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REZUMAT. Lucrarea de faţă pune în discuţie problematica dezvoltării durabile în construcţii. Această abordare modifică practic 
modul de concepere al unei structuri, prin înglobarea în procesul de proiectare a impactului asupra mediului (proiectare integrată). 
Evaluarea impactului asupra mediului însă nu trebuie realizată numai pentru procesul iniţial de construcţie dar trebuie să integreze 
atât procesul de întreţinere cât şi de debarasare a materialelor la sfârşitul ciclului de viaţă. În prima parte a lucrării sunt prezentate 
abordări de tip LCA (evaluarea ciclului de viaţă) şi LCC (costul ciclului de viaţă), făcându-se de asemenea şi o trecere în revistă a 
documentelor normative în domeniul dezvoltării durabile în construcţii. În cea de-a doua parte a lucrării este prezentat ca exemplu, 
un studiu de caz care evaluează impactul asupra mediului pe durata ciclului de viaţă a unei locuinţe unifamiliale (proiect realizat). 
 
Cuvinte cheie: Dezvoltare durabilă, ciclul de viaţă al construcţiilor, impact asupra mediului, categorii de impact. 
 
ABSTRACT. The present paper tackles on the subject of sustainability of construction works. This approach practically modifies the 
manner of structural conception, by involving the environmental impact in the design process (integrated design). However, the 
environmental impact evaluation cannot be realised only for the initial building process, but it must also integrate the maintenance 
process as well as the disposal of materials at the end of building life-cycle. In the first part of the paper are introduced the topics of 
LCA (Life Cycle Assessment) and LCC (Life Cycle Costing), being also presented a review of the norms in the domain of sustainability 
of construction works. In the second part of the paper is presented as example a case-study that evaluates the environmental 
impact on life-cycle for a single-family house (existing structure). 
 
Keywords: Sustainability, life-cycle of construction works, environmental impact, impact categories. 
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1. INTRODUCERE 

Dezvoltarea durabilă este un termen foarte des folosit 
în ultima decadă, iar pentru industrie a ajuns un 
laitmotiv în prezentarea produselor. De cele mai multe 
ori însă, prezentarea produselor „eco” se face, în general, 
pe baza unei analize simpliste, adesea prin comparaţie 
cu produse similare şi include numai analiza fazei de 
producţie a respectivului produs, fără a lua în calcul 
afectarea mediului în timpul şi la sfârşitul ciclului de 
viaţă. 

Oricum, în condiţiile unei gândiri bazate pe o analiză 
pur economică factorul „mediu” nu reprezintă decât un 
principiu secundar de alegere a unui produs. Prin urmare, 
fără o politică coerentă de amendare a produselor care 
afectează major mediul înconjurător nu se poate ajunge 
la o analiză economică care să integreze factorul 
„mediu”. Exemple de succes pentru asemenea politici 
de integrare a factorului de mediu există pentru auto-
mobile (clasificare în sistem EURO pentru emisii), sau 
pentru aparatura electrocasnică (prin categoriile de 
poluare şi consumul de energie). 

În prezent, mai mult decât în trecut, iar în viitorul 
apropiat semnificativ mai mult decât în prezent, 
produsele/procesele trebuie să fie concepute în aşa fel 
încât să prezerve resursele existenţei noastre şi să 
minimizeze impactul asupra mediului. 

Factorul primordial care contribuie la degradarea 
mediului o reprezintă energia consumată în toate stadiile 
pentru producerea şi exploatarea produselor (procesare, 
transport, utilizare inclusiv pentru debarasare). Aşa cum 
demonstrează The Chartered Institute of Building, UK, 
aproximativ 45% din energia mondială generată este 
folosită pentru a permite funcţionarea şi menţinerea 
clădirilor şi 5% pentru construcţia acestora. Încălzirea – 
răcirea şi iluminarea clădirilor prin intermediul arderii 
combustibililor fosili (gaz, cărbune, petrol) şi indirect 
prin folosirea electricităţii reprezintă sursa primordială 
pentru emisiile de dioxid de carbon şi este cauza pentru 
jumătate din emisiile de gaz cu efect de seră. Prin 
urmare, domeniul construcţiilor poate fi considerat prin-
cipalul vinovat pentru degradarea mediului. Diminuarea 
şi controlul impactului asupra mediului reprezintă 
misiunea strategiei denumită „dezvoltare durabilă” şi 
constituie una din direcţiile prioritare în momentul de 
faţă şi în următoarea perioadă de timp. 

Implementarea conceptului de dezvoltare durabilă în 
construcţii nu se poate realiza decât prin inovare la nivel 
conceptual şi tehnologic. Procesul este în mod evident 
pluri- şi interdisciplinar. Se poate construi durabil, pe 
baza unor modele conceptuale performante (funcţio-
nalitate, siguranţă, neutre sau cu impact redus faţă de 

mediu), folosind materiale cu caracteristici fizico-meca-
nice superioare (reciclabile şi cu consumuri înglobate 
scăzute de resurse primare şi energie), aplicând sisteme 
constructive şi tehnologii adiacente (siguranţă, flexibili-
tate, consumuri energetice scăzute, impact minim faţă de 
mediu). 

Utilizarea energiei pe întreaga durată de serviciu a 
clădirii, denumită şi energie operaţională, este una din 
cele mai importante chei în sectorul de construcţii. În 
cazul clădirilor, performanţele termice, respectiv eficien-
ţa energetică au un important impact economic, social, 
cât şi asupra mediului. 

Proiectarea unei construcţii pentru o durată de viaţă, 
stabilită prin normele de proiectare la 50-100 ani, nu se 
mai poate face ignorând impactul acesteia asupra me-
diului, respectiv construit şi locuit, atât prin consumul de 
resurse şi efectele sale în momentul iniţial – în faza de 
construcţie –, cât şi pe parcursul exploatării. O con-
strucţie şi aria aferentă acesteia trebuie să răspundă 
următorilor parametri: alegerea eficientă a amplasamen-
tului, proiectarea în termeni de durabilitate a construcţiei, 
selecţia materialelor, execuţia, managementul deşeurilor, 
utilizarea eficientă a energiei şi apei, calitatea aerului 
interior, utilizarea, demontarea, refolosirea componente-
lor, reciclarea, toate acestea cu impact în evaluarea 
ciclului de viaţă. 

Luând în considerare cantitatea imensă de energie şi 
materiale utilizate în construcţii, impactul asupra me-
diului este tot mai mult privit ca o condiţie necesară 
procesului de proiectare. Mai mult decât atât, acest 
aspect trebuie considerat în toate fazele construcţiei, 
cum sunt realizarea construcţiei, exploatarea şi sfârşitul 
ciclului de viaţă. Analizele pe ciclu de viaţă (Life Cycle 
Analysis - LCA) reprezintă cea mai bună modalitate de 
determinare a efectelor asupra mediului a produselor 
sau a proceselor. 

2. EVALUAREA IMPACTULUI 
CONSTRUCŢIILOR ASUPRA MEDIULUI 
PE DURATA CICLULUI DE VIAŢĂ – LCA 
(LIFE CYCLE ASSESSMENT) 

LCA este o metodologie pentru evaluarea aspectelor 
de mediu şi a potenţialului asociat unui produs prin: 

 compilarea unui inventar al datelor de intrare şi de 
ieşire a unui sistem; 

 evaluarea impactului asupra mediului potenţial 
asociat datelor de intrare şi ieşire; 

 interpretarea rezultatelor în relaţie cu obiectivele 
studiului. 
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LCA studiază impactul posibil al produselor asupra 
mediului, de la achiziţionarea materialului brut, prin 
procesul de producţie, utilizare şi evacuare (craddle – to – 
grave). Categoriile generale de impact asupra mediului 
care trebuie considerate includ folosirea resurselor, 
sănătatea umană şi consecinţele ecologice (conform 
ISO 14040). În acest context au fost definite un număr de 
categorii de impact pentru care pot fi calculate contribu-
ţiile datorate clădirilor. Acestea reprezintă indicatori LCA. 

Prin efectuarea unei analize LCA se pot obţine 
informaţii cantitative privitoare la contribuţia clădirii la 
(spre exemplu) schimbarea climatului şi reducerea 
resurselor. Ulterior acestea pot fi comparate cu alte 
rezultate similare ale clădirilor (menţinând aceleaşi 
condiţii de margine). 

Principiul unei analize LCA este relativ simplu, şi 
anume: pentru fiecare stadiu al ciclului de viaţă sunt 
investigate cantităţile de materiale şi energie folosite şi 
emisiile asociate acestor procese. Emisiile (cea mai 
mediată fiind emisia de CO2) sunt apoi multiplicate cu 
factori de caracterizare proporţionali cu puterea aces-
tora, fiecare având un impact diferit asupra mediului. 

De multe ori una din emisii este aleasă ca referinţă, iar 
rezultatul este prezentat în echivalenţi faţă de impactul 
substanţei de referinţă. 

Numărul de echivalenţi însumaţi pentru fiecare 
categorie de impact pot fi ulterior normalizaţi şi 
ponderaţi pentru a ajunge la un rezultat agregat (final). 
Diferite instrumente de calcul pot utiliza factori de 
caracterizare diferiţi şi date de emisie diferite dacă 
procesul de producţie şi cele de combustie diferă. De 
asemenea, instrumente diferite de calcul pot avea 
metode de normalizare şi de agregare diferite care vor 
conduce la rezultate diferite. 

Un instrument LCA de bază poate include o bază de 
date generică cu informaţii asupra emisiilor pentru un 
număr de materiale de construcţii, procese şi de tipuri 
de energii. Este de preferat ca aceste informaţii să fie 
extrase din EPD (Environmental Product Declarations – 
Declaraţiile de Mediu ale Produselor). Instrumentele 
LCA sofisticate au nevoie de acces la baze de date 
internaţionale, specifice fiecărui produs/proces/material. 
Informaţiile de intrare necesare diferitelor stadii ale 
ciclului de viaţă sunt date în figura 1. 
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Fig. 1. Ilustrarea stadiilor ciclului de viaţă a unei clădiri şi datele de intrare pentru LCA. 
 

Fazele unei evaluări LCA. Pentru efectuarea unei 
evaluări LCA sunt necesare anumite elemente cheie. Cu 
toate că nu există o singură metodă pentru a conduce un 
studiu LCA, este aşteptat ca LCA să includă urmă-
toarele faze: 

 definiţia scopului şi a domeniului de aplicaţie; 
 analiza inventarului; 
 evaluarea impactului; 
 interpretarea rezultatelor. 
Pentru definirea scopului şi a domeniului de apli-

caţie trebuie definită o unitate funcţională (faţă de care 
impactul asupra mediului se raportează), respectiv con-

diţiile de margine (condiţii incluse în evaluare) în 
conformitate cu scopul studiului. Trebuie incluse cel 
puţin două stadii ale ciclului de viaţă, spre exemplu 
producerea materialelor de construcţie, şi a fazei 
operaţionale, pentru a justifica abordarea pe ciclu de 
viaţă. 

Definiţia unităţii funcţionale este în mod particular 
importantă atunci când sunt comparate diferite produse 
(clădiri). În conformitate cu CEN350 (European Stan-
dardisation Process Sustainability in Construction) se 
recomandă ca aceasta să se numească echivalent 
funcţional. 
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Paşii care trebuie urmaţi în efectuarea unei analize 
LCA sunt prezentaţi în figura 2. 
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Fig. 2. Ilustrarea acţiunilor efectuate în evaluarea 
 unui ciclu de viaţă (ISO 14042). 

 
Analiza inventarului reprezintă procesul de com-

pilare a informaţiilor necesare pentru evaluare. Într-un 
pas ulterior, este efectuată evaluarea impactului pe ciclu 
de viaţă (LCIA – Life Cycle Impact Assessment). Pentru 
efectuarea LCIA sunt necesare câteva elemente: 

 selecţia categoriilor de impact, indicatori ai cate-
oriilor şi modele de caracterizare; 

 clasificarea rezultatelor LCI; 
 calculul rezultatelor indicatoarelor pe categorii 

(caracterizarea). 
 

Evaluarea Costul Ciclului de Viaţă – LCC (Life 
Cycle Cost). Costul ciclului de viaţă (LCC – Life Cycle 
Cost) reprezintă un instrument pentru evaluarea perfor-
manţei costului total al unui produs pe durata unei 
perioade, incluzând achiziţia, funcţionarea, mentenanţa şi 
costul de debarasare. Analiza LCC constă în evaluarea 
diferitelor opţiuni pentru a atinge obiectivele clienţilor, în 
care alternativele nu diferă doar în costurile iniţiale, ci 
includ şi costurile operaţionale secvenţiale. 

LCC reprezintă punctul central în tendinţa actuală 
internaţională de a asigura o distribuţie financiară efi-
cientă pentru construcţii şi bunuri construite. Tendinţa 
curentă în dezvoltarea durabilă este de a minimiza atât 
costul iniţial cât şi impactul asupra mediului. 

Inventarul componentelor în construcţii pentru 
utilizarea în LCA poate fi folosit şi în cazul LCC dar 
este nevoie de informaţii complementare de trans-
formare în €/MJ şi €/kg. 

Beneficiul unei analize LCC constă în faptul că se 
poate studia preţul pe întregul ciclu de viaţă pentru 
diferite produse de construcţii, respectiv construcţia în 
sine şi alegerea unei soluţii de proiectare adecvate. 
Pentru o evaluare cât mai corectă trebuie examinate 
diferite scenarii pentru ciclurile de viaţă. 

 

Integrarea LCA şi LCC. Datorită faptului că atât 
LCA cât şi LCC se bazează pe ciclul de viaţă, cu 
asumarea unui ciclu de viaţă pentru materiale şi 
procesul de construcţie, ele pot fi combinate pentru a 
oferi atât un cost potenţial pentru ciclul de viaţă cât şi 
impactul asupra mediului. Combinaţia acestora poate fi 
folosită pentru: 

 alegerea unei soluţii tehnice alternative; 
 identificarea unei soluţii tehnice care îndeplineşte 

ţinta de mediu pentru costul cel mai mic; 
 recalcularea impactului asupra mediului în costuri; 
 evaluarea investiţiei. 
 

Prin urmare LCC şi LCA pot fi folosite în scopuri 
comune în cadrul unui proces de evaluare mai larg, în 
care fiecare proces poate deveni bază de intrare pentru 
celălalt. 

CADRUL LEGAL ACTUAL 

La nivel european există în cadrul Comitetului 
European de Standardizare (European Committee for 
Standardization – CEN) comitetul tehnic 350 (TC350) 
care oferă baza cadrului legislativ privind dezvoltarea 
durabilă în sectorul de construcţii. Documentele CEN 
TC350 vor fi reunite în normative europene, documen-
tele de lucru actuale fiind pre-normative Europene cum 
sunt: 

 prEN 15643: Sustainability of construction works – 
Assessment of buildings; 

 prEN 15804: Sustainability of construction works – 
Environmental product declarations; 

 prEN 15978: Sustainability of construction works – 
Assessment of environmental performance of buildings. 

Aceste documente se bazează în parte pe familia de 
standarde internaţionale ISO 14000. În 2006 ISO a 
publicat a doua ediţie a standardelor privind LCA: 
ISO 14040 – Environmental Management – Life-cycle 
Assessment – Principles and Framework, împreună cu 
ISO 14044 – Environmental Management – Life-cycle 
Assessment – Requirements and Guidelines. 

Standardul ISO 14040 descrie principiile şi cadrul 
pentru efectuarea unei analize LCA. Acesta oferă şi o 
prezentare generală a modalităţilor de efectuare a unei 
analize LCA. Datorită faptului ca standardul este 
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aplicabil în diverse sectoare industriale şi de consum, el 
are doar un caracter general. Cu toate acestea, el include 
o serie cuprinzătoare de termeni şi definiţii, un cadru 
metodologic de aplicare, consideraţii de raportare, 
abordări privitoare la recenziile critice precum şi o 
anexă care descrie aplicaţiile LCA. Standardul ISO 
14044 specifică cerinţele şi oferă indicaţii de aplicare 
pentru LCA. Standardul este gândit pentru pregătirea şi 
conducerea analizelor de tip ciclu de viaţă precum şi 
pentru a oferi indicaţii pentru interpretarea impactului şi 
a diverselor faze LCA, precum şi asupra naturii şi 
calităţii datelor colectate. 

3. STUDIU DE CAZ. CASA „CONSTANTIN” 

Casa Constantin este o casă unifamilială, construită 
în anul 2005 în Ploieşti. Structura de rezistenţă a acestei 
case pe două nivele este realizată profile de oţel cu 
pereţi subţiri tip LINDAB. Soluţia arhitecturală aleasă a 

ţinut cont de constrângerile din amplasament precum şi 
de reglementările urbanistice (a se vedea fig. 3). 

Din punct de vedere arhitectural, principala provocare 
a proiectantului a fost cea a amplasării acestei case 
private, pe un lot cu forme neregulate, de numai 168 m2. 
Clădirea rezultată este formă cubică şi are o suprafaţă 
construită de 84 m2 pe fiecare nivel (vezi fig. 4). 

Având în vedere vecinătatea clădirilor de pe 
proprietăţile adiacente, dificultatea a constat în găsirea 
echilibrului între arhitectură, lumină naturală şi 
intimitate. Din cauza faptului că această clădirea se află 
pe limita de proprietate, pe partea respectivă a fost 
imposibilă dispunerea de ferestre. Acest lucru a fost, de 
asemenea, unul dintre motivele pentru care acoperişul a 
fost realizat într-o singură pantă, ceea ce a condus la o 
variaţie a înălţimii clădirii de la 9 m la 10,5 m. Fiecare 
etaj are înălţimea utilă de 2,75 m, iar panta acoperişului 
este de 30°. La nivelul acoperişului au fost amplasate 
două luminatoare deasupra casei scării şi holului, pentru 
a spori aportul de lumină pe zona centrală. 

 

    
 

Fig. 3. Vedere 3D a casei familiale Constantin. 

 

          
 

Plan parter: 1 – sufragerie; 2 – bucătărie; 3 – cameră de zi; 4 – birou; 5 – cameră tehnică. 
Plan etaj: 6 – dormitor matrimonial; 7 – bibliotecă; 8 – dormitor; 9 – garderobă; 10 – baie; 11 – loggia. 

Fig. 4. Plan parter şi plan acoperiş ale casei Constantin. 
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Structura este realizată din profile de oţel cu pereţi 
subţiri cu secţiunea de tip C (C150/1.5), dispuse la inter-
vale de 600 mm, cu o grosime de 1,5 mm, fixate cu 
şuruburi autofiletante cu diametrul 4,8 mm (vezi fig. 5a). 
Înălţimea secţiunii transversală a profilelor este de 
150 mm, ceea ce a condus la stabilirea grosimii pereţilor. 
Pentru rezistenţa şi rigiditatea structurii la acţiuni 
orizontale, pereţii au fost rigidizaţi cu plăci OSB de 
12 mm grosime, dispuse pe ambele părţi ale profilelor C 
(fig. 5b). 

Grinzile de planşeu sunt realizate din profile C200/1.5 
dispuse la intervale de 600 mm, această distribuţie re-
zultând mai degrabă din condiţia de control a vibraţiilor 
planşeului, decât din condiţiile de rezistenţă. Panele de 

acoperiş au rezultat ca profile Z150/1.5 dispuse la 
intervale de 1200 mm. Efectul de diafragmă al planşeu-
lui şi acoperişului a fost realizat pe acelaşi principiu de 
acoperire cu OSB. Planşeele au fost realizate în tehno-
logie uscată, fără a se folosi beton. 

Fundaţiile izolate de sub stâlpi au fost legate prin 
grinzi de fundare. Placa de peste teren (placă de beton 
de 10 cm) a fost realizată pe un strat de pietriş compactat 
(vezi fig. 6). 

Figura 6 prezintă structura în două etape diferite: (a) 
structura din oţel finalizată, (b) structura din oţel, 
împreună cu toate panourile structurale din OSB 
ataşate. Figura 7 prezintă vederi din interiorul şi 
exteriorul casei finalizate. 

 

             
 

(a) structura metalică                                                            (b) structura placată cu OSB 
 

Fig. 5 
 

                    
 

 (a) structura metalică completă (b) structura metalică, placată cu panouri OSB 
 

Fig. 6. Structura în timpul construcţiei. 
 

                            
 

 (a) vedere generală (b) vedere interioară – scară 
 

Fig. 7. Casa unifamilială Constantin – casa finalizată 
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Casa în soluţie tradiţională. Urmărind aceeaşi 
planuri arhitecturale s-a proiectat o casă cu structura 
din zidărie de cărămidă. Sistemul structural este 
compus de pereţi de zidărie de 25 cm, planşeu din 
beton, fundaţii continue şi structură de lemn pentru 
acoperiş. Având în vedere grosimile diferite ale 
pereţilor utilizaţi în cele două soluţii, ideea principală 
a fost de a obţine acelaşi volum interior pentru toate 
camerele. Pentru proiectare şi comparaţie s-a con-

siderat aceeaşi locaţie a clădirii, respectiv aceleaşi 
încărcări utile şi climatice.  

Cele două soluţii au fost proiectate pentru o durată 
de viaţă a casei de 50 de ani, în conformitate cu 
EN1990 (2002): Bazele proiectării structurilor. 

În figura 8 se prezintă stratificaţiile utilizate pentru 
componentele distincte ale casei: pereţii exteriori, pere-
ţii interiori, planşeu peste parter, acoperiş şi fundaţii 
(inclusiv placa de beton pe sol). 

 

Pereţi exteriori 

Casă cu structură metalică uşoară Casa tradiţională (zidărie) 

1

2

3

4

5

15

6

7

8

 

1. Placă de gips-carton 12,5 mm 
2. Barieră contra vaporilor (folie) 

2 mm 
3. Placă OSB 12 mm la interior 
4. Profil laminat la rece / Vată 

minerală 150 mm 
5. Placă OSB 12 mm la exterior 
6. Termoizolaţie (polistiren 

extrudat) 20 mm 
7. Plasă armare (fibre de sticlă) 
8. Tencuială pentru exterior 

(Silicone Baumit) 1,5 cm 

8 25

1

2

3

4

5

6

15

 

1. Tencuială pentru interior 
(mortar de ciment) 1,5 cm 

2. Zidărie (cărămizi) 25 cm 
3. Adeziv 
4. Termoizolaţie (polistiren 

extrudat) 
5. Plasă pentru armare (fibre de 

sticlă) 
6. Tencuială pentru exterior 

(Silicone Baumit) 1,5 cm 

Pereţi interiori 

1

2

3

4

15

 

1. Plăci din gips-carton la interior 
şi exterior 12,5 mm 

2. Placă OSB la interior şi exterior 
12 mm 

3. Barieră contra vaporilor (folie) 
2 mm 

4. Profil laminat la rece / Vată 
minerală 150 mm 

 

25

1

2

1515

3

 

1. Tencuială pentru interior 
(mortar de ciment) 1,5 cm 

2. Zidărie (cărămizi) 25 cm 
3. Tencuială pentru interior 

(mortar de ciment) 1,5 cm 
 

Planşee 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Placă de gips-carton la interior 12.5mm 
2. Termoizolaţie, vată minerală 50mm 
3. Profil laminat la rece 
4. Placă OSB 15mm 
5. Fonoizolaţie 3mm 
6. Placă OSB 12mm 
7. Finisaj 

1. Tencuială pentru interior (mortar de ciment) 0.8cm 
2. Placă de beton (beton) 13cm 
3. Şapă (mortar  de ciment) 3cm 
4. Finisaj 13

3

1 2 3 4 0,
8

 
 

Fig. 8. Stratificaţii folosite pentru elementele structurale. 
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Acoperiş 

1
2

3

4

6
5

7
8

 
1. Placa inferioară de gips-carton 12,5 mm 
2. Barieră contra vaporilor (folie) 2 mm. barieră anticondens 2 mm 
3. Vată minerală 200 mm 
4. Profil laminat la rece 
5. Folie antireflex 3 mm 
6. Placă OSB 15 mm 
7. Astereală din lemn (lemn prelucrat) 
8. Tablă de oţel (oţel zincat) 

2 3 5

1

4 6 7
 

1. Placa inferioară de gips-carton 12,5 cm 
2. Barieră contra vapori (folie) 2 mm. barieră anticondens 2 mm 
3. Vată minerală 150 mm 
4. Căprior 
5. Astereală din lemn (lemn prelucrat) 
6. Ţigle ceramice 

Fundaţii şi pardoseală 

1

2

3
4

5
6

7
8

±0.00

 

1. Sol de fundare 
2. Sol compactat 40 cm 
3. Balast 10 cm 
2. Termoizolaţie (polistiren extrudat) 5 cm 
5. Barieră contra vaporilor (folie) 2 mm 
6. Placă din beton 10 cm 
7. Şapă (mortar  de ciment) 3 cm 
8. Finisaj 

 
Figura 8 (continuare). Stratificaţii folosite pentru elementele structurale. 

 

Limitele de aplicare. Condiţii de margine. Analiza 
comparativă LCA a fost efectuată utilizând programul 
SimaPro. În analiză au fost incluse producţia materia-
lelor, construcţia, scoaterea din uz pentru materiale 
considerate, precum şi un scenariu de întreţinere pe o 
perioadă de viaţă a casei de 50 de ani. 

Analiza de inventar a fost făcută în concordanţă cu 
limitele de aplicare ale sistemului, cu scopul de a stabili 
elementele de intrare (de inventar), atât pentru simpli-
ficarea modelului cât şi pentru economisirea timpului. 
În acest sens au fost luate în considerare următoarele 
aspecte: 

 toate componentele şi materiale care sunt identice 
ca dimensiuni şi greutăţi pentru ambele situaţii de pro-
iectare au fost excluse din comparaţie, aducând practic 
aceleaşi intrări şi ieşiri (de exemplu, vopsirea pereţilor 
sau finisajele pentru pardoseli). În aceeaşi categorie sunt 
incluse şi uşile, ferestrele, respectiv sistemele electrice 
sau de încălzire; 

 transportul materialelor nu a fost luat în conside-
rare, cu toate că valorile (în special greutăţile) sunt mult 

mai mici în cazul structurii din profile de oţel laminate 
la rece. Totuşi acesta poate fi introdus în comparaţie în 
orice moment ca parametru separat; 

 apă / gaz / consumul de energie electrică nu au 
fost integrate în studiu, deoarece această comparaţie a 
fost axată numai pe etapa de construcţie; 

 energia utilizată pentru construire (cum ar fi ma-
carale şi alte utilaje tehnologice) nu au fost integrate în 
comparaţie. 

Trebuie remarcat că, pentru inventar, din cauza lipsei 
de informaţii pentru procesele şi materialele din România 
s-au folosit valorile medii europene. 

4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 

Rezultate pentru stadiul de construcţie. Pentru 
calculul LCA al construcţiei, materiale de intrare au fost 
luate în considerare în funcţie de elementele construc-
tive: (1) pereţi exteriori; (2) pereţi interiori; (3) planşeu; 
(4) acoperiş; (5) fundaţie-infrastructură. 
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Figurile 9-14 prezintă impactul asupra mediului prin 
luarea în considerare a datelor de intrare de mai sus 
pentru faza de construcţie, dar fără a ţine cont de mate-
rialele şi procesele comune, în concordanţă cu limitele 
descrise la punctul precedent. Toate rezultatele sunt pre-
zentate în „Eco-puncte” pentru a avea rezultate unitare 
şi comparabile. Metoda utilizată pentru analiza de impact 
este Eco-indicator '99. 

Figura 9 prezintă impactul asupra mediului pentru 
casa tradiţională pentru procesul de construcţie. Se 
poate observa că de departe impactul major este dat 
de combustibilii fosili, deoarece aceste resurse sunt 
folosite la fabricarea de materiale de construcţii la toate 
nivelurile. Dintre acestea, se poate evidenţia cărămida 
(materialul utilizat pentru pereţi) care trece printr-un 
proces de ardere. De asemenea, valori importante de 
impact sunt înregistrate pentru emisiile de substanţe 
anorganice ce creează probleme respiratorii, substanţe ce 
produc schimbările climatice şi de utilizare a terenului. 
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Fig. 9. Impactul asupra mediului pentru casa tradiţională - faza de 
construcţie (apreciere finală). 

 

Figura 10 prezintă rezultatul aceluiaşi stadiu clasat 
pe elementele constructive. Impactul major corespunde 
în acest caz pereţilor exteriori şi fundaţiilor. Ambele 
elemente constructive sunt mari consumatori de resurse, 
şi au de asemenea un mare impact asupra sănătăţii 
umane (fiecare cu mai mult de 300 de puncte). Cu toate 
acestea, nu acelaşi lucru se poate spune despre sistemul 
de acoperiş, pentru care impactul major asupra mediului 
este dat de calitatea ecosistemului, în principal datorită 
utilizării unor cantităţi importante de lemn. 

Analizând casa metalică în acelaşi mod, aceleaşi 
categorii de impact sunt predominante, ca în cazul casei 
tradiţionale (folosirea de combustibili fosili, emisiile de 
substanţe anorganice ce creează probleme respiratorii, 
utilizarea terenurilor). Rezultatele clasificate pe elemente 
constructive arată că, de asemenea, pereţii exteriori şi 
fundaţiile produc cel mai mare impact asupra mediului. 
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Fig. 10. Impactul asupra mediului pe elemente componente pentru 
casa tradiţională - faza de construcţie 

 

Într-o analiză de impact comparativă directă, pentru 
casa tradiţională rezultă valori de impact mai mari 
pentru toate categoriile, după cum se poate observa în 
figura 11. Pot fi de asemenea observate mari diferenţe 
în cazul utilizării terenului (de 2.5 ori mai mare decât 
impactul casei metalice), în cazul folosirii combustibililor 
fosili, al emisiilor de substanţe anorganice ce creează 
probleme respiratorii precum şi în cazul substanţelor ce 
produc schimbările climatice (cel puţin de 1.5 ori mai 
mare pentru casa tradiţională). Într-o analiză de tip scor 
unic (a se vedea Figura 12) suma graficelor de mai sus 
se exprimă într-un scor general de 1931 de puncte 
pentru casa metalică, cu 73% mai mic decât scorul 
global pentru casa tradiţională (3300 puncte). 
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Fig. 11. Comparaţie privind impactul asupra mediului între casa 
metalică şi cea tradiţională (apreciere finală). 

 

Rezultate considerând faza de construcţie şi cea 
de sfârşit al ciclului de viaţă (reciclare, refolosire şi 
eliminare). În cazul în care avem în vedere o abordare 
de tip ciclu de viaţă este cert că procesul de construcţie 
nu este complet fără etapa de sfârşit al ciclului de viaţă 
pentru material. În mod normal, destinaţia finală a deşe-
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urilor materialelor de construcţie reprezintă o problemă 
în fiecare ţară, şi poate diferi chiar în interiorul unei ţări, 
de la zonă la zonă. Există materiale care pot fi refolosite 
în forma în existentă pentru acelaşi scop (balastul, de 
exemplu), altele care ar putea fi reutilizate pentru alte 
scopuri de natură inferioară (de exemplu, beton concasat 
ca strat pentru fundaţia drumurilor) şi altele care au 
nevoie de tratament ca deşeuri (incinerare) sau care sunt 
utilizate pur şi simplu ca umplutură. 
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Fig. 12. Comparaţie privind impactul asupra mediului între casa 
metalică şi cea tradiţională (scor global). 

 
În scopul studiului nostru, etapa de sfârşit al ciclului 

de viaţă (eliminare) a materialelor integrante a fost 
gândită în funcţie de condiţiile actuale din România, 
pentru reciclare, refolosire şi eliminare. Acestea sunt 
rezumate în tabelul 1 pentru principalele materiale de 
construcţie luate în considerare. 

 
Tabelul 1. Etapa de sfârşit al ciclului de viaţă pentru materiale 

de construcţie 

Materialul de 
construcţie 

Refolosire 
[%] 

Reciclare 
[%] 

Incinerare 
[%] 

Umpluturi 
[%] 

Oţel – profile 
metalice, tablă zincată 

– 100 – – 

Oţel – armături – 80 – 20 

Cărămizi, ţiglă – – – 100 

Lemn 35 – 65  

Balast 70 – – 30 

Beton, mortar – – – 100 

Alte materiale inerte – – – 100 

Alte materiale 
combustibile 

– – 100 – 

 
Prin comparaţia ciclurilor de viaţă care în acest caz 

consideră etapa de construcţie şi scenariile de eliminare 
rezultă diferenţe mai mari de impact faţă de cele în-
registrate în cazul simplu al stadiului de construcţie 
(comparaţie între figurile 13 şi 14 şi, respectiv, 11 şi 
12). Exprimând impactul printr-un scor unic, rezultă 

faptul că impactul casei tradiţionale este mai mult decât 
dublul impactului dat de construcţia metalică. 
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Fig. 13. Comparaţie privind impactul asupra mediului între casa 
metalică şi cea tradiţională (apreciere finală) - faza de construcţie şi 

de eliminare. 
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Fig. 14. Comparaţie privind impactul asupra mediului între casa 
metalică şi cea tradiţională (scor global) - faza de construcţie şi de 

eliminare. 
 

Integrarea fazei de întreţinere a clădirilor. Indife-
rent de sistemul constructiv ales, o clădire are nevoie de 
lucrări de întreţinere pe durata ciclului de viaţă al 
acesteia. Aceste lucrări pot fi de diferite tipuri şi în 
funcţie de acest tipologia structurală vor fi mai mult sau 
mai puţin costisitoare şi sunt o parte foarte importantă a 
ciclului de viaţă al construcţiei. 

Integrarea lucrărilor de întreţinere pentru o structură 
este dificil de realizat, pentru că previziunile care ar putea 
fi făcute în avans pot să nu corespundă cu realitatea. Chiar 
şi în aceste condiţii, pentru a completa ciclul de viaţă al 
clădirilor considerate, următoarele predicţii (un fel de 
întreţinere planificată) au fost făcute pentru fiecare casă, 
gândite pentru o durată de viaţă standard de 50 de ani: 

● În cazul casei tradiţionale: 
 9 redecorări interioare (o dată la 5 ani); 
 3 redecorări exterioare (o dată la 12,5 ani); 
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 3 schimbări ale obiectelor sanitare pentru baie / 
bucătărie: gresie, mobilier sanitar, plăci de gips-carton 
etc. (o dată la 12,5 ani); 

 1 schimbare a sistemului electric şi de încălzire (o 
dată la 25 de ani); 

 1 schimbare a sistemului de acoperire (lemn şi 
învelitoare) (o dată la 25 de ani); 

 1 schimbare a termo-sistemului exterior (o dată la 
25 de ani). 

● În cazul casei metalice: 
 9 redecorări interioare (o dată la 5 ani); 
 3 redecorări exterioare (o dată la 12,5 ani); 
 3 schimbări ale obiectelor sanitare pentru baie / 

bucătărie: gresie, mobilier sanitar, plăci de gips-carton 
etc. (o dată la 12.5 ani); 

 1 schimbare a sistemului electric şi de încălzire (o 
dată la 25 de ani); 

 1 schimbare a tablei zincate (o dată la 25 de ani); 
 1 schimbare a termo-sistemului (o dată la 25 de ani). 
E important de remarcat faptul că, în cazul structurii 

metalice, doar elementele structurale din oţel rămân 
(teoretic) neschimbate, în timp ce toate celelalte elemente 
sunt modificate o dată în 50 de ani. Pentru casa 
tradiţională, întreţinerea se reduce la nivelul tencuielii 
pentru pereţi, termo-sistem şi o parte a structurii din 
lemn pentru acoperiş. Pentru ambele cazuri nu au fost 
considerate lucrări de întreţinere pentru infrastructură. 

În plus, pentru evaluarea ciclului de viaţă, au fost 
luate în considerare aceleaşi condiţii de debarasare la 
sfârşitul ciclului de viaţă, (vezi tabelul 1). 

Figura 15 prezintă impactul asupra mediului produs 
doar de procesul de întreţinere. Deoarece cantităţile intro-
duse pentru analiză sunt mai mici decât cele ale procesului 
de construcţie, scorul final este, de asemenea, mai mic. 
Categoriile de impact majore sunt aceleaşi (combustibili 
fosili, substanţe respiratorii anorganice şi utilizarea 
terenului) şi produc mai mult de 85% din scorul total. În 
cazul întreţinerii casei metalice, eco-toxicitatea rămâne, de 
asemenea, o categorie importantă din scorul total. 

Suma eco-punctelor prezentate în figura 15 va conduce 
la un total de aproximativ 1000 de eco-puncte în cazul 
casei metalice şi, respectiv, 600 de eco-puncte pentru casa 
tradiţională. Acest lucru este oarecum în contradicţie cu 
valorile derivate din procesul de construcţie, unde raportul 
este inversat în favoarea casei metalice. Explicaţia pentru 
aceasta derivă din faptul că, pentru casa metalică, straturile 
pereţilor, podelei şi acoperiş sunt înlocuite (rămânând, 
practic, numai scheletul de oţel), în timp ce în cazul casei 
tradiţionale, cărămida, betonul şi structura principală din 
lemn a acoperişului rămân în forma originală. 

Rezultatele analizei considerând faza de con-
strucţie, cea de sfârşit al ciclului de viaţă şi cea de 
întreţinere (ciclu de viaţă complet). Figurile 16 şi 17 

prezintă etapele descrise mai sus ale ciclului de viaţă al 
clădirilor, ca o sumă directă a: 

 fazei de construcţie; 
 eliminării, la sfârşitul ciclului de viaţă, a diferitelor 

materiale; 
 întreţinerii clădirii pentru o perioadă de viaţă de 

50 de ani la nivel de materiale. 
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Fig. 15. Comparaţie privind impactul asupra mediului între casa 
metalică şi cea tradiţională pentru procesul de întreţinere (apreciere 

finală). 
 

Ca o tendinţă generală, următoarele categorii de impact 
sunt cele mai importante (vezi Figura 16): 

● folosirea combustibililor fosili, a substanţelor an-
organice cu efecte respiratorii şi a schimbărilor climatice: 
în principal din cauza proceselor de fabricaţie care necesită 
cantităţi mari de energie şi care afectează direct cantităţile 
de combustibil fosil folosit. Aceste procese contribuie în 
mare măsură la emisiile de substanţe anorganice şi gaze 
care produc schimbări climatice; 

● utilizarea terenurilor: din cauza afectării utilizării 
terenului (exploatarea lemnului, balastiere etc.). 
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Fig. 16. Comparaţie privind impactul asupra mediului între casa 
metalică şi cea tradiţională (apreciere finală), pentru construire, 
incluzând faza de întreţinere şi cea de sfârşit al ciclului de viaţă. 
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Ca regulă generală, diferenţele obţinute în analiza 
ciclului de viaţă incluzând faza de întreţinere, urmează 
tendinţa observată în cazul de procesul de construcţie în 
sine, şi anume aproape toate categoriile de impact 
asupra mediului sunt mai mari pentru casa tradiţională. 

Exprimând impactul printr-un scor unic (vezi figu-
ra 17) şi ţinând cont de limitările sistemului prezentate 
anterior, casa metalică (2750 eco-puncte) prezintă un 
avantaj important în faţa casei tradiţionale (4220 eco-
puncte). Desigur, o mulţime de parametri (cum ar fi 
particularităţile naţionale sau regionale, zonele climatice 
sau distanţa de la distribuitorii de materiale) pot afecta 
aceste rezultate. 
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Fig. 17. Comparaţie privind impactul asupra mediului între casa 
metalică şi cea tradiţională (scor unic), pentru construire, incluzând 

faza de întreţinere şi cea de sfârşit a ciclului de viaţă. 

CONCLUZII 

Cu siguranţă că toate rezultatele prezentate în studiul 
de caz sunt obţinute ţinând cont de o serie largă de ipoteze 
şi scenarii. Schimbând unele dintre aceste scenarii, s-ar 
putea ajunge la rezultate diferite. În orice caz, rezultatele 
prezentului studiu, arată foarte clar faptul că soluţiile 
moderne ale clădirilor rezidenţiale pot conduce la soluţii 
viabile în consens cu dezvoltarea durabilă şi prietenoase 
cu mediul înconjurător. Acest tip de analize vor fi în viitor 
parte a unei proiectări integrate a clădirilor, care să 
acopere pe lângă calculele structurale şi de cost şi cele de 
impact asupra mediului.  

Notă: studiul de caz este prezentat în detaliu în arti-
colele [1] şi [2] prezentate în bibliografie. Studiul extins 
conţine şi integrarea aspectului energetic. 

În ceea ce priveşte implicarea României în aplicarea 
conceptului de dezvoltare durabilă, în prezent se 
desfăşoară două programe guvernamentale, şi anume: (1) 
Programul naţional "Casa verde" de înlocuire sau 
completare a sistemelor de încălzire cu sisteme care 
utilizează energie solară, geotermală şi eoliană sau alte 
sisteme, respectiv (2) Programul de Reabilitare Termica, 
un program guvernamental multi-anual pentru reabilitarea 
termică a blocurilor de locuit, construite în perioada 1950-
1990 (www.rogbc.org). 
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