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Modernizarea României incepe cu 
modernizarea satului românesc

• „Eu cred ca veșnicia s-a nascut la sat. Aici orice gand e 
mai incet, inima-ti zvacneste mai rar, ca si cum inima nu 
ti-ar bate in piept, ci adanc in pamant undeva”, spunea 
Lucian Blaga. 

• Satul românesc a avut mereu propriul sau loc romantic 
in mentalul colectiv, insa intr-o lume aflata intr-o 
permanenta miscare browninana pana si vesnicia pare 
ca si-a pierdut esenta.

• „Glasul pamantului” despre care vorbeste Rebreanu nu 
mai este suficient: oamenii trebuie să caute 
sustenabilitatea și dezvoltarea societății în care trăiesc.

• Este nevoie de proiecte colective care sa dinamizeze si
sa angreneze oamenii de la sate pentru dezvoltarea și 
bunastarea acestor comunitati. 

[ www.fonduri-structurale.ro]
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Cuprins:

• Motivatia modernizarii nivelului de trai în 
România

• Situația actuală la nivel global și în România

• Analiza problemelor și soluții;
• Analiza pe Ciclul de Viata.
• Oportunitați pentru producatorii români de

materiale de construcții
– Domenii de investiție pt. producatorii români.
– Surse de finanțare (JESSICA, POR..)
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Ce este un oraș inteligent 
sustenabil locuibil?

Format din cladiri inteligente + 
relatiile dintre ele si infrastructura, 
astfel incat sa asigure:

• Un oras just
• Un oras frumos
• Un oras creativ
• Un oras intreprinzator
• Un oras inovativ
• Un oras cu incluziune sociala
• Un oras adaptabil
• Un oras ecologic
• Un oras conectat, cu mobilitate si 

contact usor Cum se face? �
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” SUSTENABILITATEA PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII.
DE LA MATERII PRIME LA ORASE INTELIGENTE.”

Analiza pe ciclul de viață

PRODUSEPRODUSE RESURSERESURSE

MATERIA 
PRIMA:

minereuri, roci, 
lemn, produse 

petroliere, 
chimice (plastice)

Echipamente,
Cladiri, 
ORAȘ(inteligent)

STRATEGII Exploatare,
practici,  norme, legi.

PRODUSEPRODUSE

DESEURIDESEURI RESURSERESURSE

Sustenabilitate

MATERIA 
PRIMA:
minereuri, roci, 
lemn, produse 
petrolier, chimic 
(plastice)

Echipamente, 
Cladiri, 
ORAS(inteligent)

Reciclare, 
postutilizare
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” SUSTENABILITATEA PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII.
DE LA MATERII PRIME LA ORASE INTELIGENTE.”

Analiza pe ciclul de viață.

PRODUSEPRODUSE

DESEURIDESEURI RESURSERESURSE

Sustenabilitate

STRATEGII Exploatare,
practici,  norme, legi.

MATERIA 
PRIMA:
minereuri, roci, 
lemn, produse 
petroliere, 
chimice (plastice)

Echipamente, 
Automobile, 
Cladiri, 
ORAS(inteligent)

Reciclare, postutilizare
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Sustenabilitatea- teoria
• Dezvoltarea economica afecteaza 

mediul (Conf. ONU- Stockholm, 1972.)

• Conceptul de dezvoltare durabila (Rap.B. 1987)

OAMENI    RESURSE.

• Sustenabilitatea poate fi:
Sociala, Culturala și Economica

• Dezvoltarea durabilă este in prezent
inlocuita de conceptul de ECONOMIE 
VERDE (D.d. pare un termen abstract)

• In esenta este vorba de CUM GÂNDIM o 
afacere; dacă banii sunt investeti cu cap-
> bine social si financiar

• Ne aflăm în RĂZBOI pentru  
RESURSELE NATURALE!!!
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Sustenabilitatea - practică
• ANALIZA PE CICLUL DE VIATA !! 

(SR EN ISO 14044:2007 și ISO 14044:2006)
• Dezvoltarea durabilă motiveaza actiuni la nivel:

– Politic (tinte de reducere a emisiilor de GES pana in 2020, 2050)
– Proiectare
– Executie
– Exploatare (cladirile cu fatada de sticla? Dar autostrazile romanesti? –garantate 2 ani, 

cat un TV!). Este sustenabila exploatarea abuziva a resurselor, padurilor de catre 
firme straine?)

– Postutilizare/ Reciclare (la sf. perioadei de utilizare). Ex:
• Un design sustenabil si intretinerea corespunzatoare

a cladirilor are efecte mari asupra s ănătații umane și 
asupra starii de bine a ocupan ților. 

• Un mediu sanatos reduce rata imbolnavirilor, 
absenteismului, demisiilor si contribuie la fideliz area 
angajatilor si la cresterea productivitatii muncii.
(PwC 2008, Oancea 2012)
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Situatia globală: 
Europa

• 503 milioane de locuitori  (~1,2mld India)
• 350 milioane (70%) traiesc in 

localități>5000 locuitori
• 23 orașe >1 mil. locuitori
• 345 orașe >100.000 locuitori
• In ultimul secol Europa s-a URBANIZAT !

si....
• 2/3 din loc. Europei produc 67%PIB
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Asia 

Astana - cort

Singapore-
Gardens of the bay
China- PUD valabil 2 ani, 
apoi terenului i se da alta 
destinatie 

Mare consumator de resurse!

Masdar City in Abu-Dhabi 
Eco-oras 2020
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România

• Ramasă în urmă dpv. al dezvoltarii infrastructurii între și în orașele 
țării (transport feroviar (Maglev, rutier), urban public, constructii)

• Lipsa unor noi cladiri emblematice (semiotica cladirilor)
• Lipsa/ nerespectarea unei strategii de dezvoltare in construcții
• Boom imobiliar=tunuri imobiliare (investitii minime-efecte maxime)

– Cladiri ineficiente energetic
– Zgomotoase, neventilate si neclimatizate corespunzat or -> 

productivitatea muncii scazuta
– Pasarea responsabilității către nefericitul chiriaș (fatade de 

sticla)
• Grave greseli arhitecturale dpv. strategic (arterele de evacuare pot 

fi blocate de turnuri (ex: Romexpo-CityGate, Aviatiei-turnul 
Raiffeisen si Nusco si altele)

• Este de lucruuuu......
• ORASE LOCUIBILEEEEE
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Sustenabilitate..                                               

PROVOCAREA=Urbanizarea
...Constr. ind. globală

• Orașele fac să interacționeze:   Consumatorii, 

                                                           Lucrătorii
Afacerile

• Rezultatul interacțiunii este SPECIALIZAREA
afacerilor și a angajatilor  � produse inovative
(de constructie) � reducerea costurilor

� o industrie orizontala si pe verticala 
�locuri de munca/somaj, poluare de la transport 
&cladiri
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Sustenabilitate..                                               

Urbanizarea
...Constr. ind. globală

• Resursa firmei=angajatii, iesirea din criza a 
oraselor=populatia specializata.

• Pentru a stimula și sus ține cresterea economică
urbană este nevoie de...?

Atragerea și menținerea angajaților profesioniști și a 
firmelor, fapt ce necesită transport și infrastructur ă 
puternică, standard de via ță ridicat în orașele 
României. + inovare, incubatoare de afaceri start-up, 
gestiunea energiei, apei, deseurilor .

• Construcția si dezvoltarea orașelor inteligente
presupune gasirea  si adoptarea solutiilor inovative si 
eficiente la probleme actuale ale oraselor (global si din 
Romania).
– Fond construit invechit...vezi statisticile INS
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Construcțiile sunt o ind. globală

• Construc țiile sunt o industrie
global ă, conectate cu alte 
industrii, care toate afecteaz ă 
mediul in care tr ăim. 

• Cladirile consuma resurse
(constructie si exploatare) => 2 metode

de a reduce risipa de resurse: 
– 1.Tehnologii noi eficiente, si 
– 2. Educarea factorului uman
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Construcțiile -industrie globală
• Orasele mari fac fata problemelor (trafic aglomerat, poluare, șomaj).

• Orasele mici au nevoie de ajutor sa se dezvolte 
prin dezvoltarea INFRASTRUCTURII.

• Gândiți din perspectiva cetațeanului ! –transport 
public, servicii (ex: orasul Urlați, Karlsruhe)

• Oamenii vor sa calatoreasca in diverse locuri, insa 
legaturile dintre locuri pot fi frustrante, consumatoare de 
timp, obositoare și stresante. Transportul bun este o 
cerinta universala pentru orice oras, vechi sau nou. 

• In orasele mici trebuie investit pentru a le dezvolta durabil, în :
– Transport public: Confort, Reducerea poluarii, Cresterea nivelului de 

trai
– Energie ...eficienta energetica si generare de energie local.
– Constructii (drumuri, gradinite, locuinte, hub-uri pentru întreprinzatori

etc)
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Provocări ale viitorului 
ind. construcțiilor din RO

• 2050--- 1 data la 5 ani un dezastru natural

• România- s ă devina HUB regional în Centrul Europei

• Pe iesirile din oras sa nu fie construite turnuri (strategic)

• Generarea de spatii verzi ( inclusiv acoperisuri verzi) pentru a 
reduce insula de caldura urbana � temp mai mica ext.si eficienta
mai mare a echipam. de racire

• Evitarea stresului vizual 
(o schema de culori la 
blocurile reabilate termic, 
nu diferente mari)



17

Provocări ale viitorului 
ind. construcțiilor din RO 

• Modelul japonez =import materii prime-export produse cu valoare 
adaugata mare-----de adaptat pt RO.

• Exploatarea rațională și legală a resurselor naturale; Razboiul 
resurselor!
– LEMN-ul----bogatie naturala ar trebui exploatat de firme romanesti si 

vandut ca produs cu valoare adaugata mare. 
– Cuprul si metalele rare---statul sa continue exploatarea. Industria 

electronicelor si a panourilor solare solicita cantitati din ce in ce mai 
mari (China), astfel incat resursele minerale ale tarii chiar sunt resurse 
pentru generatiile viitoare.

• Adaptare industriei la cuvintele cheie ale momentului: eficienta
energetica, cladiri verzi, inteligente, eco-orase......

• Concentrarea investitiilor pe SPATIUL RURAL pentru modernizarea 
oraselor de provincie la nivelul anului 2014 (reducerea decalajelor) 

• NU IMPORT, ci PRODUCȚIA LOCAL Ă de materiale și 
echipamente cu valoare adaugat ă mare ( placari, panouri solare, 
centrale termice, motoare electrice, pompe etc)

• Dezvoltarea cercetarii----investitia in cercetare—parteneriate cu 
Universitatile (UTCB...) pentru a imbunatatii produsele din fabricatie.
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Surse de finanțare
Johannes Hahn, comisar UE pt Politca Regionala:
-2007-2013   40% fondurile structurale pentru orase , pt imbunatatirea calitatii vietii.
-2014-2020   60%   (+20%)

JESSICA: Joint European Support for Sustainable Inv estment in City Areas
• Tarile UE pot alege sa investeasca o parte din fondurile lor structurale in fonduri 

rostogolitoare pentru a ajuta la reciclarea resurselor financiare pentru a accelera 
investitiile in zonele urbane ale Europei. 

• JESSICA promoveaza un mediu urban sustenabil prin sprijinirea proiectelor in 
urmatoarele domenii: 

– Infrastructura urban ă – transport, apa/ apa menajera, energie 
– Mostenire culturala sau situri arh. – pt. Turism sau alte activitati sustenabile 
– Regenerarea zonelor poluate - inclusiv curatarea si decontaminarea 
– Crearea de noi spatii comerciale pentru sectorul IMM-urilor, IT si Cercetare Dezvoltare 
– Cladiri universitare – medicina, biotehnologie si alte specialitati 
– Imbunatatiri ale eficientei energetice 

• http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instru ments/jessica_en.cfm#2
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Orașul inteligent-privire în viitor
• Tehnologia si știința ne influentează 

lumea in care traim.
• Ce servicii trebuie sa ofere 

tehnologia!!
• Orașe inteligente formate din clădiri 

inteligente…
– (megalopolisuri, eco-cities....orase de vis )

Dubai, Masdar
– Orasele românești sunt in dezvoltare si 

lipsa idezvoltarii conduce la adoptarea 
noilor tehnologii (AVANTAJ)

• Arhitectura pasiva cuplata cu instalatiile 
controlate cu inteligenta artificiala, pentru 
starea de bine a ocupantilor in conditii de 
eficienta energetica 

• Multumita peisajului natural, pozitiei 
geografice, arhitectutii vernaculare si 
starii actuale a cladirilor din Romania 
orasele Românie au potentialul de a 
devenii eco-orase inteligente, odata cu 
adopatarea noilor tehnologii. 
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Ce este un oras inteligent 
sustenabil locuibil?

Format din cladiri inteligente + relatiile dintre ele si 
infrastructura, astfel incat sa asigure:

• Un oras just
• Un oras frumos
• Un oras creativ
• Un oras intreprinzator
• Un oras inovativ
• Un oras cu incluziune sociala
• Un oras adaptabil
• Un oras ecologic
• Un oras conectat, cu mobilitate si contact usor
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Analiza SWOT

Pericole:

-coruptia in contextul
-RAZBOIUL 
RESURSELOR!

Oportunitati:
•UE-OLAF
•Schengen
•Un program national de 
constructii poate repune pe 
picioare toata industria 
romaneasca legata de ind. Constr.
•RO-Hub regional; canalul Siret

Ne trebuie:
•Un obiectiv national de dezvoltare
RO-Hub regional; canalul Siret
•Vointa politica

Avem:
•Resurse naturale:
•Lemn, apa, roci de constructie
•Minereuri si combinate 
siderurgice
•Fonduri europene de dezvoltare
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Articol publicat in 
Intelligent Buildings International

• Productivitatea muncii in Romania este scazută deoarece 
clădirile nu asigură starea de bine a angajatilor, ci doar un 
mediu confortabil.

• Link: http://dx.doi.org/10.1080/17508975.2012.725529
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Ultima mea carte

• Capitolul 6 în
”Intelligent Buildings”
ICE, Londra 2013
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Asist. univ. dr.ing. 
Universitatea Tehnică de Construcții 

București, 
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Universitatea Tehnică de 
Construcții București

Întrebări, sugestii, 
consultanță tehnică, 
propuneri de colaborare.


