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„Clădiri publice

?   
Definiția nu este clară!

DIN 18040-1:
- clădiri pentru cultură, educație și sănătate
- infrastructură sportivă și recreativă
- Clădiri de birouri, clădiri administrative și tribunale
- Magazine și restaurante 

- Locuri de parcare, garaje

Norme-tip de construcții ale statelor federale (MBO):
- Clădiri cu infrastructură culturală și educațională, accesibile publicului
- Infrastructură sportivă și recreativă
- Instituții de îngrijire a sănătății
- Clădiri de birouri, clădiri administrative și tribunale
- Magazine și restaurante
- Locuri de parcare, garaje și toalete

Mai exact:
- EEWärmG (secțiunea 2, alineatul 2, punctul 5) *:
- Toate „clădirile nerezidențiale” din sectorul public, care sunt utilizate în scopuri legislative, executive, judiciare sau publice.
* de 2 zile nu mai este valabil, fiind înlocuită cu Legea privind performanța energetică a clădirilor (GEG)
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MINIMIZAREA emisiilor de CO2

înseamnă 

ECONOMIE DE ENERGIE 
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Directiva UE 2010/30 „2010/30/UE” 2010-05-19

(NZEB „Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero”)*
*PH (PASSIVHAUS) 15 kWh/m²a (A trecut mult timp de când, la nivel mondial, a fost recunoscut cel mai înalt standard în materie de clădiri 

eficiente energetic) 

2019

pentru toate clădirile publice

2021 

pentru toate clădirile

OBIECTIVE RATATE!!!

… OBIECTIVE europene/germane
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Cerințe privind eficiența energetică pentru clădirile din germania începând din 

1952

1952
DIN 4108 „Wärmeschutz im Hochbau“ (Izolația termică în construcții” privind „izolația termică minimă” 

Motiv: cerințe în materie de igienă

1976 
„Legea privind economia de energie” în urma crizei petrolului din 1974)

Motiv: independența față de non-aliații politici

1977 
1. Reglementare privind izolația termică „Regulamentul protecția termică (WschVO 77) 270 kWh/m²a

1984
2. Reglementare privind izolarea termică (WschVO 84) pentru prima dată cerințe pentru modificarea clădirilor

1995 
3. Reglementare privind izolarea termică (WschVO 95) 100 kWh/m²a

2002 
Ordonanța privind economia de energie (EnEV* 2002) „Clădiri cu consum redus de energie”, cca 75 

kWh/m²a
EnEV 2007/2009/2014/2016
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2021 
Prima lege federală privind protecția climei

„Sistem național de comercializare a cotelor de emisie” 

...și altele 

Stimulente în loc de sancțiuni
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Obiectivele climatice germane
“Programul de protecție a climei 2030”)
* Hotărârea Guvernului Federal din 09.10.1019

2030

Reducerea emisiilor de CO2  55% (comparativ cu 1990)

Reducere de 470 de milioane de tone de CO2 pe an 

Sectorul construcțiilor: 70 de milioane de t/a în loc de 120 de milioane de t/a
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Pe 18 decembrie 2019, guvernul federal a adoptat 
„Strategia pentru eficienţă energetică 2052 (EffSTRA)”.



RoA

Energy efficiency and renewable energies in public buildings

Ludwig Rongen             

03.11.2020

plafon U

 0,15 W/(m²K)

prete U 

 0,21

 0,15 W/(m²K)

ferestre

cu trei

geamuri

Uw  0,98

valoare g 

0,25-0,55

Construcția de clădiri fără punte termică 

Ușă exterioară 

1,35 

0,85 W/(m²K

U pardoseală

 0,26 0,15 W/(m²K)

Izolare termică 

excelentă

Etanșeitate

n50  0,6 /h
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A trecut mult timp de când 

CASA PASIVĂ

(„Clădire cu consum de energie este aproape egal cu zero”)*

a devenit cel mai înalt standard 

recunoscut la nivel mondial

în 

construcția de clădiri eficiente energetic

ÎNSĂ...
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În viitor, energia va fi furnizată numai din surse regenerabile!

Resursele de energie ale viitorului

vânt apă soare pământ
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O parte foarte importantă a „cererii de energie aproape egală cu zero” trebuie 

acoperită din energie din surse regenerabile 

...în mod ideal la locație sau în apropiere



RoA

Energy efficiency and renewable energies in public buildings

Ludwig Rongen             

03.11.2020

Nu ar trebui să ne fie 

indiferent de 

unde 

provin coeficienții de 

transfer termic buni.

Evitați deșeurile 
periculoase din izolații!
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Pe lângă minimizarea consumului de energie și pentru a organiza aprovizionarea 

cu energie în întregime din surse regenerabile,  trebuie să 

- implementăm gestionarea durabilă a apei și deșeurilor

pentru a 

- economisi apa potabilă

- crește ponderea utilizării apelor pluviale și gri

- preveni producția de deșeuri

- utiliza materiale reciclabile, dar cel puțin compostabile

- utiliza materiale nepoluante

… implementa strategii corporative privind angajamentul social
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Dezvoltarea limbajului de proiectare
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„Calitatea ridicată în arhitectură” nu înseamnă doar 

proiectare estetică,

... ci și

foarte eficientă energetic!
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Clinica de psihiatrie din Cologne-Chorweiler
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100 m 11°C

125 m 12°C

150 m 13°C

175 m 14°C

200 m 15°C

225 m 16°C

250 m 17°C

275 m 18°C

300 m 19°C

pompă de 

căldură

Zonă de apă protejată                         Fără foraje adânci!!!

eșantioane de 

pământ

Sursa: Vika-Ingenieur GmbH
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Coșuri geotermale

(până la 4 metri 

adâncime)



RoA

Energy efficiency and renewable energies in public buildings

Ludwig Rongen             

03.11.2020

Coșuri 

geotermale

Albie de
infiltrare

Pompă de căldură

Sursă: Evers engineering 

office
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Renovarea unei școli gimnaziale din 1971 

Baesweiler (Germania)
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Proiect final pentru clădirea administrativă, 

la momentul respectiv 

cel mai bun proiect din Renania de Nord-

Westfalia, 

prin urmare i s-a acordat un ajutor de stat 

pentru bugetul de 4,83 mil. de euro

panouri de fațade:

plăci laminate HPL (high pressure 
laminate)
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220 kWh/(m²·a)

15 kWh/(m²·a)

Economii privind consumul de 

energie: 

93,2 %
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Câștigătoarea 
concursului desfășurat la nivelul Germaniei

„Municipal climate protection 2010“

Premiu în bani pentru client  

40,000 €
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Biserica creștină protestantă din Heinsberg

anul construcției 1953

Prima clădire non-rezidențială cu certificat EnerPHit 

cu izolație interioară  
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Celuloză pentru izolația interioară
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Cererea de energie pentru căldură 

înainte de renovare: 183 kWh/m²a

după renovare

(inclusiv aprovizionare cu apă caldă și energie electrică pentru ventilare mecanică)

8,5 kWh/m²a

Economie de energie

95,4 %

Reducerea emisiilor de CO2: 

233 de tone pe an
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Cererea de energie termică 

biserică 

+

încăpere multifuncțională 

+ 

încăperi adiacente

(inclusiv aprovizionare cu apă caldă) 

+  

energie electrică pentru ventilare mecanică)

17 kWh/m²a

Elemente fotovoltaice pentru producția de energie

24,6 kWh/m²a
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„PLUSENERGY-HOUSE”
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Dr. h. c. Nikolaus Schneider împreună cu soția Anne

(30.03.2014)
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Competiția Solar Decathlon Europe 2014, Franța
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Prima clădire cu materiale textile, independentă 
energetic, din lume
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Zipper

Zipper
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Centrul de tehnologie pentru case pasive, Parcul ecologic sino-german, Qingdao, R.P. Chineză 
(între timp „Siemens Center”)

Cea mai mare clădire Plus-Energy din Asia 
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04.07.2014

?
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Oceane 海洋
Râuri 河流
Pietre 卵石
Case 建筑

Toată natura este …….. 皆为自然 ……..

PASSIVHAUS Technical Experience Centre,

Qingdao 
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2016-09-22 Ceremonia de inaugurare

2 ani, 2 luni, 18 zile după semnarea contractului de 

arhitectură  
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Grădinița Călărași - Prima casă pasivă din Moldova
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Prim-Ministru 
Pavel Filip 
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Vă mulţumim pentru atenţia acordată!

Ludwig Rongen 

03.11.2020


