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REZUMAT. Întrebările curente asociate termenului de clădire verde, în România, sunt: „Ce este o clădire verde? 
Ce concept are la bază? Unde şi când a apărut? Cum a evoluat? Câte tipuri de clădiri verzi există în lume? Există 
clădiri verzi în România? Cât la sută dintre clădirile verzi au anvelopă vie?” Lucrarea de faţă se doreste a fi un 
punct de pornire ce își propune să ofere detalii legate de arhitectura clădirilor verzi, ceea ce poate deschide un 
nou orizont de înţelegere a avantajelor şi dezavantajelor acestui concept. 

Cuvinte cheie: apa, vegetatie, energie, resurse naturale, regenerare, sustenabilitate, durabilitate 

ABSTRACT. The current questions associated with the term „green building” in Romania are: „What is a green 
building? What is the basis of this concept? Who created it?  When did it emerse? How many types of green 
buildings are there in the world? Does Romania have any green buildings? What percentage of green buildings 
have live facades? This paper is intended to be a starting point which aims to provide details regarding the 
green building architecture, which can open a new horizon for understanding the advantages and 
disadvantages of this concept. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Conceptul de clădire verde are la bază o con-
strucţie nouă, sustenabilă, durabilă, non-toxică cu un 
impact minim asupra mediului înconjurător pe 
parcursul ciclului său de viaţă, care, poate avea 
capacitatea de regenerare urbană pentru zona aleasă, 
dar şi de restaurare a mediului înconjurător1. Cu 
siguranţă există multiple definiţii pentru ceea ce ne 
oferă o astfel de construcţie. Spre exemplu, „Clădi-
rile verzi sunt concepute, construite și exploatate cu 
scopul minimizării impactului asupra mediului 
înconjurător și maximizării stării de bine a loca-
tarilor”2 sau „O clădire sustenabilă este o clădire de 
o calitate superioară, cu o eficiență energetică ridi-
cată, consum de apă redus, confort interior sporit și 
emisii reduse de noxe”3. Conceptul de clădire verde 
s-a făcut cunoscut încă din anii 1990 din nevoia de a 
reglementa conceptul de „clădire verde” la nivel in-
dustrial, comercial şi corporate, pentru a promova 
îmbunătățirea mediului construit urban în societăţi 
de consum precum Marea Britanie sau Statele Unite 
ale Americii, acestea fiind recunoscute prin perfor-
manţă şi durabilitate în construcţii. Un exemplu de 
clădire verde cu componente sau anvelopă vie pentru 
România este Green Gate din București, iar din 
punct de vedere internaţional, un exemplu remar-
                                                 
1 Curs tehnologii, U.A.U.I.M. București, prof. dr. arh. AM Dabija 
2 http://www.malmo.ro/cladirea-verde/  
3 Răzvan Nica – evaluator BREEAM, România 

cabil pentru cea mai verde clădire din lume este 
„Bill Clinton Library” (USA) – biblioteca prezide-
nţială care are pe acoperiș o adevărată grădină 
suspendată. 

În cele ce urmează, vom aborda aspecte precum: 

2. PREMISE CARE AU CONDUS  
LA APARIŢIA CLĂDIRILOR VERZI 

În perioada anilor 1961-1990, (după cum se arată 
în fig. 1) conform studiilor din domeniu, s-au sesizat 
anumite anomalii ale temperaturii de suprafață care, 
au accentuat efectele încălzirii globale, prin creșterea 
în oC, prin modificarea structurii şi a grosimii 
stratului de ozon, prin scăderea resurselor naturale, 
a apariției ploilor acide, insuficientele resurse 
energetice existente, poluarea mediului, etc. Pentru 
România, temperatura medie de vară în perioada 
1998-2002 a fost de 18-22 oC, iar în prezent 
temperatura aerului s-a dublat! 

Din 2003 până în prezent, anomaliile atmosferice 
au continuat să își facă prezența simțită prin valuri 
de căldură, în urma cărora s-au înregistrat zeci de 
mii de victime ale căldurii la nivelul Europei. 
Cauzele acestor modificări sunt multiple, de la 
impactul și influența negativă a oamenilor asupra 
mediului înconjurător prin acțiuni neprietenoase 
naturii, prin defrișări necontrolate până la efecte 
dezastruoase ale naturii precum retragerea ghețarilor 
și micșorarea gradului de acoperire cu gheață a zonei 
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Arctice, creșterea nivelurilor mărilor, apariția inunda-
țiilor, a secetei, etc. Acestea sunt cele mai mari 
probleme ale societății moderne. În acest context, este 
absolut firesc să ne dorim să construim eficient și, 

deși nu putem evita pe deplin anumite efecte negative, 
trebuie să avem ca scop principal minimizarea im-
pactului asupra mediului înconjurător și diminuarea 
încălzirii globale. 

 

 
 

Fig. 2.1. Harta temperaturii aerului de suprafaţă – preluare articol Ileana Nicolae1. 
Sursa 2.1. EEA -  European Environment Agency  http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/increase-in-the-

numberof/increase-in-the-number-of/image_large 
 

Apariția1acestor modificări negative pentru planeta 
noastră ne impun să evoluăm și să revoluționăm, 
adoptând unele concepte noi, eco-friendly pe care să 
le implementăm la nivel urban (de oraș,) sau la nivel 
(sau) internațional. 

În acest context, adoptarea conceptului de clădire 
verde este bine-venită, datorită performanței de 
eficiență energetică, de economisire a energiei și a 
consumului de apă, de reducere a emisiilor de dioxid 
de carbon, precum și a îmbunătățirii calității me-
diului, a îmbunătățirii calității aerului în interiorul 
clădirilor, a sănătății oamenilor, a bunăstării și 
economiei de resurse, în general. 

3. CADRU LEGISLATIV 
INTERNAŢIONAL; CERTIFICATE 
VERZI ÎN LUME 

Dacă la început, adaptarea noilor construcții a 
însemnat îmbunătăţiri în ceea ce priveşte consumul 
de resurse, energie, apă, ulterior s-a impus o abor-
dare holistică încă din faza de proiectare, 
implementare, fapt ce a condus, în timp,  la construirea 
revoluționară a unor clădiri mai trainice şi mai 
performante. Certificările de performanţă energetică 
actuale, cunoscute şi apreciate, sunt cele Americane 
(„LEED” – Ledership in energy and Enviromental 
                                                 
1 Articol Academia Română – secția de Științe Tehnice. Seminar 
științific – Energie regenerabilă și schimburi climatice – o 
perspectivă a tinerilor cercetători români. Influența plantelor din 
punct de vedere energetic în anveloparea clădirilor Ileana 
Nicolae UAUIM București, 2016 

Design – sistem de certificare al clădirilor verzi, 
conceput în anul 1998, care este cel mai folosit în 
Statele Unite, dar cunoscut și pe plan internațional. 
Construcțiile care se înregistrează pentru obținerea 
certificatului LEED, în funcție de performanța și 
creditele obținute, construcția sau ansamblul 
respectiv pot obține diverse grade (Platinum peste 80 
pct, Gold peste 60-79 pct, Silver peste 50-59 pct sau 
Certificate 40-49 pct)2.  LEED a dobândit populari-
tate şi în afara graniţelor Statelor Unite – ca dovadă, 
România are deja o clădire certificată LEED GOLD: 
fabrica Nokia din Cluj; Certificatele Australiene -  
GREEN STAR -  sunt lansate de către Green Build-
ing Council din Australia în anul 2003. Certificatele 
sunt evaluate cu 9 categorii de stele verzi: manage-
ment, calitate interior mediu, energie, transport, apă, 
materiale, utilizarea terenurilor și ecologie, emisiile, 
inovație). „Stele verzi”, se acordă după cum urmează: 
45-59 puncte  reprezintă 4 stele verzi pentru mediul 
înconjurător durabil şi/sau construcţii, semnifică 
„Best Practice”, 60-74 puncte  reprezintă 5 stele 
pentru „Australian Excellence” și, 75-100 puncte  și 
6 stele pentru „World LeaderShip”); Certificatele 
Europene Building Research Establishment En-
vironmental Assessment Method („BREEAM”)  – 
sunt o metodă de evaluare larg utilizată pentru 
etichetarea clădirilor verzi. Certificarea BREEAM 
este pe piaţă de 25 ani fiind într-o continuă ascen-
siune după numai 8 ani (un număr de cca 547.494 de 
clădiri au primit certificat de evaluare BREEAM, iar 
2.247.681 au fost înregistrate pentru evaluare, din 

                                                 
2 Curs tehnologii, UAUIM, prof. arh. AM Dabija / http:// 
ecoconsulting.net/www/Leed.thn 
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77 țări). Certificatul de evaluare BREEAM este emis 
de către o organizație autorizată, cu personal 
competent (evaluatori instruiți în cadrul unei scheme 
acreditată United Kingdom Accreditation Service 
(„UKAS”). Punctajul maxim este de 109 puncte , 
obținerea a mai puțin de 30 puncte duc la necertifi-
carea clădirii ca fiind o clădire verde, 45 puncte  
aduc un calificativ „bun”, 55 puncte înseamnă „foarte 
bun”, 70 puncte „excelent” și peste 85 puncte „re-
marcabil”; Certificatele Elvețiene – MINERGIE – 
marcă susținută de către Confederația Elvețiană, 
cantoanele Elvețiene și Principatul Liechtenstein, îm-
preună cu Camera de Comerț și Industrie. Standardul 
prevede ca energia consumată să nu depășească 
75%, iar consumul de combustibili fosili să nu depă-
șească 50% din consumul clădirilor medii. Sistemul 
Minergie a apărut pe piață în 1998. După o cercetare 
de aproximativ 9 ani, în anul 2007, au apărut stan-
dardele Minergie-P, Minergie-ECO şi Minergie-P-
ECO. Acestea introduc exigenţe suplimentare cu 
privire la eficienţa energetică şi la provenienţa mate-
rialelor folosite. Standardul MINERGIE-P -  definește 
clădirile cu un consum foarte redus de energie, cu 
până la 20-30% față de standardul Minergie, aplicat în 
special în ceea ce privește necesarul de energie 
termică. Acest standard este similar cu sistemul 
internațional folosit pentru Casa Pasivă, de unde 
provine și litera „P” din denumirea sa. Standardul 
Minergie-P-ECO reprezintă exigenţa maximă, prin 
respectarea standardelor Minergie-P şi Minergie P-
ECO; Certificările franceze, HQE -  Haute Quaite 
Environnementale reprezintă un sistem standard 
pentru construirea verde care s-a dezvoltat în Franța, 
bazat pe principiile dezvoltării durabile, „sustainable 
development” apărut pe piață în domeniul construc-
țiilor în anul 1992, stabilit la Summit-ul Pamântului 
(Earth Summit). Sistemul este folosit pentru con-
strucții verzi, management și planificare urbană. 
Evaluarea proiectelor se face la Paris de către 
asociația Pour la Haute Qualité Environnementale 
(ASSOHQE). Certificatele internaționale sunt operate 
de către Cerway1 , iar în prezent există peste 380.000 
de proiecte certificate în lume. Certificatele germane, 
DGNB -  Deutche Gutesiegel Nachhaltiges Bauen, 
sunt sisteme de evaluare și certificare a clădirilor 
durabile, apărut la începutul anului 2009 și dezvoltat 
de Consiliul German al Construcțiilor Durabile 
(DGNB) în parteneriat cu Ministerul Transporturilor, 
Construcțiilor și Proiectării Urbane (BMVBS). 
Criteriile de evaluare pentru un astfel de sistem sunt 
de tip ecologic, economic – cuprinde analiza costului 
pe durata ciclului de viață. Fiecare dintre aceste criterii 
sunt subîmpărțite în mai multe subcriterii, sunt definite 
                                                 
1www.cerway.com -  Cerway a fost creată în septembrie 2013, 
prin cele două nume de marcă de certificare HQE ™ în Franța, 
Certivéa pentru clădirile nerezidențiale și de dezvoltare urbană, 
şi Cerqual pentru locuințe. 

valori țintă și se acordă un maxim de 10 puncte. Ca și 
sistemele LEED, construcțiile care aderă la Certi-
ficarea Construcțiilor Durabile din Germania, în 
funcție de punctajul obținut primește bronz (50%), 
argint (65%) sau aur (89%)2; 

4. CLĂDIRI VERZI ÎN LUME 

4.1. Exemplu de clădire verde  
cu certificat BREEAM 

Sediul Alliander aparține unei companii de rețea de 
energie3 din Olanda (fig. 4.1/4.2) -  este primul proiect 
de renovare olandeză a unei construcții existente și 
extindere care a primit certificat cu calificativ „remar-
cabil”. Este o clădire frumoasă cu plus de energie, cu 
lumină naturală și grădini verticale luxuriante. Prin-
cipiul de bază al proiectului a fost interconectivitate – 
legătura între clădirile existente și corpul nou creat.  

 

 
 

 
 

Fig. 4.1./4.2. Complex clădiri birouri 
Sursa 4.1./4.2: www.greenbuildingpress.co.uk/ 

article.php?article_id = 1962. 
Eficiența și eficacitatea sunt principiile directoare 

pe tot parcursul proiectării. Încă din faza de proiectare 
s-a ținut cont de amprenta la sol, utilizarea materialelor, 
costuri și nu în ultimul rând suprasolicitarea mediului. 
Toate obiectivele propuse au fost atinse, respectiv 
funcționalitate, confort, inovație, identitate, impact 
pozitiv asupra societății. 

Designul modern al clădirii optimizează utiliza-
rea energiei, proiectarea acoperișului stimulează 
ventilația naturală, anvelopa din sticlă creează o 
legătură puternică cu peisajul, contribuind la un 
spațiu de lucru sănătos și de inspirație. Atriumul 
                                                 
2Curs Stabilitate Higrotermică. Standarde Europene. Etichetarea 
BREEAM,  prof. conf. dr. ing. Mihaela Georgescu -  Școala 
Doctorală – U.A.U.I.M., București 
3 http://inhabitat.com/beautiful-energy-positive-office-is-the-
netherlands-first-breeam-certified-renovation-project/  
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devine o a doua piele pentru volumele integrate în 
proiect, creându-se astfel un microclimat special. 

4.2. Exemple  clădiri verzi certificate 
LEED 

Una dintre cele mai cunoscute clădiri verzi din 
lume este „Bill Clinton Library” (vezi fig. 5), con-
strucție cunoscută pentru faptul că a fost realizată la 
cererea fostului președinte american Bill Clinton, 
având funcțiunea de bibliotecă prezidențială. 

Aceasta este una dintre cele mai cunoscute clădiri 
verzi din lume, având un plus procentual din supra-
fața anvelopei – acoperiș verde, cu pardoseli realizate 
din cauciucuri reciclate, acoperiş verde, sistem de 
colectare a apei pluviale şi panouri fotovoltaice 
integrate, amenajat cu scop recreativ (vezi fig. 4.2.a). 

 

 
 

Fig. 4.2a. Clădirea „Bill Clinton Library” 
Sursa 4.2a:  https://www.clintonfoundation.org/sites/ 

default/files/styles/hero_image_full_bleed/public/default_image
s/presidential-center.jpg?itok = dupzaWcX 

 
În 2004, la deschiderea oficială, Biblioteca Pre-

zidențială William J. Clinton, a fost desemnată ca fiind 
una dintre primele clădiri federale care a primit rangul 
de argint urmând a fi certificată LEED Platinum (peste 
90 puncte)  la numai trei ani, în 2007 pentru cel mai 
mare rang din LEED pentru clădirile existente. 

Conceptul grădinii de pe acoperșul bibliotecii a fost 
„revărsarea râului” (vezi fig. 4.2.b), inspirația arhi-
tectului fiind zonele umede adiacente râului Arkansas. 
Designul este unul organic, natural, șerpuit, unde 
formele ondulate ale aleilor amintesc de vâltorile și 
vârtejurile de apă care curg ușor. Conceptul de bază 
este al unui parc care să atragă comunitatea locală, dar 
și vizitatori din întreaga lume, oferindu-le o atmosferă 
naturală unică de bucurie, odihnă și contemplare. 

 

 
 

Fig. 4.2b. Perspectivă grădină acoperiș. 
Sursa 4.2b: http://www.greenroofs.com/ 

blog/wpcontent/uploads/2013/01/ClintonLibrary2/8.jpg 

    ▪ Turnul Hearst, New York. Turnul Hearst este 
primul zgârie-nor cu certificare LEED Gold (2006). 
Clădirea este celebră pentru că s-au folosit foarte 
eficient materialele necesare realizării structurii şi 
pentru că s-au folosit materiale reciclate. O abordare 
extrem de integrată a arhitecturii și ingineriei a 
asigurat o relație strânsă între formă și funcție. Fa-
țada este alcatuită din panouri triunghiulare, realizată 
de arhitectul Norman Foster, și face ca acest turn de 
doar 42 de etaje să pară mai spectaculos decât alți 
zgârie-nori cu înălțimea mult mai mare. 

 

   
 

Fig. 4.2.c -  Bank of America Tower. 
Sursa 4.2.c:   arhivă personală. 

 
Forma specială (vezi fig. 4.2.c) permite folosirea 

eficientă a luminii naturale, iar colectarea apei 
pluviale de pe acoperiș este captată într-un rezervor 
de 14 mii galoane în subsol (1 galon = 3,2 litri). 
Asigură 50% din necesarul de apă al clădirii, iar 
panourile necesită cu 20% mai puțin oțel decât cele 
folosite la clădirile clasice.80% din oțelul folosit a 
fost reciclat 1. 

 

▪ Bank of America Tower, New York. Bank of 
America Tower este primul zgârie-nor de birouri 
care a fost gândit și proiectat pentru a stabili un 
standard de clădiri de înaltă performanță, atât pentru 
utilizatorii acestuia, cât și pentru orașul Manhatan, 
care, în două cuvinte, poate fi descris prin modern și 
durabil. Turnul are expunerea către sud-est, cu 
orientare către Parcul Bryant, cel mai utilizat spațiu 
deschis din NYC (e.g. Manhattan). Construcţia a 
fost făcută numai cu obiecte reciclate, iar  sistemele 
de folosire a luminii naturale şi de refolosire a apei 
potabile minimizează consu-
mul clădirii. Are o înălțime 
arhitecturală de 365,8 m, o 
înălțime ocupată de 234,5 m și 
55 etaje. 

 
 

 
Fig. 4.2.d Vedere din parcul Bryant 

către Bank of America Tower.  
Sursa 4.2.d: arhivă personală. 

 

                                                 
1 http://www.ziare.com/magazin/inedit/cladiri-unicat-in-lume-
galerie-foto-1152728  
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Fig. 4.2.e -  Bank of America Tower. 
Sursa 4.2.e:   arhivă personală. 

 
Bank of America Tower este prima clădire care a 

obţinut certificarea LEED Platinum de la U.S. Green 
Building Council. Clădirea este una dintre cele mai 
ecologice din lume. 

 

▪ Exemplu de clădire verde cu certificat 
MINERGIE / MINERGIE-P-ECO. Un exemplu 
remarcabil pentru îmbunătățirea calității vieții uti-
lizatorilor este Greencity din Elvetia -  un proiect 
pilot, un eco-cartier, cu 13 clădiri, o suprafață de 8 
hectare, construit pe o zonă industrială părăsită, care 
impresionează prin dimensiune. (vezi fig. 4.2.e) 

De asemenea, dispune de funcțiuni diverse pre-
cum 55.000 m2 spații de birouri, un hotel, o 
grădiniță, o școală publică, 6600 m2  de magazine și 
aproximativ 740 de apartamente cu peste 2000 de 
locuitori, aflat la numai 8 minute de centrul orașului 
Zurich. Greencity este cel mai mare cartier durabil 
dezvoltat cu direcții clare de reducere a consumului 
de energie cu ajutorul diferitelor surse de energie 
(pompe de căldură 46%, panouri fotovoltaice 24% și 
30%). 

 

 
 

Fig. 4.2.e – Cartierul Greencity din Elveția 
Sursa 4.2.e: http://blog.bouygues-construction.com/ 

en/construire-durablement/greencity-un-exemple-inspirant-
exemple-inspirant-decoquartier-en-suisse/ 

5. EXEMPLE DE CLĂDIRI VERZI  
ÎN ROMÂNIA 

▪ Clădirea Green Gate București1. Harta busi-
ness-ului românesc se schimbă rapid şi se observă o 
                                                 
1 http://green-gate.info/the-project/location/ 

creştere a cererii în zona de Centru-Vest a Bucu-
reştiului, o locaţie metropolitană dinamică care 
atrage acum numeroase companii. Green Gate este o 
clădire de birouri de clasă A, finalizată în martie 
2014, devenind operațională o lună mai târziu. Are o 
suprafață totală de 31.000 mp cu spații de birouri. 

 

 
 

Fig. 5.1 – Vedere clădire Green Gate. 
Sursa 5.1 -  http://optimpm.com/portfolio-items/green-gate-a-

class-office-building/ 
 

Imobilul are fațada ventilată, panourile placate cu 
vitraje colorate, constituind o soluție  specială ce 
presupune atingerea obiectivelor de performanță 
energetică impuse de clasificarea BREEAM „foarte 
bun” a imobilului. 

 

 
 
 

Schema. 5.1a – Conceptul de conservare a energiei. 
Sursa 5.1a:  preluare/adaptare schemă licenta U.T.C.B. 2004 – 

ing. Florina Ciobanu2. 
 

Clădirea are în compoziție materiale sustenabile, 
creează un mediu sănătos cu minimul de poluare, 
reduce consumul de apă prin sisteme speciale de 
folosire rațională a resurselor, precum și alegerea 
unor specii de plante care nu au nevoie de o îngrijire 
specială sau de o udare excesivă. S-au folosit aso-
cieri de materiale cu lemn masiv, folie translucidă, 
plante etc. care alăturate aduc elementul construit, 
mai aproape de natură, iar (cu) texturile și culorile 
plantelor, cu fiecare sezon (sau anotimp) dau impre-
sia de  schimbare şi mişcare permanentă. Atmosfera 
prietenoasă se regăsește în  întreg interiorul clădirii, 
                                                 
2 Preluare/adaptare schema licență – Clădiri verzi – studiu de 
caz clădirea Green Gate București, 2004, Universitatea Tehnică 
de Construcții București, Facultatea de Construcții civile, 
Industriale și Agricole  – Ing. Florina Ciobanu 
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din holul principal până în grădina verticală vie sau 
curtea interioară şi peste tot prin zonele comune. 

 

 
 

Fig. 5.2 – Vedere acces principal clădire Green Gate. 
Sursa 5.2 – http://www.arup.com/projects/green-
gate#!lb:/projects/green_gate/green_gate_gallery2 

 
Grădina verticală creează o senzaţie plăcută de 

„verde” exterior şi sentimentul că eşti în armonie cu 
natura, indiferent de etaj. 

Curtea interioară este amenajată cu bănci și 
hamace, leagăne de grădină și jocuri de exterior. 

Aceasta oferă angajaților și invitaților acestora 
posibilitatea să profite de un cadru plăcut pentru 
întâlniri de afaceri, pentru prezentări ale companiei 
sau de ce nu, pentru diverse evenimente organizate 
precum expoziţii, dar și posibilitatea de a se bucura 
și relaxa în pauzele de masă, pentru perioada de 
după terminarea programului. 

Scopul investitorului a fost să construiască o 
clădire de birouri cu principii solide ale dezvoltării 
durabile, foarte bine planificate și, nu în ultimul 
rând, rentabile. 

Investiția totală a fost de 57,5 milioane euro, este 
prima clădire de birouri din România care a folosit 
finisaje din categoria A și, astfel, a obținut certi-
ficatul BREEAM. 

 

▪ Clădirea Malmo Office Tower, Craiova1. Malmo 
Office Tower este un proiect spectaculos, de înaltă 
calitate unde, încă din faza de proiectare s-a ținut 
cont de principalele criterii ale unei clădiri durabile, 
sustenabile. În prezent clădirea este înregistrată 
pentru primirea certificatului BREEAM și se țintește 
obținerea calificativului  „foarte bun”. După primirea 
certificatului putem afirma că, Malmo Office Tower, 
este prima și singura clădire verde din S-E României  
și reprezintă pionieratul în orașul Craiova. 

Când folosim termenul de „clădire sustenabilă”, 
ne gândim la o clădire cu calități superioare față de 
„clădirile obișnuite” – primele menționate dispun de 
eficiență energetică ridicată, consum de apă redus, 
confort interior și astfel, beneficiem de o reducere de 
energie generată de neutilizarea iluminatului artificial, 
datorită „fațadei cu triple-glazed (trei foi din sticlă și 
două straturi de izolare cu gaz între acestea)”2. 

                                                 
1 http://www.malmo.ro/de-ce-malmo-2/  
2 Despre impactul clădirilor verzi asupra comunităţii şi economiei 
Craiovei, cu expertul Răzvan Nica - http://www.craiovaforum.ro/ 

 
 

Fig. 5.3 – Perspectivă fațadă Malmo Office Tower, Craiova. 
Sursa 5.3:  http://www.malmo.ro/galerie-foto/ 

 
De remarcat faptul că, în conformitate cu  decla-

rația evaluatorului Breeam, Răzvan Nica, „costurile 
pentru proiectarea și certificarea unei construcții 
verzi reprezintă un procent infim, maxim 1% din 
valoarea totală a proiectului”. Plecând de la acest 
procent foarte redus, raportat la facilitățile certifi-
catului obținut, sperăm, într-un viitor nu foarte 
îndepărtat, la o dezvoltare imobiliară certificată de 
proporții. „Clădirea este administrată de un Building 
Management System care controlează toate aspectele 
mecanice și electrice ale clădirii, pentru a maximiza 
confortul, siguranța și eficiența energetică”3. 

 

 
 

Fig. 5.4 – Perspectivă interior Malmo Office Tower, Craiova. 
Sursa 5.4:  http://www.malmo.ro/galerie-foto/ 

 
Malmo Office Tower este unic prin design, prin 

tehnologiile aplicate, prin materialele folosite, prin 
abordarea sustenabilă, cu un impact minim real 
asupra mediului, (aceasta), reprezentând astfel un 
deschizător de drumuri în domeniul „clădirilor 
verzi” pentru dezvoltarea unui „oraș inteligent”! 

6. ELEMENTE CARE STAU LA BAZA 
CONCEPTULUI DE CLĂDIRE VERDE 

În proiectarea clădirilor noi sau extinderea și 
reabilitarea celor existente care au ca țintă  obținerea 
unui certificat verde, trebuie să se țină cont de anu-
mite criterii de evaluare (ecologie, economie, aspecte 
socio-culturale și funcționale, tehnice, tehnologii și 

                                                                              
stiri/craiova-oltenia/despre-impactul-cladirilor-verzi-asupra-
comunitatii-si-economiei-craiovei-cu-expertul-razvan-nica.html 
3 http://www.malmo.ro  
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amplasare). Aceste criterii se punctează diferit în 
funcție de fiecare proiect, iar respectarea acestora ne 
direcționează către realizarea „clădirilor durabile/ 
sustenabile”. 

Pentru orice proiect, de orice natură avem nevoie 
de un concept și o planificare concretă a ceea ce se 
dorește. Încă din faza de concept, va trebui să se țină 
cont de anumite criterii pe care o clădire verde le 
îndeplinește. Conceptul se bazează pe proiectarea 
integrată și definește de la început ideea de clădire 
durabilă. Cele mai importante criterii sunt: 

a)   proiectarea; 
b) folosirea și refolosirea apei într-un mod eficient; 
c) folosirea resurselor sustenabile de energie; 
d) eficientizarea sistemului termic: arhitectura 

solară pasivă; instalațiile și sistemul HVAC („Heat, 
Ventilation, Air Conditioning”/căldură, ventilație, 
aer condiționat); energia electrică; iluminarea; 

c) folosirea prioritară a materialelor locale într-un 
mod sustenabil; refolosire, reciclare și rectificare; 
control asupra dăunătorilor; aer curat; 

d) implementarea, transportul și gestionarea șan-
tierului. 

Pentru fiecare criteriu îndeplinit se atribuie valori  
de maximum 10 puncte. În același timp, fiecare 
criteriu are o pondere distinctă în cadrul evaluării. În 
aceste condiții, arhitecții și constructorii pot proiecta 
pe baza tehnologiei actuale, iar noile construcții își 
pot dovedi calitatea cu certificatul verde, și certifi-
catul mărește șansele clădirii pentru vânzare sau 
închiriere. Evaluarea unei clădiri verzi se face în  
două stadii: faza de proiectare denumită în engleză 
Design Stage („DS”), respectiv recepția și faza de 
exploatare denumită în engleză Post – Construction 
Stage („PCS”). Pentru un astfel de proiect se formează 
echipe multidisciplinare cu specialiști din diferite 
ramuri ale arhitecturii, construcțiilor, economiei etc. 

7. CADRUL LEGISLATIV NAŢIONAL 

7.1. Date generale 

Comisia Europeană a prezentat la sfârșitul anului  
2011 documentul „Perspectiva energetică 2050”, 
unde se impune atingerea unui nivel mult mai ridicat 
de eficiență energetică pentru a putea realiza obiectivul 
de reducere cu peste 80% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2050. 

Domeniul eficienței energetice în Uniunea Euro-
peană („UE”) este reglementat în principal de 
următoarele directive: Directiva nr. 2012/27/UE 
privind eficiența energetică, Directiva nr. 2009/28/UE 
privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile și Directiva nr. 2010/31/UE privind 
performanța energetică a clădirilor. În ceea ce privește 
legislaţia românească, performanţa energetică a clădi-

rilor este armonizată cu directivele UE. Fiecare 
membru al UE trebuie să iși stabilească una sau mai 
multe  ținte  la nivel național în materie de eficiență 
energetică. Pentru îndeplinirea acestor ținte, fiecare 
țară, membră  UE, poate stabili o strategie pe termen 
mediu și lung privind mobilizarea investițiilor pentru 
renovarea fondului național de clădiri cu funcțiune 
rezidențială și comercială, private sau publice. 

Administrația publică din fiecare stat membru 
trebuie să fie un exemplu în materie de eficiență 
energetică, prin renovarea anuală a 3% din suprafața 
totală a clădirilor, pentru a îndeplini cel puțin cerin-
țele minime în materie de performanță energetică 
stabilite de statul membru în temeiul Articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE. 

România sprijină sursele regenerabile de energie, 
aderând la inițiativa UE de promovare a energiei 
verzi prin sistemul de cote  obligatorii pe bază de 
certificate verzi. Liderii statelor membre UE, în 
martie 2007, au stabilit trei ținte esențiale de atins 
până în anul 2020: reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră de pe teritoriul UE cu 20% față de 
nivelurile înregistrate în 1990, ducând astfel la o 
creștere a ponderii surselor regenerabile de energie 
la 20% din totalul consumului de energie al UE, și o 
îmbunătățire cu 20% a eficienței energetice a Co-
munității. 

 

▪ Legile, directivele și ordinele actuale pentru 
România sunt: 

• Legea nr. 372/2005 privind performanța ener-
getică a clădirilor republicată în Monitorul Oficial 
nr. 451/23.07.2013, în urma ultimei modificări adusă 
de Legea nr. 159/2013, care a intrat în vigoare la 
19 iulie 2013; 

• Directiva 2010/31/UE privind performanța ener-
getică a clădirilor – reformare, care are următoarele 
componente: 

– Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al 
Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare 
a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului Eu-
ropean și a Consiliului privind performanța 
energetică a clădirilor prin stabilirea unui 
cadru metodologic comparativ de calcul al 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerințelor minime de perfor-
manță energetică a clădirilor și a elementelor 
acestora; 

– Ghidul de aplicare al regulamentului nr. 
244/21.4;  

• Ordinul nr. 157 din 2007 actualizat la 30.08.2011 
pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie 
de calcul al performanţei energetice a clădirilor”; 

• Ordinul nr. 691/1459/288/2007 -  norme meto-
dologice privind performanța energetică a clădirilor; 

• OUG („Ordonanța de Urgență”) 18/2009- 
creșterea performanței energetice a blocurilor de 
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locuințe; modificată prin OUG 63/2012 (în vigoare 
din 27 nov. 2012); 

• Ordinul nr. 163/2009 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a OUG 18/2009; termen 
pentru actualizarea acestor norme de aplicare: 27 
noiembrie 2012, conform art. VII din OUG 63/2012; 

• Ordinul 69/2010 reabilitare termică a clădirilor 
de locuit cu finanțare din credite bancare cu dobandă 
subvenționată; 

• Ordinul HG 736/2010 de aprobare a normelor 
metodologice de aplicare a OUG 69/2010; 

• Ordinul 1937/2010 de aprobare a modelului-
cadru al Convenției privind plata dobânzii subvențio-
nate; 

• Ordinul 2179/2010 de aprobare a diverselor 
Convenții necesare punerii în aplicare a OUG 69/2010; 

• Ordinul nr. 1590/2012 care modifică Partea a 3-
a a Normativului C 107/2005 (Normativ C 107/3) 
privind calculul termotehnic al elementelor de con-
strucţie ale clădirilor, şi anume: calculul performanţelor 
termoenergetice ale elementelor de construcţie ale 
clădirilor; 

Proiectarea construcţiilor verzi cu propunerea 
certificatului de performanţă, se realizează pe baza 
acestor norme și standarde, principiu care, în 
România se concentrează pe un aspect cheie al 
procesului de ecologizare prin folosirea inteligentă a 
resurselor naturale, locale, prin reducerea impactului 
asupra mediului şi, nu în ultimul rând, prin utilizarea 
plantelor pe şi în jurul acestora, prin amenajarea 
spaţiilor dislocuite de clădiri cu acoperișuri sau 
pereți vii (anvelope vii). 

7.2. Strategia României privind 
eficienţa energetică 

Fiecare țară UE are libertatea de a introduce taxe 
pentru energie, pentru (CO2) dioxid de carbon sau 
poate stabili noi scheme de obligații în ceea ce 
privește eficiența energetică – procese care pot ajuta 
utilizatorii finali sau sistemele existente, precum și 
instrumentele de finanțare sau stimulentele fiscale; 
aceste obligații duc la aplicarea tehnologiei, a 
tehnicilor eficiente din punct de vedere  energetic; 
acestea, în final au ca afect reducerea consumului de 
energie pentru utilizatorii finali. În anul 2013 s-a 
cerut primul raport (până la data de 30 aprilie a 
fiecărui an, până în prezent), în care statele membre 
înaintează Comisiei Europene situația privind pro-
gresul înregistrat în legătură cu îndeplinirea țintelor 
naționale în materie de eficiență energetică. Până la 
30 aprilie 2014 și ulterior la fiecare trei ani, 
respectiv 2017, statele membre vor prezenta Planuri 
Naționale de acțiune în domeniul eficienței energetice. 
Aceste planuri vor cuprinde măsurile semnificative 

de îmbunătățire a eficienței energetice, precum și 
economiile de energie preconizate sau realizate, 
inclusiv cele privind consumul final de energie, în 
vederea atingerii țintelor naționale în materie de 
eficiență energetică. 

România poate promova pentru piața internă 
servicii energetice; poate susține aceste scheme de 
obligații de câte ori beneficiile depășesc costurile. În 
timp, aceste costuri se vor amortiza. 

În acest moment, România nu are suficientă 
experienţă în dezvoltarea și gestionarea unor pro-
iecte de anvergură în privința clădirilor verzi. Este 
vorba atât despre costurile mari implicate, cât și 
despre personalul specializat insuficient, numeric. O 
oportunitate însă, poate consta în  susţinerea 
proiectelor academice pe această temă. O astfel de 
practică poate încuraja dezvoltarea acestor practici 
până la nivel de scară naţională. Doi factori sunt 
relevanți în acest demers: organismele/administra-
țiile publice și populația beneficiară, fie din sectorul 
business, fie menaje. În timp ce aspectul legat de 
organismele/ administrațiile publice face obiectul 
unor politici la nivel administrativ național și/sau 
local, formulate și implementate în perioadele ime-
diat următoare, aspectul legat de populaţia businness 
sau menaje face obiectul unor politici educaționale 
de lungă durată. Astfel, deşi cu un rol aparent redus 
în alegerea soluţiilor, a locaţiei şi a funcţiunilor unei 
clădiri, populației ii revine rolul decizional. Rămâne, 
în ultimă instanță, la latitudinea indivizilor dacă sunt 
dispuși să utilizeze sau nu, un spațiu în cazul în care 
acesta nu îndeplineşte cerinţele minime de confort şi 
economie. 

Pentru atingerea acestor obiective pe termen mediu, 
5-10 ani, statul român ar trebui să se preocupe de 
următoarele aspecte: educarea populaţiei privitoare 
la importanța clădirilor verzi; organizarea de cursuri 
pentru specialişti, pentru a putea opera conceptul; 
introducerea unor reglementari specifice având ca 
scop – încurajarea construirii de clădiri eficiente 
energetic; introducerea unui sistem de taxe şi im-
pozite în beneficiul persoanelor care deţin clădiri 
verzi; introducerea unui sistem de subvenții pentru 
populație care aleg să restaureze sau să consolideze 
o clădire în spiritul şi conform normelor clădirilor 
verzi; sprijinirea, prin infrastructura corespunzătoare, a 
investitorilor care aleg să construiască verde; insti-
tuirea unui sistem de finanţare în cercetarea acestui 
domeniu, pentru găsirea soluţiilor potrivite şi la 
costuri rezonabile. 

8. CONCLUZII 

Ca o primă concluzie, dezvoltarea sustenabilă în 
construcții a apărut ca răspuns la amenințări precum 
poluarea, consumul exagerat de energie și scăderea 
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resurselor. Una dintre rezolvările pozitive pentru 
aceste probleme sunt „clădirile verzi”- construcții 
proiectate, construite, operate și menţinute cu scopul 
de a proteja sănătatea ocupanţilor, creşterea 
productivităţii muncii angajaţilor cu un procent de 
30 -  50% mai satisfăcător (dacă vorbim de clădiri 
pentru birouri) sau a calităţii și îmbunătățirii vieţii; 

Pe lânga caracteristicile generale pe care trebuie 
să le îndeplinească orice clădire (spațiu confort, 
durabilitate, estetică etc), clădirea verde trebuie să 
fie prietenoasă cu mediul și eficientă energetic – pe 
toată perioada de viață a clădirii. 

Costurile de construcţie ale clădirilor verzi sunt, 
categoric, mai ridicate decât cele implicate de o 
clădire clasică. Câștigurile rezidă însă din raportul 
între costurile totale generate pe întreaga perioadă de 
viaţă de o clădire normală vs. o clădire verde, net 
favorabile celei din urmă. Principalul avantaj rezidă 
din faptul că o clădire verde înseamnă în primul rând 
un sistem integrat de gestiune a tuturor resurselor, în 
raport cu o clădire clasică la care toate aceste 
sisteme lucrează independent. 

Dintr-un alt punct de vedere, dacă sunt bine 
proiectate, operate şi administrate clădirile verzi se 
pot constitui ca cea mai puţin invazivă metodă de a 
îmbina funcţiunea locuire cu mediul înconjurător, 
ceea ce pe termen mediu și lung conduce la creşterea 
productivităţii muncii, la îmbunătăţirea sănătăţii 
ocupanţilor, reducerea pierderilor de resurse şi 
scăderea costurilor de întreţinere. Sintetic, o clădire 
verde foloseşte inteligent resursele naturale locale şi 
reduce impactul asupra mediului, ne ajută să ne 
relaxăm, să fim mai productivi, mai creativi la locul 
de muncă dar și să socializăm. 

În România actuală statul, prin intermediul 
instituțiilor pe care le conduce și administrează este 
singurul actor care poate orchestra și implementa o 
politică eficientă, la nivel național, de promovare, 
implementare și susținere a unui sistem efectiv de 
construire a unor „case verzi”. Dintre obiectivele 
prioritare ale administrației românești, în acest sens, 
menționăm: focalizarea eforturilor de cercetare 
științifică și operațională în vederea studierii proble-
melor expuse anterior; conceperea și gestionarea 
unui sistem care să conducă, în timp, la creșterea 
gradului de instruire a specialiștilor atât în domeniul 
public, cât și în cel privat; educarea populației 
(menaje și business deopotrivă) în vederea creșterii 
gradului de implicare a acesteia în procesul de con-
cepere a construcţiilor viitoare, în stabilirea locaţiei şi 
a funcţiunilor principale; dezvoltarea și implementarea 
unui cadru legislativ în acord cu standardele specifice 
de performanţă şi calitate existente la nivel european; 
implementarea unor programe de restaurare a con-
strucţiilor existente folosind abordarea de clădire 
eficientă energetic; dezvoltarea și implementarea unui 

program de susţinere a clădirilor verzi prin măsuri 
fiscale în vederea susținerii populației care decide să 
investească în acest tip de construcții. 
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