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1. Introducere
Un obiectiv prioritar al politicilor tuturor statelor îl constituie
reducerea consumului de energie pentru protejarea resurselor naturale
şi scăderea emisiilor de CO2 în atmosferă.
Excepţie de la aceste deziderate nu face nici Republica
Moldova, ţară care se află într-o dependenţă totală de piaţa externă a
purtătorilor de energie. Cele menţionate fac parte şi din obiectivele
prioritare a Directivelor Europene promovate în domeniul eficienţei
energetice şi ecologice a clădirilor.
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Pentru implementarea acestor directive şi a Planului Naţional
de Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice (PNEE), este necesar de
promovat cât mai consecvent activităţi de evaluare a performanţelor
energetice a clădirilor şi realizare a condiţiilor speciale de monitorizare
a economiilor obținute, prin aplicarea măsurilor concrete de creştere a
performanţei energetice a clădirilor la general şi a celor publice în
particular, cu referinţă atât la cele noi construite cât şi cele existente,
rezultate din auditarea energetică a acestora.
Printre obiectivele prioritare chemate să contribuie la
soluţionarea acestor deziderate importante, conform Strategiei
Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020” se regăseşte şi cel care în
mod categoric impune diminuarea consumului de energie prin sporirea
eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie.
Începând cu 01 ianuarie 2015 în Republica Moldova prin Legea
nr. 128 din 11.02.2014 privind performanţa energetică a clădirilor s-a
instituit cadrul legal şi obligativitatea evaluării performanţelor energetice
a clădirilor noi şi existente, acţiuni laborioase care implică existenţa
unui număr mare de auditori energetici pentru clădiri şi a unor
reglementări concrete în ceea ce priveşte metodologia de certificare
energetică a clădirilor de orice destinaţie, construite la diverse etape în
baza multiplelor soluţii arhitecturale şi structurale.
Având în vedere toate aceste aspecte, lucrarea de faţă
urmează să trateze concepţiile specifice care pot fi puse la baza sporirii
performanţelor energetice şi ecologice a clădirilor din Republica
Moldova, cu referire la cele existente şi nou construite, precum şi unele
rezultate a acţiunilor de analiză a potenţialului de reduce a consumului
de energie şi a necesarului de investiţii pentru implementarea măsurilor
de eficientizare a consumurilor de energie şi resurse energetice,
obţinute din auditări energetice.
2. Concepţii, strategii
energetică a clădirilor

şi

principii

de

eficientizare

Centrele ştiinţifice din lume preocupate de domeniul clădirilor
depun eforturi considerabile în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a
clădirilor viitorului la general şi a unor noi concepţii, soluţii, principii de
sporire a performanţei energetice a clădirilor noi şi celor existente în
particular.
Concepţiile arhitecturale şi structurale privitor la casa viitorului
sunt destul de diversificate şi ramificate atât ca obiective, cât şi ca
soluţii. Printre acestea pot fi evidenţiate - arhitectura dinamică,
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arhitectura sustenabilă, arhitectura organică, arhitectura bioclimatică, arhitectura ecologică, arhitectura solară, arhitectura
pasivă, arhitectura regenerativă.
Indiferent care principii vor fi puse la baza acestor concepte
pentru specialiştii din domeniul instalaţiilor un lucru este cert, că
conceperea adecvată a sistemelor de utilităţi care să deservească
aceste clădiri şi să facă faţă cerinţelor actuale de confort, indiferent de
climatul din exterior, este o mare provocare.
Pentru a satisface adecvat nevoilor prezentului şi viitorului
acestea ar trebui:
 să economisească cât mai eficient resursele preţioase (apa,
energia);
 să fie dinamic – adaptive, adică la variaţiile condiţiilor climatice
şi a exigenţelor utilizatorilor aflate după cum se cunoaşte, într-o
permanentă mi;care/deviere;
 să fie flexibile, permiţând o continuă transformare a spaţiului
deservit;
 să utilizeze surse regenerabile şi curate de energie;
 să nu polueze mediul şi să nu genereze deşeuri finale;
 să prezinte un înalt grad de prefabricare şi de adaptivitate la
noile tehnologii a domeniului;
 să fie adaptive şi uşor integrabile în diverse structuri;
 să poată fi facil monitorizate şi dirijate prin sisteme
automatizate moderne de management energetic.
Obiectivele nominalizate pot fi realizate intervenind asupra:
■ geometriei clădirii – prin realizarea unor anvelope cu o
configurare geometrică cât mai eficientă din punct de vedere
energetic, principiu la baza căruia se impune de fapt gestionarea
adecvată a dimensiunilor geometrice şi volumetrice a clădirii.
Această gestionare se realizează prin intermediul unor
indicatori ai geometriei clădirii cum ar fi:
- Gradul de compacitate termică = raportul suprafaţă de
schimb/volum locuibil;
- Raportul suprafaţă construită/volum;
- Perimetrul expus (perimetrul suprafeţei construite);
- Raportul între lungimea şi lăţimea în plan a suprafeţei
construite;
- Rapoarte suprafeţe expuse pe diferite orientări/suprafaţă
laterală totală.
■ protecţiei termice, lucru care se poate realiza prin utilizarea mai
multor strategii pasive şi active printre care: hiperizolare termică;
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hiperetanşare; transformarea unor elemente de anvelopă în
stocatoare energetice; creşterea inerţiei termice a unor elemente
bine alese, în scopul atenuării oscilaţiilor diurne ale
temperaturii/radiaţiei solare, utilizarea unor strategii de termoreglare a anvelopei, cuplajul corect anvelopă/sol, în raport cu
caracteristicile anvelopei şi particularităţile climatice etc.
■ utilizarea energiei solare în sisteme pasive - pereţi, tâmplărie
etc;
■ utilizarea energiei solare în sisteme active – instalaţii de
încălzire solare şi cu pompe de căldură, precum şi de ventilare condiţionare a aerului cu pompe de căldură, puţuri canadiene şi
tuburi termice.
Pentru a estima impactul energetic, ecologic şi economic
intervenit ca rezultat al aplicării conceptelor şi principiilor de sporire a
performanţei energetice a clădirilor descrise anterior, pentru domeniul
clădirilor din Republica Moldova, s-au analizat rezultatele auditărilor
energetice efectuate pentru un spectru larg de clădiri publice cu
diversă destinaţie amplasate în diferite zone climatice a ţării, acţiuni
promovate în cadrul apelurilor de proiecte propuse pentru finanţare prin
intermediul Fondului de Eficienţă Energetică al Republicii Moldova.
În rezultatul studiului s-a estimat care este potenţialul real de
reducere a consumului de energie la aplicarea soluţiilor moderne de
protecţie termică a elementelor de anvelopă, necesarul în investiţii
pentru realizarea măsurilor de protecţie termică adoptate, precum şi
care pot fi aşteptările în reducerea emisiilor de CO2.
În diagrama din figura 1 este prezentată repartizarea
procentuală a numărului de clădiri publice supuse auditării energetice
în cadrul studiilor de caz promovate în diferite zone climatice a
Republicii Moldova.

Fig. 1 Repartizarea procentuală pe categorii a numărului
de clădiri publice audiate
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În tabelul 1 (Rezultate estimative a studiilor de caz), sunt
specificate rezultatele obținute prin auditarea energetică a 84 clădiri
publice şi estimările necesarului în investiţii pentru realizarea măsurilor
de conservare a potenţialului de reducere a consumului de energie şi
resurse energetice.
Tabelul 1

Se cere de remarcat că pentru a se putea face o estimare a
potenţialului de reducere a consumului de energie şi resurse
energetice, precum şi de diminuare a emisiilor de CO 2 în atmosferă
pentru cădirile publice luate în studiu, după caz au fost analizate
următoarele soluţii de reabilitare energetică a acestora:
1. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat
EPS de 10 şi 15 cm după caz;
2. Izolarea soclului cu polistiren extrudat XPS de 10 şi 15 cm
după caz;
3. Izolarea termică a teraselor cu 10 cm vată minerală;
4. Modernizarea tâmplăriei exterioare prin înlocuirea ferestrelor şi
uşilor exterioare cu geamuri termopan şi etanşarea rosturilor acestora.
5. Alte măsuri de eficienţă energetică cum ar fi modernizarea
izolaţiei termice a conductelor care transportă agenţi termici calzi,
dotarea centralelor termice cu cazane pe biomasă, dotarea cu SRE etc.
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3. Concluzii
Din analiza efectuată reies următoarele concluzii:
 în clădirile publice din Republica Moldova există un potenţial
semnificativ de reducere a consumului de energie, care poate fi
valorificat prin implementarea unor măsuri concrete de reabilitare
termică a acestor categorii de clădiri;
 prin adoptarea soluţiilor de reabilitare rezultate din auditurile
energetice efectuate pentru ansamblul de clădiri publice examinate se
poate atinge o reducere a consumului de energie, în principal pentru
încălzirea spaţiilor cu 46 – 61 % funcţie de categoria şi tipologia clădirii;
 diminuarea emisiilor de CO2 în atmosferă în rezultatul
implementării soluţiilor adoptate de reabilitare se estimează la 12.960
tone anual.
 termenele de recuperare a investiţiilor sunt unele rezonabile şi
nu depăşesc durata de 7 ani.
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