
Asociaţia Producătorilor de 
Materiale pentru Construcţii 
din România

Membră a Consiliului European al Producătorilor de 
Materiale pentru Construcţii

www.apmcr.org

http://www.apmcr.org


"Clădirile nZEB,  expresie a Economiei Circulare“

ing. Claudiu GEORGESCU,
președinte APMCR



Dezvoltarea Durabilă (Sustenabilă)
 “Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care satisface

cerinţele generaţiei actuale, fără a priva generaţiile viitoare
de posibilitatea de a-şi satisface propriile lor cerinţe.”

Raportul Brundtland 1987

Domeniu reglementat pentru produse

Domeniu reglementat pentru clădiri 



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

Cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor pe o durată de
utilizare rezonabilă din punct de vedere economic:
1. Rezistență mecanică şi stabilitate;
2. Securitatea la incendiu;
3. Igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
4. Siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
5. Protecţie împotriva zgomotului;
6. Economie de energie şi izolare termică;
7. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.



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

7. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale



Articolul 2 D31/2010
Definiții
În sensul prezentei directive se aplică
următoarele definiții:
2. „clădire al cărei consum de energie
este aproape egal cu zero” înseamnă o
clădire cu o performanță energetică
foarte ridicată, stabilită în conformitate
cu anexa I. Necesarul de energie
aproape egal cu zero sau foarte scăzut
ar trebui să fie acoperit, într-o foarte
mare măsură, cu energie din surse
regenerabile, inclusiv cu energie din
surse regenerabile produsă la fața
locului sau în apropiere;





Overview of the NZEB numerical definition currently available in Europe



Overview of the NZEB numerical definition currently available in Europe



Dezavantajele nZEB

• costurile inițiale pot fi mai mari – este necesar un efort pentru a înțelege, a aplica și
a se califica pentru subvenții nZEB
• foarte puțini designeri sau constructori au competențe sau experiența necesare
pentru a construi nZEB
• posibilele scăderi în viitor a costurilor de energie regenerabilă ar putea reduce
valoarea capitalului investit în eficiența energetică (noile celule solare fotovoltaice
au tarife în scădere de aproximativ 17% pe an)
• provocarea de a recupera costurile inițiale mai mari pentru revânzarea
construcției, deoarece noile sisteme de rating de energie sunt introduse treptat
• în timp ce casa individuală poate utiliza o medie netă de energie zero, după un
an, se poate solicita energie în momentul în care are loc un vârf de cerere pentru
rețea. În acest caz, capacitatea rețelei trebuie să furnizeze în continuare energie
electrică la toate loturile. De aceea, un ZEB nu poate reduce capacitatea necesară
centralei.
• fără o anvelopă termică optimizată, consumul de energie și de resurse utilizat
pentru încălzire și răcire este mai mare decât necesarul. ZEB, prin definiție, nu
prevăd un nivel de performanță de o capacitate minimă de încălzire și
răcire, permițând astfel sistemelor supradimensionate de energie regenerabilă să
umple golul de energie.
• captarea energiei solare cu ajutorul captatorilor solari funcționează numai dacă au
orientarea faţă de direcţia sudului. Captarea energiei solare nu poate fi optimizată în
România (pentru emisfera nordică sau pentru emisfera sudică), care se confruntă
cu umbră sau împrejurimi împădurite.



Avantaje nZEB

• cerință redusă de energie;
• confort sporit din cauza temperaturilor interioare mai uniforme (acest
lucru poate fi demonstrat cu hărți izoterme comparative);
• protejarea proprietarilor de clădiri de creșterile viitoare ale prețurilor la 
energie;
• cost total redus al proprietății datorită îmbunătățirii eficienței energetice;
• reducerea costului lunar total net de întreținere; 
• costul suplimentar este minimizat pentru construcțiile noi, comparativ cu 
un profit ulterior;
• valoare de revânzare mai mare deoarece potențialii proprietari cer mai 
mult pentru nZEB decât oferta disponibilă;
• valoarea unei clădiri ZEB față de o construcție convențională similară ar 
trebui să crească de fiecare dată când costurile energiei cresc;
• viitoarele restrictii legislative, precum și taxele pe emisiile de carbon / 
sancțiunile pot forța scăderea prețurilor clădirilor ineficiente energetic.



Clădirea nZEB  vs. Clădirea Verde 

Scopul clădirii verzi și al arhitecturii durabile este folosirea mai eficientă
a resurselor și reducerea impactului negativ al unei clădiri asupra
mediului.
Clădirea nZEB, prin consumul ei energetic, poate sau nu să fie
considerată "verde" din toate punctele de vedere, cum ar fi reducerea
deșeurilor, folosind materiale de construcții reciclate, etc. Cu toate
acestea, la zero energie, sau zero net, clădirea nZEB tinde să aibă un
impact ecologic mult mai mic pe toată durata de viață a clădirii, în
comparație cu alte clădiri "verzi" care necesită import de energie și / sau
combustibili fosili pentru a fi locuibile și pentru a satisface nevoile
ocupanților.
Într-o locație, din cauza provocărilor de proiectare și sensibilitate, pentru
a răspunde eficient nevoilor energetice ale unei clădiri și ale locatarilor
folosind energie din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală,
etc.), proiectanții trebuie să aplice principiile proiectării holistice, și să
profite de condițiile naturale disponibile gratuit, cum ar fi orientarea
solară, ventilația naturală, utilizarea luminii naturale, masa termică, sau
răcirea pe timp de noapte.



EN 15643- 1   Cadrul general pentru evaluarea sustenabilității clădirilor

Toate standardele cadru publicate
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EN15804 

-Standardul european prevede norme de bază pentru toate produsele din
categoria construcții și servicii;
-Oferă o structură pentru a se asigura că toate declarațiile de mediu pentru
produse de construcție (EPD), servicii de construcții și procese de
construcție sunt derivate, verificate și prezentate într-un mod armonizat;
-EPD comunică verificabile, exacte, nu induce în eroare informațiile de
mediu pentru produse și aplicațiile lor, sprijinind astfel științific o bază de
alegere echitabilă a produselor, precum și stimularea potențialului de
îmbunătățire continuă a mediului;
-Procesul de standardizare a avut loc în conformitate cu EN ISO 14025.
Toate problemele comune sunt acoperite orizontal pentru toate tipurile de
produse, în scopul minimizării abaterilelor pe verticală (ramură specifică);
-Informațiile EPD sunt exprimate în module de informare, care permit
organizarea facilă și exprimarea datelor oferite pe parcursul ciclului de viață
al produsului. Abordarea presupune că datele subadiacente ar trebui să fie
coerente, reproductibile și comparabile.



-EPD este exprimată într-o formă care permite agregarea (plus), pentru
a oferi informații complete pentru clădiri;
- Prezentul standard nu tratează agregarea la nivelul clădirii și nici nu 
descrie  normele de aplicare a EPD într-o evaluare a clădirii. Revizuirile 
viitoare pot include parametrii suplimentari prestabiliți;
- Acest standard european prevede mijloacele necesare dezvoltării unei 
declarații de mediu de tip III pentru produsele de construcție, și este 
parte dintr-o suită de standarde care sunt destinate evaluării
sustenabilității. 



"SR EN 15643-1:2011" "Contribuția lucrărilor de construcție la
dezvoltarea durabilă. Evaluarea contribuției la dezvoltarea durabilă a
clădirilor. Partea 1: Cadru metodologic general“

"SR EN 15643-2:2011" "Contribuția lucrărilor de construcție la
dezvoltarea durabilă. Evaluarea contribuției la dezvoltarea durabilă a
clădirilor. Partea 2: Cadru pentru evaluarea performanței de mediu“

"SR EN 15942:2012" "Contribuția lucrărilor de construcție la
dezvoltarea durabilă. Declarații de mediu ale produselor. Formate de
comunicare între firme”

"SR EN 15978:2012" "Dezvoltare durabilă a construcțiilor. Evaluarea
performanței de mediu a clădirilor. Metodă de calcul“



Economia Circulară, sinteza unei convergențe naturale 

Economia circulară reprezintă o strategie de dezvoltare care implică o creștere
economică, fără a spori consumul de resurse, o transformare profundă a
lanțurilor de producție și a obiceiurilor de consum și reproiectarea sistemelor
industriale la nivel de sistem. Aceasta se bazează pe inovație
tehnologică, socială și organizațională.



 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ 

Bruxelles, 2.7.2014  
COM(2014) 398 final 

  

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR 

Spre o economie circulară:  
un program „deşeuri zero” pentru Europa 

{SWD(2014) 206 final} 
{SWD(2014) 211 final} 



1. O Economie Circulară în sprijinul creșterii durabile

2. Crearea unui cadru de politică favorabil

2.1. Proiectare și inovare în vederea unei economii circulare
2.2. Deblocarea investițiilor în soluțiile oferite de economia circulară
2.3. Mobilizarea întreprinderilor și a consumatorilor și sprijinirea IMM-urilor

3. Modernizarea politicii privind deșeurile și a obiectivelor din acest
domeniu: deșeurile ca resursă

3.1. Definirea obiectivelor în materie de deșeuri pentru trecerea la o
societate care reciclează

3.2. Realizarea simplificării și îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației
în domeniul deșeurilor

3.3. Rezolvarea provocărilor specifice din domeniul deșeurilor

Stabilirea unui obiectiv privind utilizarea eficientă a resurselor



„Trăim cu sistemele economice liniare ale secolului al XIX-lea chiar și acum, în
secolul al XXI-lea, o lume a economiilor emergente, a milioanelor de noi
consumatori de clasă mijlocie și a piețelor interconectate”, a afirmat comisarul
Potočnik. „Dacă vrem să fim competitivi, trebuie să beneficiem din plin de
resursele noastre, iar aceasta înseamnă să le reciclăm, redându-le utilizarea
productivă, și nu să le îngropăm în depozite de deșeuri.”

Trecerea fundamentală va presupune să ne îndepărtăm de economiile de tipul
„procurare, producție, consum și eliminare” și să ne îndreptăm către un model
bazat pe „refolosire, reparare, recondiționare și reciclare”. Propunerile Comisiei
pentru a realiza acest obiectiv variază în mare măsură și includ noi obiective
privind deșeurile și noi indicatori pentru monitorizarea eficienței utilizării
resurselor, politici care să stimuleze reciclarea și să facă ciclurile de viață ale
produselor mai durabile, precum și inițiative de a crea locuri de muncă ecologice și
a sprijini antreprenoriatul ecologic.

Realizarea tranziției către o economie mai circulară ne va impune să consolidăm
legătura dintre reducerea deșeurilor și eficiența utilizării resurselor, să învățăm să
apreciem deșeurile ca resursă și să aplicăm lecțiile pe care ni le dă natura, unde
nimic nu se risipește. Mai presus de toate, va înseamna să ne îndepărtăm de
abordarea actuală în care extragem din sol materiile prime limitate, le utilizăm o
singură dată pentru a fabrica un produs și apoi le aruncăm, îngropându-le înapoi
în subteran.



„Europa are o populație densă, este blocată într-un model economic bazat pe
utilizarea intensivă a resurselor, se confruntă cu prețuri din ce în ce mai mari
– și mai volatile – ale resurselor și este dependentă de importurile de resurse
și energie”, a afirmat comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik.
Acesta a menționat că nu avem altă opțiune decât să încercăm să obținem
valoare adăugată din resursele pe care le utilizăm, facilitând o mai mare
productivitate în numeroase sectoare.

Într-o lume în care populația crește și resursele se diminuează, UE urmărește
să transforme în realitate o viziune în care trăim bine, în limitele ecologice ale
planetei. Pentru a ajunge acolo, trebuie să ne limităm impactul de
mediu, îmbunătățind în același timp bunăstarea economică.
„Trecerea la o economie circulară nu este numai posibilă, ci și profitabilă, dar
aceasta nu înseamnă că se va întâmpla fără politicile corecte.”

Comisia Europeană propune o serie de măsuri pentru accelerarea tranziției
Europei către o economie mai circulară. Printr-o mai mare eficiență a utilizării
resurselor și prin transformarea deșeurilor în resursă, acest nou model aduce
beneficii pentru competitivitate, creștere și ocuparea forței de muncă, precum
și pentru mediu.
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