de 
acțiune, devenind parteneri activi în dezvoltarea 
oraşului în care trăiesc. Vorbim practic de evoluția 
orașelor ca ecosisteme umane[1]. 
 

 
 

Fig. 3. Smart/ Sustainable City Concept;  
sursa: http://www.baued.es/en/studies/masters-and-postgraduate-

degrees/master-in-smart-cities-designing-with-citizens. 

Un oraș inteligent este o dezvoltare urbană ce 
integrează în structura lui și utilizează tehnologia 
informației și comunicațiilor (TIC) și Internetul, ca  
soluții sigure de guvernare ale unui oraș – incluzând 
aici printre altele, sisteme de informații între depar-
tamentele locale, școli, biblioteci, sisteme de transport, 
spitale, centrale electrice, rețele de alimentare cu apă, 
de gestionare a deșeurilor, de aplicare a legii, precum și 
alte servicii în folosul comunității.  

 

 
Fig. 4. Smart/ Sustainable City Concept: 

sursa: https://www.google.ro/search?q = SMART+CITY&biw. 
 

Caracteristicile principale ale orașului inteligent 
sunt: Economie inteligentă, Cetățeni inteligenți, 
Administrare/guvernare inteligentă, Transport inteli-
gent, Mediu înconjurător inteligent și Locuire 
inteligentă: 

2.1. Economia inteligentă înseamnă în primul 
rând competitivitate bazată pe spirit inovator, antre-
prenoriat, renume din punct de vedere economic –  
mărci comerciale recunoscute și înregistrate, pro-
ductivitate maximă, flexibilitate a pieții muncii, lipsa 
sau minimizarea datoriilor internaționale și abilitatea 
de a se transforma și adapta rapid. 

2.2. Cetățeni inteligenți sau capitalul social și 
uman, ce se referă la nivelul de calificare, afinitatea 
de a învăța pe tot parcursul vieții, acceptarea plura-
lității etnice și sociale, flexibilitate, creativitate, 
minți deschise cunoaşterii și participare activă la 
viața publică a comunităților. 

2.3. Administrare/guvernare inteligentă bazată pe 
participare activă la procesul de luare a deciziilor ce 
privesc comunitatea, servicii sociale și publice , 
transparentă a actului de guvernare, strategii politice 
eficiente și clare, cu accent pe perspective viitoare. 

2.4. Transport inteligent, ce asigură accesibilitate 
locală, națională și internațională, disponibilitatea 
rețelelor funcționale de infrastructură urbană, siste-
me de transport sigure, sustenabile și inovatoare. 

2.5. Mediu înconjurător inteligent ce se referă în 
primul rând la gestionarea inteligentă și sustenabilă a 
resurselor naturale, atractivitatea condițiilor naturale 
existente, gradul de poluare și protecția mediului. 
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2.6. Locuire inteligentă, ce se referă la calitatea 
vieții – facilitățile culturale, sănătatea publică, 
siguranța publică, calitatea locuirii, facilități pentru 
educație, atractivitate turistică și coeziune socială. 

Caracteristicile și factorii de mai sus reprezintă 
cadrul și indicatorii cu care se evaluează perfor-
manţele unui oraş ca oraș inteligent [2]. 

 

 
 

Fig. 5. Idei uşor de pus în practică şi foarte utile;  
sursa: https://www.google.ro/search?q = 

SMART+CITY+sibiu&biw. 
 

 
Fig. 6. Smart/ Sustainable City Concept; 

sursa: https://www.google.ro/search?q = SMART+CITY&biw. 
 

Definiția orașului inteligent preluata de la UPB 
este: „Un oraş care integrează tehnologiile infor-
mației și comunicațiilor pentru utilizarea eficientă a 
resurselor și infrastructurilor în scopul asigurării 
necesităților cetățenilor săi” [3]. 

3. ORAŞE ŞI COMUNITĂŢI  
INTELIGENTE   ÎN ROMÂNIA 

Pentru dezvoltarea viitoare a unui oraş, rolul 
esențial îl joacă capacitatea de a recunoaşte și a 
integra tendințele din lumea aflată în continuu 

proces de transformare, în condițiile unui grad mare 
de interconectare. 

 

 
 

Fig. 7. Smart/ Sustainable City Concept;  
sursa: https://www.google.ro/search?q = smart+city+concept. 

 
 Tot mai multe oraşe mari din România îşi 

adaptează politicile de dezvoltare conform principiilor 
de performantă ale oraşelor inteligente. Pas cu pas, 
strategiile adoptate de către consiliile locale ale 
acestora, pun accent pe performanţa economică, pe 
atragerea capitalului financiar și uman, orientându-
se spre maximizarea eficienţei administrative, dez-
voltarea infrastructurii și structurarea mediului de 
afaceri în mod corespunzător, avantajos și în folosul 
comunității. Inovația, educația, cooperarea strate-
gică, potențialul cultural și creativ se adaugă la seria 
de factori ce influențează calitatea şi succesul unui 
astfel de demers. Astfel, Oradea, Timişoara, Cluj-
Napoca, Alba-Iulia, Sibiu, Constanţa, Bucureşti, 
Braşov, Iaşi, Galați, Brăila, Craiova, Ploieşti sunt 
printre primele oraşe ce au strategii de dezvoltare ca 
oraşe inteligente. 

În continuare vom prezenta un succint studiu de 
caz al oraşului Sibiu, ca oraş inteligent, cu accent pe 
domeniul arhitectură și urbanism. 

 

  
 

Fig. 8. Oraşul inteligent Sibiu – administrare inteligentă, 
organizare de conferinţe internaţionale în oraş; 

sursa: https://www.google.ro/search?q = 
SMART+CITY+sibiu&biw. 

 
Sibiul este un oraş a cărui comunitate a înțeles că 

este esențial să se implice activ în dezvoltarea urbană 
sustenabilă, pentru a continua parcursul ascendent al 
acestuia. Astfel, în „Ghidul de dezvoltare al oraşului 
Sibiu 2014-2024” sunt enunțate principii directoare 
de dezvoltare a oraşului ca oraş inteligent. Ghidul 
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este bazat pe studii și cercetări făcute cu mare res-
ponsabilitate, în folosul și cu participarea membrilor 
comunității. Patru teme principale și obiective clare 
stau la bază, și anume: 

* Sibiu – oraş inovativ și prosper; 
* Sibiu – oraş verde și responsabil; 
* Sibiu – oraş al culturii și sportului; 
* Sibiu – oraş al comunităților. 
Aceste teme propuse, fac ca în condițiile păstrării 

identității și caracteristicilor locale ,oraşul să crească 
capacitatea de a integra tendințele internaționale. 

 

 

 
 

Fig. 9. Oraşul inteligent Sibiu – dezvoltare sustenabilă a pieței 
mari, pietonal cu fântână şi locuri de odihnă; loc de desfăşurare 
a principalelor evenimente ale comunității, spectacole, târguri, 

concerte, expoziții etc.; sursa: https://www.google.ro/search?q = 
SMART+CITY+sibiu&biw. 

 
Punerea în practică a conceptului de oraş in-

teligent la Sibiu, evidențiază capacitatea acestei 
comunități de a se dezvolta sustenabil, punând în 
valoare avantajele locale și integrând cunoaştere de 
ultimă oră din domeniul ingineriei și tehnologiei in-
formației. Oraşul Sibiu reuşeşte să mențină echilibrul 
între un mediu economic bazat pe competitivitate și o 
dezvoltare urbană sustenabilă, în contextul unui țesut 
urban complicat, cu o deosebită valoare istorică, care 
oferă printre altele și o calitate ridicată a vieții. Au 
fost identificate și promovate atuurile oraşului, ce 
aduc plus valoare comunității și nu numai. 

 

În cazul oraşului Sibiu, strategia de dezvoltare s-a 
bazat de la bun început pe conceptul de oraş in-
teligent, practic cel mai inovativ concept existent la 
această dată în domeniul dezvoltării oraşelor și 
comunităților urbane. 

Odată cu alegerea conceptului și modelului de 
dezvoltare, s-a analizat și aplicat la caracteristicile 
Sibiului „Strategia Europa 2020”, cu cele trei com-
ponente principale : 

* orientarea către o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon; 

* o dezvoltare inteligentă cu orientarea investi-
țiilor cu prioritate către inovare, cercetare și educație; 

* crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei. 
Un alt aspect de luat în considerare este raportul 

dinamic generat de relația dintre oferta de locuri de 
muncă, calitatea locuirii și posibilitățile de relaxare 
oferite de Sibiu și împrejurimile acestuia. 

În continuare, ne vom ocupa de problematici ce 
țin de dezvoltarea urbana integrată a oraşului inte-
ligent Sibiu, aşa cum este enunțată în documentele 
analizate. Raportul Comisiei Europene publicat în 
2011, „Cities of tomorow – Challenges, visions , 
ways forward” arată că tendința principală de 
evoluție la nivel european este cea de dezvoltare a 
unui oraş compact și multifuncțional. 

Eficientizarea consumului de energie la nivelul 
oraşului este unul dintre obiectivele conținute în 
„Strategia Europa 2020” ce recomandă o evoluție 
durabilă și incluzivă, proces ce este pus în aplicație 
cu succes la Sibiu – programe de reconversie func-
țională și reabilitare termică a clădirilor existente. 
De asemenea, edilii orașului Sibiu au prevăzut în 
programul lor, scăderea impactului asupra mediului, 
racordarea orașului la tehnologii inovative perfor-
mante, de ultimă generație, ceea ce conduce la 
creșterea gradului de atractivitate a acestui oraş. 
Utilizarea pe scară largă a energiei din surse re-
generabile, reprezintă un obiectiv a cărui punere în 
practică este în plină desfăşurare și care va aduce o 
reducere semnificativă asupra gradului de poluare, 
îmbunătățind calitatea aerului din mediul urban. 

 

 
 

Fig. 10. Instalații de panouri fotovoltaice pe acoperişurile 
caselor si a parcărilor în aer liber; 

sursa: https://www.google.ro/search?q = solar+pv+panels 
 

Pe termen lung, este important ca eficiența ener-
getică să crească, reducându-se gradul de poluare, iar 
economia să evolueze către neutralitate din punct de 
vedere al emisiilor de carbon. Aşa cum se precizează în 
documentele strategice ale Comisiei Europene, această 
direcție reprezintă baza procesului de dezvoltare 
urbană. Astfel, se are în vedere eficienţa energetică pe 
parcursul întregului ciclu de viaţă al construcțiilor – 
ţinându-se cont de materialele utilizate şi posibilitatea 
lor de reciclare, precum și reducerea consumurilor de 
energie pe toată durata de utilizare a construcției. 
Conform legislației europene în vigoare, după 2015, ar 
trebui ca toate clădirile noi să aibă un consum de 
energie aproape de zero – „nZEB nearly zero energy 
building”. 
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Pentru că Sibiul are o zestre impresionantă și 
deosebit de valoroasă în ceea ce priveşte patrimoniul 
cultural, strategia de dezvoltare este aliniată la 
principiile generale ale evoluției inteligente, durabile 
şi incluzive dar, este recunoscut faptul că potențialul 
sectorului acesta nu este pe deplin exploatat, în 
principal din motive financiare. 

 

 
Fig. 11. Oraşul inteligent Sibiu–potenţial de dezvoltare 
sustenabilă; sursa: https://www.google.ro/search?q = 

SMART+CITY+sibiu&biw. 
 

Aşa cum am mai precizat, atingerea obiectivelor 
„Strategiei Europa 2020” privind mediul, impune 
îmbunătățirea modului de construire, pentru reducerea 
consumului de energie mai ales în procesul de utili-
zare al clădirilor, gestionarea eficienta a deşeurilor și 
o infrastructură inteligentă ce necesită investiții 
serioase. De aceea, este esențială o abordare integrată a 
domeniilor ce sunt interdependente și au impact asupra 
mediului: transport-mobilitate, energie, deşeuri, infra-
structură. 

Evoluția oraşului Sibiu între anii 2000 – 2014 
este evidentă, fiind unul dintre cele mai dinamice 
oraşe din centrul României. Cu o viață culturală 
bogată, are un potenţial fabulos de dezvoltare econo-
mică, bazat pe un grad de accesibilitate ridicată, 
situându-se pe „Coridorul IV Paneuropean” de 
trafic. De asemenea, dispune și de aeroport inter-
național. În concluzie, studiul asupra strategiilor 
adoptate în cazul Sibiului, recomandă acest oraş ca 
un exemplu de buna practică, de urmat și pentru alte 
comunități urbane din România. 

4. ARHITECTURA INOVATIVĂ 

 „Arhitectura inovativă”, împreună cu urbanismul 
inovativ, completează cu succes conceptul de oraş 
inteligent.  

În contextul actual al civilizaţiei contemporane şi 
al schimbărilor ce au loc cu o rapiditate uimitoare, 
inovaţia joacă, poate, rolul cel mai important. 
Alături de creativitate, inovaţia reprezintă un factor 
important şi esenţial în obţinerea succesului unui 
demers arhitectural contemporan. În domeniul arhi-
tecturii, noile tehnologii de construire, materialele cu 

performanţe ce răspund mai multor cerinţe deodată – 
estetice, structurale, eficienţă energetică şi nu numai – 
imprimă un ritm alert de adaptare la condiţiile 
actualelor schimbări climatice, atât din punct de 
vedere conceptual cât şi ca realizare practică. Poate 
că niciodată ca astăzi şi acum, energia nu a jucat un 
rol atât de important. De aceea, dezvoltarea de 
tehnologii de construire şi materiale eficiente energetic, 
coroborată cu utilizarea pe scară largă a energiei 
provenite din surse regenerabile, ocupă primul loc al 
demersului arhitectural. Practicarea unei arhitecturi 
sustenabile impune încă din faza de concept, noţiuni 
de care arhitecţii până nu de mult nu se preocupau, 
lăsându-le în grija colegilor de alte profesii. Acum, 
profesia de arhitect este strâns legată şi de domeniul 
eficienţei energetice, impunând o abordare holistică 
alături de o echipă pluridisciplinară mult mai cu-
prinzătoare decât cea clasică. Protejarea mediului, 
reducerea amprentei de carbon a spaţiului construit, 
asigurarea unui confort optim și nu în ultimul rând 
factorul economic, stau la baza standardelor actuale 
de construire. A învăţa acum , ca şi a preda acum 
proiectarea de arhitectură, bazată pe inovaţie, con-
duce automat la extinderea preocupărilor în condiţiile 
în care arhitecţii vor să „supravieţuiască” şi să îşi 
folosească abilităţile pentru a găsi căile prin care 
mediul construit poate aduce avantaje reale de creştere 
a calităţii vieţii, de reducere a deşeurilor şi în acelaşi 
timp să ofere oportunitatea de a construi mai bine 
pentru viitor. A înţelege unde şi cum se poate aplica 
în mod adecvat şi creator inovaţia, este mai mult ca 
oricând, o parte vitală şi integrată a procesului de 
proiectare şi educaţie arhitecturală ce impune depăşirea 
barierelor şi adaptarea la o gândire inovativă. 

Arhitecţii proiectează viitorul în condiţiile actuale 
de rapidă şi continuă dezvoltare, într-o lume aflată 
într-o continuă schimbare. De aceea, adaptabilitatea 
şi versatilitatea sunt vitale pentru arhitecţii con-
temporani, iar aceste abilităţi se formează dintr-o 
combinaţie între experienţă profesională şi imaginaţie 
şi nu numai. A fi capabil să înţelegi situaţii obişnuite 
şi apoi să imaginezi noi căi si modalităţi de punere în 
practică, constituie baza pentru o gândire inovativă. 
Dezvoltarea abilităţii de a identifica conexiunile între 
problemele de proiectare arhitecturală şi potenţialul 
oferit de soluţiile tehnice, constituie o provocare 
pentru arhitecţii contemporani. Aceştia demonstrează 
la fiecare proiect, cum se valorifică acest nou tip de 
atitudine, noi tehnologii sau materiale, cu o gândire 
inovativă şi imaginaţie, ca arhitecţi proiectanţi ai 
viitorului. Pe scurt, aceasta ar putea fi modalitatea 
prin care se creează o arhitectură inovativă şi 
progresivă, pornind de la triunghiul profesionişti – 
tehnologii - materiale sau cunoaştere - învățământ – 
inovare. 
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5. CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND 
CLĂDIRI EFICIENTE ENERGETIC  
ÎN ROMÂNIA 

În continuare , vom prezenta câteva consideraţii 
privind prima casă pasivă din România construită în 
anii 2003-2004 şi certificată de Institutul de clădiri 
pasive „Dr. Wolfgang Feiβt” din Darmstadt , 
Germania. Construcția se afla în satul Burluşi, comuna 
Ciofrângeni, județul Argeş. 
 

 
 

Fig. 12. Cerificatul emis de Passivhaus Institut Darmstadt pentru 
prima casă pasivă din România. Sursa: arhiva autoarei. 

 
Construcția are panouri solare pentru producerea 

apei calde menajere și aport la încălzirea prin pardo-
seală, instalație de ventilare controlată cu recuperare 
de energie, centrală termică în condensație (pe lemne), 
sistem de colectare al apelor pluviale (şi utilizarea 
lor la treburile gospodăreşti), şi o anvelopă termică 
performantă – ceea ce asigură un confort interior 
excelent, răcoros vara şi călduros iarna. În cei 13 ani 
de exploatare în condițiile climatice ale zonei de 
sud-vest a 

României, standardul pasiv de eficientă energe-
tică a confirmat, iar proprietarii intenţionează acum 
să îmbunătățească performanța energetică a acestei 
clădiri, prin aducerea la standardul de zero energie. 
Acest lucru implică aplicarea de soluții inovative pe 
un standard deja verificat. Ne referim la instalații 
fotovoltaice de producere a energiei electrice, ce 
împreună cu celelalte instalații deja montate, să aducă 
la zero balanța energetică a clădirii – adică cantitatea 
energiei produsă de către clădire cu dotările ei ca 
instalații ecologice nepoluante, să fie egală cu energia 
de care clădirea are nevoie ca să funcționeze optim. 

Un alt exemplu de buna practică, este prima clădire 
pasivă de birouri din România, cu suprafaţa de 
2500 m², construită în anul 2008 în oraşul Bragadiru, 
cu funcțiunea de sediu al societăţii Amvic – actuala 
Arcon Amvic. 

La această clădire pasivă, pentru construirea 
anvelopei termice, este utilizată tehnologia de turnare a 
pereţilor structurali din beton armat în cofraje termo-
izolante din neopor, care împreună cu vitrajele 
termoizolante performante, protecție solară cu jaluzele 

reglabile, pereţii de închidere şi acoperişul super 
termo - și fonoizolante, constituie o anvelopă termică 
eficientă energetic, ce asigură un confort interior 
excelent şi costuri de întreţinere neglijabile pe toată 
durata de existenţă a clădirii. Necesarul de energie 
pentru încălzire este de 6 kWh/(m²an), și respectă 
standardul de clădire pasivă, înscriindu-se în 
baremul de sub 15 kWh/(m²an). 

 

  
 

Fig. 13.Prima clădire pasivă de birouri din România – PCPBR. 
Sursa : arhiva autoarei. 

 

  
 

Fig. 14. ICF – insulated concrete forms – cofraje termoizolante 
din neopor, pentru anvelope clădiri pasive şi nZEB. 

Sursa : arhiva autoarei. 
 

 
 

Fig. 15. Extras din calculul realizat cu PHPP –  
încadrarea conform standardului de clădiri pasive.  

Sursa : arhiva autoarei. 
 

Extrasul din programul PHPP 2007 de calcul al 
performanţelor energetice şi verificare a îndeplinirii 
condițiilor de standard pasiv prezentat mai sus, 
confirmă faptul că s-au respectat încă din proiectare 
normele impuse de acest standard la prima clădire 
pasivă de birouri din România. 

Instalaţia de ventilare controlată cu recuperare de 
energie, asigură pe tot parcursul zilei, indiferent de 
anotimp, aer proaspăt la temperatura optimă. 
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Fig. 16. PCPBR – spaţiul tehnic-Instalaţia de ventilare 
controlată cu recuperare de energie, boiler bivalent,  
pompe de căldură apă-apă. Sursa: arhiva autoarei. 

 
Astfel, aerul proaspăt este introdus prin inter-

mediul prizei de aer, într-un schimbător de căldură 
cu solul - awaduct, (amplasat îngropat la 3,5m, în 
spațiul verde adiacent clădirii) unde, funcție de ano-
timp, vara este prerăcit iar iarna preîncălzit, și apoi 
introdus în instalația de ventilare controlată pentru a 
fi distribuit în spaţiile interioare ale clădirii. Datorită 
valorii scăzute a necesarului pentru încălzire, sub 
10 kWh/(m²an), încălzirea se poate realiza în condiții 
excelente doar cu ajutorul instalației de ventilare cu 
recuperare de energie. Aici remarcăm importanţa 
anvelopei termice a clădirii ce face posibilă obține-
rea de astfel de soluții de reducere a poluării și de 
reducere considerabilă a cheltuielilor pentru asigurarea 
unui climat interior optim. 

 

    
  

Fig. 17. PCPBR- Panourile solare , spaţiul verde adiacent 
clădirii, în care este schimbătorul de căldură cu solul - awaduct. 

Sursa: arhiva autoarei. 
 

 Pentru cele 10-15 zile pe an, când temperatura 
scade iarna sub 15-20°C, este prevăzută o centrală 
termică în condensație, pe gaze, ce intră în funcțiune 
doar în acele zile, realizându-se astfel o economie 
considerabilă și o reducere a gradului de poluare. 
Încălzirea în acest caz se realizează cu o instalație de 
încălzire prin pardoseală, ce beneficiază și de aportul 
apei calde preparată cu o instalație solară cu tuburi 
cu vid, ce asigură și apa caldă menajeră. DouăD puţuri 

de 120 m adâncime, în tandem cu o pompă de 
căldură sistem apă-apă, asigură funcție de anotimp, 
preîncălzirea sau prerăcirea agentului termic folosit 
la instalația de încălzire în pardoseală. Acest lucru 
contribuie la reducerea poluării și a costurilor de 
întreținere. 
 

 5. CONCLUZII 

Concluzia acestei lucrări este faptul că în cazul 
punerii în aplicare a conceptului de oraş inteligent, 
în Romania, există concepte deja materializate în 
practică și verificate în timp, de eficientă energetică a 
clădirilor, și tehnologii de execuție a anvelopelor 
termice ale clădirilor, cu o mare eficientă energetică, 
ce ar putea fi utilizate cu succes. Dacă clădirile noi ce 
urmează a se construi în Romania de acum înainte vor 
respecta ca minimum de eficientă energetică standar-
dele pasive , uşor de adaptat la cele de zero energie și 
de plus energie, împreună cu aplicarea de tehnologii 
inovative ca cea prezentată în exemplele de mai sus, 
putem spune că arhitectura contemporană este 
inovativă și serveşte la edificarea oraşelor inteligente 
ale viitorului și în România, prin continua adaptare la 
ceea ce este nou, inovator și eficient. 
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