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Eficienţa energetică a cladirilor 
este componentă 

a conceptului de dezvoltare durabilă



Dezvoltarea Durabilă

Dezvoltarea Durabilă este dezvol-tarea care satisface
cerinţele generaţiei actuale fără a priva generaţiile viitoate
de posibilitatea de a îşi satisface propriile lor cerinţe

Raportul Brundtland 1987

• Echitate socială
• Eficienţă economică
• Calitatea mediului înconjurător



În înțelesul prezentei directive, „produs pentru construcții”
înseamnă orice produs care este fabricat în vederea încorporării
sale, în mod durabil, în lucrările de construcții, care se referă atât
la clădiri, cât și la lucrările publice.

„produs pentru construcții” înseamnă orice produs sau set fabricat 
și introdus pe piață în scopul de a fi încorporat în mod permanent 
în construcții sau părți ale acestora și a cărui performanță 
afectează performanța construcțiilor în ceea ce privește cerințele 
fundamentale aplicabile construcțiilor;

Produs pentru construcţii 
Directiva 89/106 CEE

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 



CERINŢE ESENŢIALE
Produsele pentru construcții trebuie să permită 
construcția unor lucrări ținând cont de:
1. Rezistența mecanică ș stabilitatea
2. Siguranța în caz de incendiu
3. Igienă, sănătate și protecția mediului
4. Siguranța utilizării
5. Protecția față de zgomote
6. Economia de energie și izolarea termică

Directiva 89/106 CEE



REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL 

CONSILIULUI 
CERINȚELE FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIILOR
Construcțiile trebuie să corespundă, atât în ansamblu, cât și pe părți 
separate, utilizării preconizate, ținând seama mai ales de sănătatea și 
siguranța persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viață 
al construcțiilor. În condițiile unei întrețineri normale, construcțiile 
trebuie să îndeplinească aceste cerințe fundamentale aplicabile 
construcțiilor pe o durată de utilizare rezonabilă din punct de vedere 
economic.
1. Rezistență mecanică și stabilitate
2. Securitatea la incendiu
3. Igienă, sănătate și mediu înconjurător
4. Siguranță și accesibilitate în exploatare
5. Protecție împotriva zgomotului
6. Economie de energie și izolare termică
7. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale



Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate
astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie suste-
nabilă și să asigure în special următoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a
materialelor și părților componente, după demolare;
(b) durabilitatea construcțiilor;
(c) utilizarea la construcții a unor materii prime și
secundare compatibile cu mediul.

7. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale



Ciclul de viaţă al unui produs sustenabil  pentru construcţii



CU CE 
AR MAI TREBUI SĂ 

CONSTRUIM CASE ?!!



Clădiri
al căror 
consum 

de 
energie 

este 
aproape 
egal cu 

zero

Materiale 
Naturale

din resurse 
locale 



Eterna si fascinanta 
Ceramică

Ceramica expandată sub formă 
de blocuri de zidarie,monobloc 
sau mixte 



Varianta bloc ceramic cu insertie 
polistiren



Piatră şi Vata !



Cum se valorifică  
superior lemul!



Beton cu 80% lut 



Materiale noi, 
vechi de când lumea !



Materiale termoizolatoare naturale 



Un CUPLU MODERN 
POLISTIREN SI BETON



Intre naturale şi 
sintetice 



Blocuri de zidărie 
din nisip (85% ) si rasini



Sistem termoizolant cu panouri sandwich 



Lemnul un material etern! 











Casa Pasivă ?

Casa Activă ?

Casa ECOLOGICĂ?



Ne putem permite asa ceva cu toti?!!!



VĂ MUL UMESC 
PENTRU 
ATEN IE!
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