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CONGRESUL CLIMA 2019
BUCUREȘTI  26 – 29 MAI 2019 (II)

clIMa congress 2019 was held in Bucharest from 26 to 29 May 2019 and was organized by the association of Installation
engineers from romania-aIIr and technical university of civil engineering of Bucharest Faculty of Installations engineering.

clIMa congress 2019 was the largest and the most prestigious technical and scientifical event ever organised in romania in
the field of building services.

the congress had 1056 participants from 40 countries, 529 papers were presented, it was attended by 11 personalities from
home and abroad, there were 15 sponsors, 22 exhibitors and 19 workshops have been organized.

În ziua de 26 mai, la ora 16:30, în aula librăriei naționale a avut loc ceremonia de deschidere a cOngreSuluI clIMa 2019

congresul  clIMa 2019 s-a ținut în București, în perioada 26 – 29 mai 2019 și a fost organizat de către asociația Inginerilor de
Instalații din românia-aIIr și universitatea tehnică de Inginerie civilă din București, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor.

congresul clIMa 2019 a fost cea mai mare și mai prestigioasă manifestare tehnico-științifică organizată vreodată în domeniul
construcțiilor și instalațiilor din românia. 

la congres s-au înscris 1056 de participanți din 40 de țări, s-au făcut 529 de prezentări, au participat 11 personalități din țară și
din străinătate, au fost 15 sponsori, 22 de expozanți și s-au organizat 19 ateliere de lucru.
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În continuare se prezintă lucrările din ziua de luni 26
mai 2019, care s-au ținut în sălile: e-M-02, e-M-03, a-03-
08.

Sala e-M-02 Moderatori dușan Petras, andrei damian,
Zhang Xu

Ora 10:30 - „Îmbunătățirea stocării energiei termice
pentru încălzirea și răcirea clădirilor”, rok Kozelj, Ziga
ahcin, eva Zavrl, și uros Stritih, ljubljana, Slovenia;

Ora 10:45 - „analiza experimentală a ventilării rezi -
dențiale și strategii de dezumidificare în chongqing”, Xin
Zhang, Xilei dai, Jingjing Pei, tianjin, china;

Ora 11:00 - „Influența plasei de metal expandat apli -
cată pe fațadele clădirilor asupra luminii zilei și consumului
de energie”, Yaw-Shyan și Yang, chih-Hung, tainan,
taiwan;

Ora 11:15 - „un studiu de teren privind poluarea
aerului din interiorul sălii de clasă din școală cu diferite
metode de ventilație”, Ko Murakami, Kenta Sakai,
daisuke nakamura, ș.a, Shizuoka, Japonia;

Ora 11:30 - „evaluarea energetică și economică a
clădirilor rezidențiale în Slovacia”, Jana Bartosová
Kmetková și dusan Petrás;                                              

Ora 11:45 - „Spume compozit siliconic-SaPO-34:
caracterizarea experimentală pentru ciclul deschis de
aplicații”, lucio Bonaccorsi, luigi calabrese, ș.a, reggio
calabria, Messina, Milano, Pisa, Italia;

Ora 12:00 - „Studiu fundamental pe o metodă expe -
rimentală cu gaz trasor care folosește starea de concen -
trație de echilibru dinamic …”, naoya Ikemura, takashi
Kurabuchi ș.a. tokyo, Japonia;

Ora 12:15 - „O aplicație a unui pat nou de sfere
ambalate pe unități de ventilație cu recuperarea de
căldură descentralizată”, alper Mete genc, Ziya Haktan
Karadeniz, Orhan ekren și Macit toksoy, Izmir, turcia;

Ora 12:30 - „Investigație numerică a sistemelor de
ventilare stratificată în școală – un studiu de eficacitate a
ventilării”, Mohammad reza adili, Simon engstfeld, și
Konstantinos Stergiaropoulos, Stuttgart,germania;

Ora 12:45 -„Pompă de căldură aer-apă cu agent
frigorific gWP ușor”, Mioara vinceriuc, grațiela Țârlea și
ana Patricia Țârlea, București, românia;

Ora 13.00 - „Interconectarea efectului de masă
termică și strategii le de control al temperaturii  în
locuințe”, Stijn verbeke, amaryllis audenaert, Ivan
verhaert, antwerp, Belgia.

Sala e-M-03 moderatori: gilles noton, Sorin caluianu,
Florin Bode

Ora 10:30 - „Prognoza de trei componente a radiației
solare pentru aplicații în construcții”, gilles notton, cyril
voyant, alexis Fouilloy, Jean laurent duchaud și Marie
laure nivet, ajaccio, Franța;

Ora 10:45 - „O metodă convenabilă de a evalua rata
infiltrației de aer folosind principiul bilanțului masei
particulelor”, Yuchen Shi și Xiaofeng li, Beijing, china;

Ora 11:00 - „Modelul predictiv pentru ziua de dinainte
a radiației solare folosind date meteorologice pentru grila
inteligentă”, Min Hee chung, Seoul, corea;

Ora 11:15 „estimarea personală a preferinței termice
stabilită prin metoda bazei de date”, José Joaquín
aguilera, Jorn toftum, și Ongun Berk Kazanci, lyngby,
danemarca;

Ora 11:30 - „analiza performanței experimentale a
unui sistem de pompe de căldură cu surse multiple și
utilizări multiple…”, Ke Wen, ryozo OOKa, ș.a. tokyo,
Japonia;

Ora 11:45 - „Predicția cererii de energie pentru
punerea în aplicare a unui emulator de tarifare a energiei
pentru a declanșa cereri de răspuns în clădiri”, Sarah
noyé, unai Saralegui, Miguel angel anton și ander
romero, San Sebastian, Spania, raphael rey, nancy,
Franța;

Ora 12:00 - „ancheta automată, evaluarea și opti -
mizarea unui circuit simplu de încălzire în automatizarea
clădirii”, Marius Ostermeier, și Jochen Müller, cologne,
germania;

Ora 12:15 - „Proiectul Hit2gap: „Instrumente de
acțiune inovatoare de control al clădirii cu privire la
diferența de performanță energetică”, andrea costa,
Marco Pietrobon și thomas Messervey,  Pavia, Italia;

Ora 12:30 - „Proiectul "HumFlow" – dezvoltarea unui
sistem de măsurare minim invaziv pentru estimarea

dușan Petras, fost președinte reHva

grațiela Maria Țârlea, Președinte agFr 
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proceselor de transfer termic și umiditate prin pereții
clădirii”, alessio cavaterra, ș.a. Fulda, germania;

Ora 12:45 - „variația atenuării acustice a ferestrei în
funcție de permeabilitatea la aer a articulațiilor”,vlad
Iordache, ș.a. București, românia.

Sala a-03-08 Moderatori: livio Mazzarella, Juan
travesi, tiberiu cataliana

Ora 10:30 - „determinarea caracteristicilor de con -
strucție cele mai influente și cu costuri optime privind
performanța energetică a clădirilor comerciale și indus -
triale”, Hilde Breesch ș.a.leuven,  aalst, Belgia;

Ora 10:45 - „dezvoltarea unui sistem integrat de
încălzire cu emisii reduse de carbon, pentru piscine
exterioare pentru aplicații de iarnă”, Yantong li și
gongsheng Huang, Hong Kong;

Ora 11:00 - „Progresele în standardele de eficiență
energetică a clădirilor rezidențiale în zonele reci și foarte
reci din china”, Zhenyu Yu, ș.a., Beijing, china;

Ora 11:15 - „Modelarea zonelor termice pentru o clă -
dire comercială eficientă energetic – studiu de caz”, elena
camelia tamaș (Papuc), dragoș Hera, gianni Flamaropol,
și grațiela Maria Țârlea, București, românia;

Ora 11:30 - „redefinirea costurilor optime pentru
nivelele nZeB - pentru noile clădiri rezidențiale”, raimo
Simson, endrik arumägi, Kalle Kuusk și Jarek Kurnitsk,
tallinn, estonia, espoo, Finlanda;

Ora 11:45 - „cum să compari cerințele de performanță
energetică a clădirilor de birou japoneze și europene”,
Kaiser ahmed , Jarek Kurnitski,ș.a. aalto, Finlanda,
nagoya, Japonia, tallinn, estonia;

Ora 12:00 - „Performanțe tehnico-economice și de
mediu ale sistemelor de încălzire pentru locuințe
unifamiliale cod compatibile și case pasive”, ambrose
dodoo, växjö, Suedia;

Ora 12:15 - „O strategie pe termen lung privind
îmbunătățirea performanțelor energetice și de cost la
clădiri rezidențiale existente: renovarea pas cu pas în
turcia”, touraj ashrafian, ș.a. Istanbul, turcia;

Ora 12:30 - „adaptarea clădirilor la schimbările
climatice prin strategii bioclimatice în românia”, anca
Bodale, tiberiu catalina și Sima cătălin Ionuț, București,
românia;

Ora 12:45 - „Impactul balcoanelor vitrate asupra
consumului de energie al clădirilor cu mai multe etaje”,
tiberiu catalina, daniel Bortis, andreea vartires, cătălin
lungu, București, românia.

după sesiunea de comunicări de dimineață, între orele
13:00 și 14:00 a avut loc masa de prânz.

la orele 14:00 a început sesiunea plenară în aula
Bibliotecii naționale, condusă de Jarek Kurnisky, Prof. dr.
ing. vicepreședinte reHva, talin estonia și cătălina
turcu, Prof. dr. arh. university college londra.

livio Mazzarella, vicepreședinte reHva

Sesiune de lucru condusă de Hovorka Frank

Horațiu Bașa, teStO și cătălin lungu
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Prof. emer. Francis allard de la universitatea rochelle
Franța, a prezentat lucrarea: “evaluarea insulelor de
căldură urbane - mizele și recentul avans în soluții de
proiectare și tehnologie”.

costin Sandu de la aMteH Internațional a prezentat:
trecut și Prezent.

Mika Halttunen, Președintele consiliului de admi -
nistrație al HaltOn grOuP, FInlanda a prezentat: “de
la bunăstarea din interior la mediul construit cu care se
confruntă schimbările climatice - și mai departe”.

după o pauză de cafea s-a continuat sesiunea de
comunicări.

Sala a-03-09 Moderatori: Pawel Wargocki, arsene
Melikov, Francis  allard

Ora 16:00 - „Impactul interacțiunii fluxului de aer a
camerei la expunerea cO2 metabolic”, athanasia Keli,
arsen K. Melikov, Mariya P. Bivolarova și Panu
Mustakallio, lyngby, danemarca, Kausala, Finlanda;

Ora 16:15 - „controlul distribuției aerului în subzone
pentru a îmbunătăți confortul termic și eficiența ener -
getică”, Sheng Zhang, Yong cheng,  Xiaoliang Shao,
Zhang lin ,Hong Kong, chongqing, Beijing ,china;

Ora 16:30 - „răspunsul omului la mediul interior
termic creat de un radiator, și un sistem de răcire
combinat radiant și convectiv”,Ongun B. Kazanci ș.a.
lyngby, danemarca, Kanagawa, Japonia;

Ora 16:45 - „efecte asupra ventilării a unei clădiri cu
două etaje sub diferite condiții termice”, tim röder, Paul
Mathis și dirk Müller, aachen, germania;

Ora 17:00 - „Influența instalației de difuzoare de
ventilație deplasate deasupra zonei ocupate asupra
gradientului vertical de temperatură în camerele simulate
de birou”, Panu ș.a.Finlanda, nanjing;, china

Ora 17:15 - „confort termic și evaluarea tirajului într-o
clădire modernă de birouri deschise la tallinn”, Martin Kiil,
alo Mikola, Martin thalfeldt și Jarek Kurnitski, tallinn,
estonia, espoo, Finlanda;

Ora 17:30 - „Studiu european de recuperare de căldură
în clădiri non-rezidențiale”,christoph Kaup, Jens Knissel,
trier, Kassel, germania;

Ora 17:45 - „revizuirea clasificării finlandeze de climat
interior 2018”, Mervi ahola, Jorma Säteri și laura Sariola,
Helsinki, Finlanda.

Sala d-05-10 Moderatori: Fabian Ochs, Martin Ivanov,
tiberiu cătălina

Ora 16:00 - “efectele poziției senzorului de tempera -
tură a camerei și dimensionarea radiatorului pe confort
termic interioare și performanță energetică”, Jean Pierre
campana, ș.a. Bologna, Italia, viena, austria;

Ora 16:15 - “Măsurători ale vitezei aerului exhalat ale
fluxului de aer respirator, generate de zece subiecți umani
diferiți, în condiții necontrolate”,Martin Ivanov, Sofia,
Bulgaria;

Ora 16:30 - “analiza numerică a fluxului de aer într-o
unitate  modulară de ventilare folosind simularea cFd”,
Petr Zelenský, Martin Barták, vojtech Zavrel, vladimír
Zmrhal și radislav Krupa, republica cehă;

Ora 16:45 - “aplicarea pompei de căldură combinată
cu un sistem de roată deshidratantă de aer proaspăt în
două trepte la clădiri rezidențiale în zona climatică mixtă”,
Shaochen tian, ș.a. Shanghai, china;

Ora 17:00 - „caracterizarea performanței termice a
unui flux invers de recuperare a energiei ventilatorului
pentru o aplicație la o clădire rezidențială”, david Hunt,
ș.a.galway, Irlanda;

cătălina turcu, Prof. dr. arh. university college londra

Francis allard, fost președinte reHva

Sesiune de lucru, prezintă cătălin lungu

8 revISta de InStalaȚII 4/2019

CLIMA 2019

RI 4 2019 Q8_I07 08  9/12/19  12:56 PM  Page 8



Ora 17:15 - „ventilație compactă și pompe de căldură
cu aer de recirculare pentru renovarea de apartamente
mici”, toni calabrese, Fabian Ochs, ș.a, Innsbruck,
austria;

Ora 17.30 - „evaluarea experimentală a capacității unui
dispozitiv de încălzire auxiliar pentru a reduce riscul de
condens în jurul dulapurilor încorporate de clădiri…”,
chae lyn lee, ș.a. Seoul, gyeonggi, corea;

Ora 17:45 - „ventilația rezidențială bazată pe dovezi:
procedura și dimensionarea sistemului…”, Jarek Kurnitski
ș.a. tallinn, estonia, espoo, Finlanda, rotterdam, Olanda,
Istanbul, turcia,  Kvänum Suedia, Helsinki, Finlanda.

Sala d-06-10 Moderatori: Martin thalfeldt, renars
Millers, nicolae antonescu

Ora 16:00 - “efectele poziției senzorului de tem -
peratură a camerei și dimensionarea radiatorului pe
confort termic interior și performanță energetică”, Jean
Pierre campana,ș.a. Bologna, Italia, viena, austria;

Ora 16:15 - “Măsurători ale vitezei aerului exhalat ale
fluxului de aer respirator, generate de zece subiecți umani
diferiți, în condiții necontrolate”, Martin Ivanov, Sofia,
Bulgaria;

Ora 16:30 - “analiza numerică a fluxului de aer într-o
unitate modulară de ventilare folosind simularea cFd”,

Petr Zelenský, Martin Barták, vojtech Zavrel, vladimír
Zmrhal și radislav Krupa, republica cehă;

Ora 16:45 - “aplicarea pompei de căldură combinată
cu un sistem de roată deshidratantă de aer proaspăt în
două trepte la clădiri rezidențiale în zona climatică mixtă”,
Shaochen tian, ș.a. Shanghai, china;                               

Ora 17:00 - „caracterizarea performanței termice a
unui flux invers de recuperare a energiei ventilatorului
pentru o aplicație la o clădire rezidențială”, david Hunt,
ș.a.galway, Irlanda;

Ora 17:15 - „ventilație compactă și pompe de căldură
cu aer de recirculare pentru renovarea de apartamente
mici”, toni calabrese, Fabian Ochs, ș.a, Innsbruck,
austria;

Ora 17:30 - „evaluarea experimentală a capacității unui
dispozitiv de încălzire auxiliar pentru a reduce riscul de
condens în jurul dulapurilor încorporate de clădiri …”,
chae lyn lee, ș.a. Seoul, gyeonggi, corea;

Ora 17:45 - „ventilația rezidențială bazată pe dovezi:
procedura și dimensionarea sistemului …”, Jarek
Kurnitski ș.a. tall inn, estonia, espoo, Finlanda,
rotterdam, Olanda, Istanbul, turcia, Kvänum, Suedia,
Helsinki, Finlanda.

Sala d-06-13 Moderatori:  Jianlin Wu, Joaquim rigola,
răzvan calotă

Ora 16:00 - „Proprietățile puls excitație triunghiulară și
efectele de transfer de căldură 3d în metoda excitației
puls”, arash rasooli, laure Itard, delft, Olanda;

Ora 16:15 - „Procedura de minimalizare a testelor
experimentale în scopuri de calibrare, din cadrul eficienței
energetic al Hvac & r”, S. Morales-ruiz, c. Oliet, J.
castro, J. rigola, a. Oliva, Barcelona, Spania;

Ora 16:30 - „analiza comparativă la renovarea unui
sistem de încălzire și răcire a aerului la o clădire admi -
nistrativă românească”, calotă răzvan, titi robert, ș.a.,
București, românia;

Ora 16:45 - „discutarea funcționarii optimizate a
sistemului energetic la clădiri aproape zero energie în
china”, Huai li, Zhen Yu, Jianlin Wu, Wei Xu și Shicong
Zhang;

Șesiune de lucru, prezintă Ioan Silviu doboși

vedere expoziție

Prezentarea rOBOterr la expoziție
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Ora 17:00 - „evaluarea durabilității termodinamice
pentru încălzirea de clădiri rezidențiale”, Milan gojak și
tamara Bajc, Belgrad, Serbia;

Ora 17.15 - „Metoda calorică pentru evaluarea
energetică a dispozitivelor descentralizate de ventilație
internă”,christian Friebe, andreas Hantsch, Sabine döge
și ralph Krause, dresda, germania;

Ora 17:30 - „Modele eficiente energetic a clădirilor
durabile din mediul urban”, doaa M.el-Sherif, essam e.
Khalil, cairo, egipt;

Ora 17:45 - „un studiu privind energia și eficiența
costurilor pentru clădiri de hoteluri existente în turcia”,
dr.Merve atmaca, Prof. dr. Zerrin Yılmaz, Istanbul, turcia.

Sala a-053-10 Moderatori: Jean Menher, crisoph
Kaup, Wei liu

Ora 16:00 - „Impactul asupra mediului a panourilor cu
poliuretan”, erika guolo, Francesca cappelletti, Piercarlo
romagnoni și Fabio raggiotto, veneția, Padova, Italia;                                  

Ora 16:15 - „un set de instrumente pe bază de algo -
ritm pentru a sprijini managementul de calitate al perfor -
manței clădiri i”, Jan Mehnert, dirk reiß, ș.a.
Braunschweig, Bielefeld, aachen, germania;

Ora 16:30 - „vulnerabilitățile și rezistența locuințelor
daneze: un studiu comparativ al răspunsurilor arhi -
tecturale la schimbările climatice …”, Mikkel Poulsen
rydborg, ș.a, aalborg, danemarca;                                 

Ora 16:45 - „Funcționarea eficientă a sursei de căldură
folosind temperatură ridicată a apei într-o clădire avansată
de birouri”, Yuya Suzuki, Misa Imazu, Jun Shinoda, ș.a.,
tokio, Japonia;

Ora 17:00 - „analiza de măsurare și evaluarea a uni -
tăților de manipulare a deshidratanților de aer cu diferite
surse de căldură”, taro Sasamoto, Makiko ukai, tokio,
nagoya, Japonia;

Ora 17:15 - „Influența etanșării la aer a clădirii asupra
consumului de energie a sistemului de ventilație în clădiri
rezidențiale aproape zero energie”, Wei liu, Zhen Yu ș.a.
Jiangsu, Beijing, china;

Ora 17:30 - efectul ventilației transversale și a radiației
solare pe IaQ ca o funcție a unghiul acoperișului”, anil B.
atalar, Murat cakan, Istambul, turcia, anil B. atalar,
Murat cakan, Istambul, turcia;

Ora 17:30 - „Impactul aspectului spațiului asupra
performanței energetice a clădirilor de birouri cuplate cu
lumina naturală cu simulare termică”, tiantian du, Sabine
Jansen, ș.a. delft, Olanda.

Sala g-M-04 Moderatori : Wei Ye, Sihvan lee,
Sebastian Hudișteanu

Ora 16:00 - „evaluarea performanțelor energetice a
sistemelor vrF hibride pe baza metodei aprobate de
statul japonez”, tokimi Kawase, atsushi Hashimoto, Ken
Yasuda și tatsuo nobe, tokyo, Japonia;

Ora 16:15 - „aplicarea tehnică de izolare dinamică a
fluxului de aer a sistemului de ferestre”, Yuichi Omodaka,
Kyosuke Hiyama ș.a, Kanagawa, toyama, Japan;

Ora 16:30 - „Schimbările climatice și tehnologii de
construcții: investigații ale viitoarelor scenarii meteo -
rologice privind performanță energetică a clădirii”, daniel
Kierdorf, Jakob Hahn și Werner lang, Múnchen,
germania;

Ora 16:45 - „cadru pentru un model tranzitoriu bazat

delegația turcă, vorbește Kemal gani

Sesiune de lucru, vorbește Hovorka Frank, Președinte reHva

Sesiune de lucru, vorbește cătălin lungu, organizator 
congres clIMa 2019
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pe agent al comportamentului ocupantului legat de
energie”, Jakub dziedzic, da Yan și vojislav novakovic,
trondheim, norvegia, Beijing, china;

Ora 17:00 - „Studiu numeric privind blocarea eficienta
a căldurii la perdeaua de aer non-recirculant și viteza sa de
evacuare optimă”, Sihwan lee, Wakasato nagano,
Japonia;

Ora 17:15 - „evaluarea comportamentului unui sistem
de construcție inovator activat termic (taBS) cu PcM
pentru un proiect eficient”, Mcarmen guerrero, José
Sánchez ș.a. Sevilia, Madrid,lleida, Spania;

Ora 17:30 - „analiza diferitelor izolații de pereți
exterioare ale clădirilor folosind eQueSt”, abdellah
Zerroug, egils dzelzitis, riga, letonia;

Ora 17:30 - „analiza numerică a eficienței energetice
și producția de energie fotovoltaică de construcții
integrate pentru diverse configurații”, Sebastian valeriu
Hudișteanu și cătalin george Popovici, Iași, românia.

Sala B-01-26 Moderatori: cristaian Inard, cătălin
teodosiu, răzvan Popescu

Ora 16:00 - „Integrarea dinamicii fluidelor rapide și
modelul lanțului Markov pentru estimarea transportului
tranzitoriu al particulelor în clădiri”, Wei liu și chun chen,
Stockholm, Suedia, Hong Kong, china;

Ora 16:15 - „controlul eficient al energiei a procesului

de dezumidificare în schimbătoarele de căldură cu aer
bypass”, Stephan Kusche și andré Badura, Berlin,
germania;                                     

Ora 16:30 - „compararea tehnicilor de identificare a
modelului pentru MPc în toate sistemele de aer Hvac
într-o clădire de învățământ”,  Bart Merema, Hilde
Breesch și dirk Saelens, gent, leuven, Belgia;

Ora 16:45 - „analiza nevoii de modelare detaliate
pentru evaluarea calității aerului din interiorul clădirii
rezidențiale”, louis cony-renaud-Salis, nouamane Belhaj
ș.a.la rochelle, champs-sur-Marne, Franța;

Ora 17:00 - „un set de indicatori cuprinzători pentru a
evalua flexibilitatea energetică: un studiu de caz pentru
clădiri rezidențiale”, Francesco d’ettorre, Marcus
Brennenstuhl ș.a. dublin, Irlanda, Stuttgart, germania;

Ora 17:15 - „Modelul de proiect dinamic de ventilație
de deplasare”, natalia lastovets, risto Kosonen, Juha
Jokisalo și Simo Kilpeläinen, espoo, Finlanda, nanjing,
china;

Ora 17:30 - „Model de control predictiv pentru clădiri
cu încălzire activă cu apă cu o țeavă”, Jiri dostal, și tomas
Baumelt, Praga, republica cehă.

Sala e-M-02 Moderatori: vim Maassen, Jiri dostal,
andreea voight

Ora 16:00 - „evaluare olandeză a cerințelor preliminare
nZeB pentru spitale și clădiri  universitare”, Wim
Maassen, eindhoven, Olanda;

Ora 16:15 - „Influența alimentării cu aer exterior la
sistemele de climatizare cu ventilo convectoare pe pro -
iectare set-puncte și consumul de energie”, aleksandra
Przydrózna și edward Przydrózny, cambridge, uK,
Wroclaw, Polonia; 

Ora 16:30 - „Sisteme cu două ventilatoare cu două
conducte hibrid eficiente energetic”, edward Przydrózny
și aleksandra Przydrózna, Wroclaw, Polonia, cambridge,
anglia;

Ora 16:45 - „evaluarea performanțelor diferitelor
configurații de micro-cogenerare, în condiții de viață reale
și influența comportamentului la sarcină parțială”, Ivan
verhaert ș.a. antwerp, Belgia;

Ora 17:00 - „Sporirea accesibilității, acceptabilitatea și

În pauza de cafea, Jaap Hogeling și cătălin lungu

În pauza de cafea, dușan Petra în stânga și Karel Kabele, în centru

Wim Maassen MSc Pdeng, eindhoven Olanda
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atractivitatea renovării energetice profunde a clădirilor
rezidențiale - o abordare etnografică …”, gregor cerinsek
ș.a. ljubljana, Slovenia, Maastricht, Olanda;

Ora 17:15 - „Optimizarea eficienței de producție a
unităților de apă caldă cu ajutorul simulărilor de energie
pentru clădiri - compromis între legionella …”, elisa van
Kenhove, ș.a., ghent, Belgia;

Ora 17:30 - „Metodologia de proiectare pentru
producerea combinată și distribuția de apă caldă menajeră
și încălzirea spațiului”, Ivan verhaert, antwerp, Belgia.

Sala B-01-25 Moderatori: Ovidiu noran, ralf ulmer,
Sorin caluianu

Ora 16:00 - „Sisteme de certificare pentru clădiri verzi
din românia - leed, BreeaM, case verzi & importanța
colaborării interdisciplinare BIM în scopul realizării …”,
laura amaiei și clarissa Ivan, București, românia;

Ora 16:15 - „Strategiile de operare pentru a atinge
nivelul de aprovizionare și pentru a recupera temperatura
în sistemul de termoficare”, Haoran li, și natasa nord,
trondheim, norvegia;                              

Ora 16:30 - „dezvoltarea modelelor industriei 4.0 și
aplicabilitatea lor pentru BIM”, Maximilian Both, Jochen
Müller și Björn Kämper, cologne, germania;

Ora 17:00 - „verificarea orientată pe utilizatori a
stațiilor automate”, ralf ulmer, Jochen Müller, cologne,
germania;

Ora 17:15 - „Proiectul 2020 BIMplement – Poate BIM
să fie utilizat pentru profesii inteligente, ascendente din
punct de vedere al dexterității implicate în …?”,Peter op ’t
veld, ana, Maastricht, Olanda, Paris, Franța;

Ora 17:30 - „Strategia de control pentru sistemele
fotovoltaice pe suport de baterie care vizează reducerea
sarcinii de vârf”,ruslan Zhuravchak, natasa nord and
Helge Brattebo, trondheim, norvegia;

Ora 17:45 - „climify.org: o soluție online pentru
controlul și monitorizarea mediului interior”, davide calì,
ekkart Kindler, razgar ebrahimy ș.a.Bygning, danemarca,
trondheim, norvegia.   

Sala g-M-10 Moderatori:  erick Melquoind, raluca
teodosiu, Ongun Berk Kazanci

Ora 16:00 - „compararea performanței termice dintre
clădiri convenționale și din paiantă”, Kaoutar Zeghari,
Hasna louahlia, Malo leguern ș.a.Saint lô, epron, Franța,
Plymouth, uK, cotentin și Bessin, Franța;

Ora 16:15 - „Posibilitățile de aplicare a peretelui radiant
de răcire în clădiri existente, ca parte a consolidării lor”,
Michal Krajcík și Ondrej Sikula, Bratislava, Slovacia, Brno,
republica cehă;

Ora 16:30 - „Impactul scenariilor IPPc asupra calității
mediului interior al clădirilor istorice”, Jan Weyr, richard
Kalný și Jirí Hirs, Brno, republica cehă;

Ora 16:45 - „evaluarea și performanța energetică a
confortului termic al panourilor de tavan PcM pentru
răcirea unei camere de birou renovată”, José Quesada
allerhand, ș.a. Olesen, danemarca;

Ora 17:00 - „Investigarea influenței condițiilor de

cătălin lungu, Florea chiriac și Jaap Hogeling

Președinte reHva Hovorka Frank, înmânează dipolma reHva anei
Maria Bianchi

Președinte reHva Hovorka Frank, înmânează dipolma reHva lui
Ștefan Stănescu
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funcționare privind descărcarea panourilor de plafon
PcM”, José Quesada allerhand, Ongun Berk Kazanci  și
Bjarne W. Olesen, technical university of danemarca

Ora 17:15 - „Soluții retrofite pentru o clădire istorică
integrată cu pompe de căldură geotermale”, laura
carnieletto, giuseppe emmi, Marco artuzzi ș.a., Padova,
Italia;

Ora 17:30 - „clima interioară în Biserica iezuită a
Sfântului nume al lui Isus în telc”, Ondrej Hnilica, Stefan
Bichlmair, Josef Plásek, telc, republica cehă, Fraunhofer
germania, Brno, republica cehă.

la terminarea sesiunilor de lucru, la Facultatea de
Inginerie a Instalațiilor s-a oferit dineul Președintelui.

Stefan corgnati și Hovorka Frank înmânează diploma Medalia de aur
lui Jaap Hogeling
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Duminicæ 26 Mai

Prima zi a trecut repede. Ziua în care expozanții și-au
instalat și inau gurat standurile. Ziua pentru înre gistrări,
revederi și discursuri. Cere monia de deschidere a fost
condusă de către colegul meu și organizator al
Congresului, Prof. Asoc. Dr. Ing. Cătălin Lungu, în Aula
Bibliotecii Naționale a României. 

Cum s-a desfășurat Congresul CLIMA 2019 

Firstly, I must say that this Congress has been tremendous. The experience was complete, from hard work, stress, to
presentations, workshops and courses, exciting conversation and fun. He had it all. I repeat it without hesitation. The event was
over expectations that we've had four years ago. I want to wish them all those involved a resonant "thank you". Will follow the
deployment timeline of our Congress.

Dr. ing. Ioan Silviu Doboși, 
Prim Vicepreședinte AIIR, 

Președinte al Comitetului pentru Suporteri și Expoziții CLIMA 2019

Scena de deschidere cu liderii organizatori ai CLIMA 2019 
Cătălin LUNGU, Ioan Silviu DOBOȘI, Sorin BURCHIU, Ilinca NĂSTASE,

Frank HOVORkA

ASHRAE Cocktail
Cătălin LUNGU, Florea CHIRIAC, Ioan Silviu DOBOȘI, 

Sheila J. HAYTER, Sorin BURCHIU

În primul rând, trebuie să spun că acest Congres a fost extraordinar. Experiența a fost completă, de la muncă asiduă, la stres, la
prezentări, ateliere de lucru și cursuri de succes, la conversații antrenante și distracție. A avut de toate. Aș repeta-o fără ezitare.
Evenimentul a fost peste așteptările pe care le-am avut acum patru ani. Vreau să le urez tuturor celor implicați un rezonant
”mulțumesc”. Va urma desfășurarea cronologică a Congresului nostru.
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Au susținut discursuri Preșe dintele Congresului și al
AIIR, Prof. Dr. Ing. Sorin Burchiu; Rectorul UTCB, Prof. Dr.
Ing. Radu-Sorin Văcăreanu; Președintele REHVA la
încheierea mandatului, Prof. Dr. Stefano Corgnati și
Președintele ales REHVA, domnul Frank Hovorka. 

Prima prelegere a Congresului din anul acesta a fost
susținută de Prof. Asoc. Dr. Arch. Cătălina Turcu de la
University College of London. Imediat a urmat pre -

zentarea Daikin, unul dintre sponsorii noștri Diamond.
Pentru puțin timp am manevrat eu microfonul prezen -
tându-i pe muzicieni, Ilie Stepan & Friends, pentru a-l pasa
celor care se descurcă mai bine cu el. 

După concertul care a încheiat prima sesiune plenară,
expoziția a fost deschisă în mod oficial. În holul principal
am introdus a doua trupă de artiști ai serii, Ștefan Popa
Popa’S și echipa sa, care urmau să deseneze caricaturile
tuturor celor înregistrați până în seara următoare. Prima zi
s-a încheiat cu cina de întâmpinare, la sediul nostru,
Biblioteca Națională a României.

Luni 27 Mai

Ziua a început puternic în Aula bibliotecii. Am participat
la sesiunea plenară condusă de către domnul Frank

Hovorka și de către domnul Jaap Hogeling, scaun al
CEN/TC371. Speakerii principali au fost Prof. Dr. Ing.
Jarek kurnitski și Prof. Dr. Arch. Shin-ichi Tanabe. La scurt
timp după, împreună cu președintele-ales al REHVA am
grăbit pasul pentru un interviu radio cu Radio France
International România unde am discutat despre CLIMA
2019. 

Ștefan Popa Popa’S și Ioan Silviu DOBOȘI

Ștefan Popa Popa’S cu Shin-ichi Tanabe din Japonia 
în plin moment artistic

CLIMA 2019 discutată la Radio France Internațional România
Frank HOVORkA și Ioan Silviu DOBOȘI

Auditori ai sesiunii plenare în a doua zi de conferință

Deschiderea Expoziției din cadrul CLIMA 2019 
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Mai multe subiecte au fost abordate. Obiectivul
Congresului, echilibrul energetic, educația clientului în
vederea diminuării consumului, clădiri inteligente &
sustenabile și așa mai departe. După interviu ne-am întors
la bibliotecă. Aici, prezentarea lucrărilor era în plină des -
fășurare. Cifrele care din jurul prezentărilor sunt fan -
tastice, până la 10 lucrări susținute simultan, și aproxi -
mativ 200 de lucrări pe zi. 

Sesiunea plenară de la prânz a fost prezidată de Prof.
Dr. Eng. Jarek kurnitski, vicepreședinte al REHVA și Prof.
Asoc. Dr. Arch. Cătălina Turcu. În cadrul acestei sesiuni,
Profesorul Emerit Francis Allard, reprezentant al

Universității La Rochelle și domnul Mika Halttunen,
președinte al Halton Group, au fost speakerii principali.
După o scurtă pauză, prezentarea lucrărilor a continuat.
Ziua s-a încheiat cu o cină specială, a cărui gazdă a fost
președintele Congresului, Prof. Dr. Ing. Sorin Burchiu în
campusul Facultății de Inginerie a Instalațiilor.

Mari 28 Mai

Cea de-a treia zi a avut o structură asemănătoare celei
precedente. Sesiunea plenară a dimineții a fost prezidată
de către Președintele REHVA, Prof. Dr. Stefano Corgnati
și de către reprezentatul Waseda University din Japonia,
Prof. Dr. Arch. Shin-ichi Tanabe.                         

Sesiunea a debutat cu expunerea sponsorului nostru
Diamond, PAB România prin vocea directorului său

general, domnul Sandu Ion. Speakerii principali au fost Dr.
Ing. Hui Zhang de la University of California din Berkeley,
SUA și domnul Pau Garcia Audi, responsabil cu politicile
din cadrul Comisiei Europene. Ziua a continuat cu o nouă
rundă de prezentări. Vicepreședinții REHVA, Dr. Ing. Atze
Boerstra și Prof. Asoc. Dr. Ing. Milos Lain au prezidat a
doua sesiune plenară. Speaker-ul principal al sesiunii a
fost Prof. Dr. Ing. Bjarne W. Olesen al Universității
Tehnice din Danemarca. După a doua rundă de prezentări,
ziua s-a încheiat cu Cina de Gală la Diplomatic Club.

Miercuri 29 Mai

Și ultima zi a fost una solicitantă și antrenantă.
Președinții a celei de-a șasea sesiune plenară au fost Dr.
Ing. Hui Zhang și Prof. Dr. Manuel Gameiro da Silva,
vicepreședinte al REHVA. Primul speaker principal a fost
Prof. Dr. William P. Bahnfleth, reprezentând Universitatea
de Stat Pennsylvania. A fost urmat de Prof. Dr. Ing. Ovidiu
Noran reprezentant al School of Information and Com -
munication Technology, Griffith University din Australia.

Echipa Dosetimpex și Universitatea Politehnica Timișoara 
împreună cu reprezentanții kGH din Serbia

la finalul celei de-a doua zi a conferinței

Ioan Silviu Doboși, Frank Hovorka, Cătălina Turcu și Cătălin Lungu

Imagine din cadrul workshop-ului intitulat ‘BIM FOR BUILT
ENVIRONMENT’

Wim Maassen, Alin Epure, Dan Moraru, Ioan Silviu Doboși
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Ultima rundă de prezentare a lucrărilor a început la scurt
timp după. 

Împreună cu echipa mea de la Dosetimpex am susținut
un atelier de lucru în care am evidențiat caracteristicile al
procedurii Building Information Modeling – studiu de caz
Spitalul Orășenesc din Mioveni. Astfel s-au încheiat
sesiunile de prezentări. După masa de prânz ne-am adunat
în Aula bibliotecii pentru a conchide Congresul. Era timpul

pentru ”la revedere”. Timpul pentru ceremonii. Ultima
sesiune plenară a fost prezidată de către domnul Sorin
Burchiu, domnul Cătălin Lungu, doamna Ilinca Năstase,
domnul Frank Hovorka și de către mine. A început cu
premiile acordate de către Daikin urmate, în ordine, de:
Ceremonia de premiere & prezentare a concursului
studențesc organizat de către REHVA; ceremonia de
premiere & prezentare a concursului studențesc din cadrul
lumii HVAC și discursurile noastre de final. Acesta a fost
sfârșitul CLIMA 2019.

Per total, sunt mândru de ceea ce am reușit. În mod
cert, nu a fost ușor, dar ne-a făcut plăcere să organizăm
un astfel de Congres. Până la urmă, așa s-au și format
aceste industrii, prin muncă asiduă și devotament. Cred
că evenimentele care le promovează ar trebui să urmeze
pași asemănători și să stârnească emoții similare.
Farmecul Congresului constă în magnitudinea sa. Este
important să poți aduna sute de profesioniști  ai
domeniului chiar și pentru câteva zile. Este extraordinar să
le poți da o voce să-și expună ideile și asta demonstrează
succesul nostru ca organizație cu implicare în plan
internațional. Și din nou, cu sinceră recunoștință, trebuie
să le mulțumesc prietenilor mei organizatori, partici -
panților, voluntarilor și fiecărui membru de personal al
locațiilor care ne-au găzduit zilele acestea. Aștept cu
nerăbdare Congresul CLIMA 2022 de la Rotterdam! 

Echipa Dosetimpex și Universitatea Politehnica Timișoara
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deschiderea oficială a lucrărilor conferinței a fost
făcută de către domnul conf. dr. ing. vasilică cIOcan,
președintele Filialei Moldova a asociației Inginerilor de
Instalații din românia și decan al Facultății de construcții
și Instalații din Iași, care, după ce a punctat obiectivele
conferinței de la Iași în general și a celei din acest an în

special, a subliniat contextul special și a transmis cuvântul
de salut al Președintelui onorific al aIIr - Filiala Moldova,
domnul prof. univ. dr. ing. theodor MateeScu, a urat
bun venit participanților și succes în desfășurarea lucră -
rilor manifestării și a dat cuvântul invitaților de onoare: dl.
dr. ing. Ștefan dunĂ – Filialei aIIr Banat; dl. prof. dr. ing.
Stan FOta – președinte Filialei aIIr Brașov, dl. ing. Iulian
SOlOMOn, director marketing-dezvoltare în cadrul com -
paniei de construcții și Instalații daS Iași. 

Membrii prezidiului au adresat salutul lor participanților
la manifestare. În cuvântul lor, vorbitorii și-au exprimat
considerațiile personale referitoare la manifestare și au
subliniat necesitatea unor asemenea manifestări pentru
menținerea coeziunii între educație, activitatea profe -
sională, execuție și cercetarea în domeniu, precum și im -
portanța deosebită a tematicii conferinței în această
perioadă marcată de problemele tranziției energetice spre
resursele energetice regenerabile, precum și de schim -
bări majore în domeniul performanțelor (energetice și
ecologice) ale clădirilor în general.                                      

contextul profesional din acest an a fost unul special.
2019 a fost anul în care românia a găzduit două mari
evenimente de interes în domeniul Instalațiilor pentru
construcții, respectiv cel de-al 13-lea congresul Mondial
clIMa-2019/reHva 13th WOrld cOngreS, desfă -
șurat la București și a ”10th International conference On
Hydrogen Production - 3rd International conference on
research, Innovation and commercialisation” desfă -
șurată la cluj-napoca. corelat cu aceste două mari
evenimente internaționale, care au determinat, într-o

A XXIX-a Conferință tehnico-științifică cu participare
internațională

„INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI
ECONOMIA DE ENERGIE”,

Iași 27-28 iunie 2019
Conf. dr. ing. Vasilică CIOCAN, Decan al Facultății de Construcții și Instalații 

a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași
Vicepreședinte AIIR, Președinte al Filialei AIIR Moldova Iași

Conf. dr. ing. Victoria COTOROBAI, Filiala AIIR Moldova Iași 

In late June during 27 to 28 June 2019 was held in Iasi, under the auspices of the association of Installation engineers in
romania - Moldova Branch, technical university "gheorghe asachi" university (Faculty of civil engineering, Plant engineering
department) and company Iasi construction and installation - daS Iasi, the XXIX edition of conference of the international
Scientific technical implementation: "Building construction and energy savings”.

conf. dr. ing. vasilică cIOcan, președintele Filialei aIIr Moldova,
decan, Facultatea de construcții și Instalații u.t.gh. asachi Iași

la sfârșitul lunii iunie, în perioada 27-28 iunie 2019, s-a desfășurat în Iași, sub patronajul asociației Inginerilor de Instalații din
românia – Filiala Moldova, a universității tehnice „gheorghe asachi” din Iași (Facultatea de construcții și Instalații, departamentul
de Ingineria Instalațiilor) și a companiei Ieșene de construcții și Instalații - daS Iași, cea de-a XXIX-a ediție a conferinței tehnico-
Științifice cu participare internațională implementare: „Instalații pentru construcții și economia de energie”.

18 revISta de InStalaȚII 4/2019

EVENIMENT

RI 4 2019 Q8_I07 08  9/12/19  12:56 PM  Page 18



perioadă scurtă de timp (luna mai) o concentrare masivă a
eforturilor de participare la aceste manifestări științifice, la
nivelul asociațiilor Inginerilor de Instalații din timișoara și
Iași s-a considerat oportun ca acest an să fie unul special
și în ceea ce privește desfășurarea manifestărilor la nivel
local, acestea fiind focusate în special pe tineret, ca un
experiment prietenos în acțiunile de predare a ștafetei dar
și ca o cointeresare responsabilă în acțiunile de comu -
nicare inter-specialiști. 

tematica din acest an a manifestării vizează ca de
fiecare dată eficiența energetică a clădirilor și instalațiilor
aferente dar deosebirea față de alți ani constă în faptul că
au fost invitați să își exprime preocupările în domeniu cei
mai tineri specialiști, studenții din anii terminali, cei de la
master, doctoranzii. Implicarea acestora în toate activi -
tățile profesiei și responsabilizarea lor încă de pe acum în
crearea celor mai bune condiții funcționale pentru clădirile
viitorului este o necesitate majoră în prezent. 

Subiectele alese pentru comunicările scrise sau pre -
zentările orare s-au axat pe cerințele de actualitate în
dezvoltarea domeniului de Instalații pentru construcții,
respectiv: 

• Promovarea la nivel global a trilemei energiei, un
punct sensibil în tranziția energetică de la un tip de
resurse energetice la altul;

• creșterea performanțelor energetice și ecologice ale
clădirilor și instalațiilor aferente;

• creșterea continuă a calității aerului interior în
eforturile de promovare a unor clădiri sănătoase ș.a.

Iașul și-a întâmpinat oaspeții, ca de fiecare dată, într-o
atmosferă plină de efervescență, deopotrivă intelectuală,
romantică, spirituală dar, de această dată, foarte tine -
rească. 

lucrările s-au desfășurat în sala de conferințe a
Hotelului unirea. 

la manifestare au participat cca 75 tineri viitori ingineri
de instalații și cca 30 specialiști din toate sferele de
activitate ale domeniului instalații pentru construcții,
economia de energie, execuție, proiectare, cercetare și
învățământ. 

agenda ediției a propus spre dezbatere, în cadrul
lucrărilor manifestării sau numai aducând în atenția
participanți lor, prin lucrări le publicate în volumul
manifestării și alte subiecte din domeniul instalațiilor
pentru construcții, referitoare la:

• reglementări de proiectare, soluții, materiale,
echipamente, tehnologii și metode specifice pentru
conceperea și realizarea de clădiri cu eficiență energetică
și ecologică ridicată, care să poată răspunde multiplelor
exigențe ale utilizatorilor și să se poată adapta eficient la
modificările condițiilor de funcționare; 

• metode și instrumente de simulare și analiză a
comportamentului clădirilor și sistemelor de instalații
aferente;

• sistemele de valorificare (generare și utilizare) a
energiei din resurse regenerabile și recuperabile;

• mijloace de promovare, la nivel global, a trilemei
energiei, un punct sensibil în tranziția energetică de la un
tip de resurse energetice la altul;

• creșterea performanțelor energetice și ecologice ale
clădirilor și instalațiilor aferente;

• creșterea continuă a calității aerului interior în
eforturile de promovare a unor clădiri sănătoase ș.a.

lucrările conferinței au continuat cu prezentarea în
plen a opt comunicări, cu subiecte de interes pe tema
conferinței și pentru domeniul instalați i lor pentru
construcții și anume:    

• Modelarea termică a clădirilor de cult, prezentată de
asist. univ. dr. ing. emilian Țurcanu, conf. univ. dr. ing.
Marina verdeȘ, conf. univ. dr. ing. vasilică cIOcan din
universitatea tehnică “gheorghe asachi” din Iași, în care
s-au diseminat o parte dintre cercetările realizate în cadrul
unei teze de doctorat care a avut ca tematică optimizarea
sistemelor de încălzire din clădirile de cult;

conf. dr. ing. Marina verdeș, Facultatea de construcții și Instalații
u.t.gh. asachi Iași

conf. dr. ing. cătălin george POPOvIcI, Facultatea de construcții și
Instalații u.t.gh. asachi Iași
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• Sistemul Baumit Klima pentru un mediu sănătos în
clădirile vechi și noi, comunicare realizată de către Ing.
vasile grĂdInaru, Baumit romania;                                   

• Investiția în clădiri verzi – o necesitate sau o tendință,
comunicare realizată de către st. ing. dorin rOȘca și
conf. univ. dr. ing. cătălin george POPOvIcI, de la uni -
versitatea tehnică “gheorghe asachi” din Iași, lucrare în
care s-a încercat punctarea unor aspecte critice (de re -
glementare, de performanță a metodelor de evaluare, de
adecvare a metodelor de calcul cu particularitățile
climatice, de dotare, ... la locație) în promovarea clădirilor
verzi;

• tehnologii de valorificare a cO2 cu ajutorul energiilor
regenerabile, lucrare realizată de conf. univ. dr. ing.
victoria cOtOrOBaI, dr. ing. Ioan cristian cOtOrOBaI
prof. univ. dr. ing. theodor MateeScu, universitatea
tehnică “gheorghe asachi” din Iași, prin care s-au pre -
zentat posibilitățile de cuplare a sistemelor de valorificare
a energiilor regenerabile cu cele de colectare și valori -
ficare a cO2 cu plasma fierbinte sau plasma rece precum
și o analiză multi-obiectiv pentru optimizarea procesului; 

• armături pentru echilibrarea instalațiilor termice
prezentată de domnul Ing. georgian rĂduleScu de la
dolinex, lucrare în care s-au prezentat diferite astfel de
armături, aspectele de integrare corectă în sistemele
termice, limitele de performanță, respectiv autonomia
acestora;

• luminanța fațadelor, într-o nouă lumină, prezentată
de domnul prof. univ. dr. ing. cătălin daniel gĂlĂȚanu
de la universitatea tehnică “gheorghe asachi” din Iași,
care ne-a invitat la o plimbare la pas, prin Iași și la șederi și
observări asupra modului de iluminare al clădirilor, al
piețelor, aleilor, la măsurări de mărimi de interes și co -
mentarii asupra unor greșeli repetate în acest domeniu,
cu implicații majore în efectele asupra confortului vizual
urban, consumului de energie și costurilor în exploatare.
Și apoi ne-a purtat vizual și în alte locuri din lume, în
același scop.                                                

• ventilația cu recuperare de căldură în școli, pre -
zentată de către Ing. Sabin Preda, lucrare extrem de
utilă viitorilor specialiști în domeniu, care trebuie să
conștientizeze diferența dintre o simplă evacuare a aerului
viciat, cu debite destul de mari la școli și ventilația cu
recuperare de căldură.

lucrările acestei secțiuni au fost moderate de către
conf. dr. ing. Marina verdeș, vasilică cIOcan.

cea de-a doua zi a manifestării a adus în atenția par -
ticipanților alte subiecte de interes tematic, cu adresa -
bilitate specifică preocupărilor din domeniul instalațiilor
pentru construcții și economia de energie. S-au prezentat
șase comunicări cu subiecte generale sau particulare din
domeniul ingineriei instalațiilor, respectiv:

• asigurarea ”confortului electromagnetic/calității
electromagnetice a mediului” (?), o nouă exigență pentru
clădirile viitorului, comunicare realizată de drd. ing. lector
superior Iulia negarĂ, universitatea tehnică a Moldovei
și conf. univ. dr. ing. victoria cOtOrOBaI de la univer -
sitatea tehnică “gheorghe asachi” din Iași, comunicare
în care se insistă asupra recentelor acțiuni de regle men -
tare a aspectelor legate de crearea unei ambianțe inte -
rioare sănătoase în care influența undelor electro-
magnetice, electrice, de radio-frecvență, a radiațiilor de
diferite caracteristici și proveniențe (radiații radon,
telurice, cosmice, ruteniu, wifi, ...) să nu afecteze omul.

• eficiența energetică în construcții, o necesitate cu
implementare multiplă, prezentată de  prof. univ. dr. ing.
dorina ISOPeScu de la universitatea tehnică “gheorghe
asachi” din Iași, care a prezentat o parte dintre rezultatele
obținute în cadrul proiectul de cercetare ”POc project
2014-2020, Priority axis 1, action 1.2.3: eco-innovative
products and technologies for energy efficiency in
constructions - eFecOn ";                                      

• analiza funcționării la turație variabilă a instalațiilor
frigorifice ce funcționează în regim de climatizare,
prezentată de asist. univ. dr. ing. Marius atanaSIu de la
universitatea tehnică “gheorghe asachi” din Iași, lucrare
în care au fost subliniate unele soluții de optimizare
energetică a instalațiilor frigorifice;

• Sistem performant de management al consumului

Prof. univ. dr. ing. cătălin daniel gĂlĂȚanu, Facultatea de construcții
și Instalații u.t.gh. asachi Iași

dr. ing. Ștefan dunĂ, dOStIMPeX timișoara
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de energie electrică fotovoltaică, realizată de st. ing. Petru
valentin rOȘu, asist. univ. dr. ing. Sebastian
HudIȘteanu, Ș.l. univ. dr. ing. cristian cHerecHeȘ de
la universitatea tehnică “gheorghe asachi” din Iași, în
care s-a propus o măsură de control al proceselor de
producției/utilizare a energiei electrice obținută cu
sistemele de conversie fotovoltaică a energiei solare,
caracterizabil printr-o mare variabilitate atât în procesul de
pe producție cât și în cel de utilizare. 

• Sisteme hibride de valorif icare a energiei
regenerabile pentru clădiri, realizată de St. Irina-Ioana
gIurca, dr. ing. Ioan cristian cOtOrOBaI, conf. univ.
dr. ing. victoria cOtOrOBaI universitatea tehnică
“gheorghe asachi” din Iași, care a prezentat diferite
posibilități de integrare a sistemelor solare de valorificare
termică & electrică, sau sistemelor hibride solar-eoliene în
structura clădirilor.

În încheierea programului a fost programată o masă
rotundă cu tema ”Instalații le pentru construcții  și
economia de energie”

domnul dr. ing. Ștefan StĂneScu, vicepreședinte
aIIr-Filiala valahia, a formulat câteva concluzii izvorâte din
conținutul și atmosfera manifestării și extrem de vasta sa
experiență în activitatea profesională (proiectare,
execuție, coordonare, învățământ), recomandându-le
domnilor viitori ingineri să-și facă vise, să investigheze
posibilitățile de realizare, să-și prioritizeze acțiunile în
funcție de posibilități dar să nu-și abandoneze nici-unul
dintre acești ”copii”, pentru că posibilitățile pot fi extrem
de dinamice și uneori este suficient să vrei ceva și să
cauți în depozitul de echipamente, unelte, … ceea ce ai
nevoie pentru a-ți împlini proiectul. le-a mai recomandat
să fie atenți la proporția între comunicarea reală, comu -
nicarea virtuală și risipirea în on-line.

Sesiunea a II a a manifestării a fost moderată de conf.
dr. ing. victoria cotorobai și șef. lucr. dr. ing. andrei
Burlacu.

Încheierea lucrărilor a fost făcută de către domnul
conf. dr. ing. vasilică cIOcan, președintele a.I.I.r. –
Filiala Moldova, care a punctat faptul că prin tematicile

abordate, participarea la lucrări și modul de participare,
manifestarea și-a atins obiectivele enunțate. 

cu ocazia manifestării, în presa locală s-au consemnat
subiectele principale din agenda manifestării, rolul ma -
nifestării de promotor al progresului tehnic în domeniu și
în special rolul inițierii cadrului organizatoric pentru dez -
bateri, analize, diseminări de informații în domeniul
instalațiilor pentru construcții și economiei de energie.

comitetul manifestării alcătuit din:
• Președintele conferenței: theodor MateeScu prof.

univ. em. dr. ing., președinte onorific aIIr Filiala Moldova.
• Președintele Onorific al conferinței: gheorghe

Badea prof. univ. em. dr. ing., președinte onorific aIIr
Filiala transilvania. 

• comitetul Științific: theodor MateeScu, Stan
FOtĂ, vasil ică cIOcan, Marina verdeȘ, Mihai
PrOFIre, cătălin-daniel gĂlĂȚanu, victoria
cOtOrOBaI, cătălin-georgePOPOvIcI, nelu-cristian
cHerecHeȘ, diana ancaȘ, andrei Burlacu, Iulian
gHeraSIM, răzvan-Silviu lucIu, Marius-costel Balan,
valeriu-Sebastian HudIȘteanu, Florin-emil ian
Țurcanu.

• Secretariat: elena creȚu. 
• redactare: vasilică cIOcan, andrei Burlacu,

Marius-costel Balan, au reușit, și de această dată, să
asigure condițiile propice desfășurării unei astfel de
manifestări. 

Și în încheiere, reproducem, din Prologul manifestării,
două meditații: 

1.”vai de societatea care nu mai are tineri și de cea
care nu-și mai respectă bătrânii.” Se pare că noi
experimentăm ambele situații, motiv pentru care putem
striga: ”Motoare: acțiune! cât nu este prea târziu”.

2. când forța tinereții a trecut, când nu ni se mai pare
că totul e posibil s-a demonstrat că totuși, vârstnicii, prin
experiență, voință și organizare pot obține rezultate mult
mai bune decât cei ne-experimentați. 

Prof. dr. ing. Mihai PrOFIre, Facultatea de construcții și Instalații
u.t.gh. asachi Iași

conf. dr. ing. victoria cOtOrOBaI, Facultatea de construcții și
Instalații u.t.gh. asachi Iași

revISta de InStalaȚII 4/2019   21

EVENIMENT

RI 4 2019 Q8_I07 08  9/12/19  12:56 PM  Page 21



1. OPORTUNITATE ØI NECESITATEA TEMEI

clădirile reprezintă elementele primordiale pentru
acțiunile ue privind eficiența energetică. consumul de
energie la nivel național reprezintă 45% din consumul
total de energie, fapt ce impune îmbunătățirea eficienței
energetice a clădirilor existente.

clădirile cu funcție de lăcaș de cult, aflate sau nu în
incinta unor așezăminte monahale care dețin și valoare de
patrimoniu sunt, de obicei, biserici pictate iar fresca este
cea care conferă valoare patrimoniului. conservarea
picturilor interioare constituie sau ar trebui să constituie o
preocupare majoră la nivel de stat. este implicat atât
patrimoniul național, cât și patrimonial mondial. aceasta
este cerința minimă care se asociază clădirilor de patri -
moniu, în spiritul directivei europene 31/2020/ue.

Bisericile fac parte din patrimoniul țării noastre, ce

trebuie păstrat și prețuit. construcția acestora a însemnat
îndeplinirea ritualului creștin creator de edificii sacre, în
care omul să aducă slavă și cinste divinității. de-a lungul
vremii omul a integrat în aceste construcții diverse tehnici
și tehnologii care să le crească confortul. acestea s-au
tradus atât în metode noi de construcție, materiale mai
bune și durabile, în picturi și fresce impresionante, înăl -
țătoare, cât și în creșterea confortului termic pe durata
desfașurări serviciului religios, prin adoptarea sistemelor
de încălzire.

calitatea de clădire de patrimoniu implică automat
includerea lăcașurilor de cult/așezămintelor monahale în
circuitul turistic. Principala diferență în raport cu funcția
inițială a clădirilor o constituie prezența turiștilor și
dezvoltarea unor activități conexe celor turistice în spațiul
așezământului monahal. atracția reprezentată de bise -
ricile pictate cu valoare de patrimoniu incluse în trasee

Investigații asupra microclimatului din
Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Iași

și analiza economică privind reabilitarea
energetică

FLORIN-EMILIAN ȚURCANU, VASILICĂ CIOCAN, MARINA VERDEȘ, CĂTĂLIN GEORGE POPOVICI, 
ANCAȘ ANA DIANA, MARIUS COSTEL BĂLAN,RĂZVAN SILVIU LUCIU, ANDREI BURLACU, SEBASTIAN VALERIU

HUDIȘTEANU

the paper describes the behavior of a radiator heating system in a cult building. these are commonly used in many churches,
and there are a number of shortcomings. the distribution of temperatures in the analyzed space was simulated in 2d. the
simulation was based on an example, the assumption of the virgin Mary cathedral in Iasi. the radiator heating system has been
simulated with the Fluent program, the results being enlightening for the real estate situation. an important aspect is the impact
of these heating systems on works of art, the church being an edifice from the 18th century. current environmental issues lead to
the continued development of technologies used to reduce primary energy consumption. churches are an invaluable wealth,
sheltering heritage items preserved in museums and historical buildings. unheated churches have been used for centuries.
However, the increasing demand for thermal comfort has made heating systems quite common but often can cause more or less
obvious damage. In cold, cold climates, heating generates a climate completely different from the natural climate. In unheated
churches where artworks have been acclimatized, in most cases, this great difference in climatic factors and their variability is not
tolerable. except for a few cases, cultural heritage items that have been held in unheated churches for centuries are in good
condition - even in the optimal state. then, after installing one or more different heating systems, signs of rapid degradation
occurred.

lucrarea descrie comportarea unui sistem de încălzire cu radiatoare într-o clădire de cult. acestea sunt curent folosite în multe
biserici, constantându-se o serie de neajunsuri. distribuția temperaturilor în spațiul analizat a fost simulată în 2d. Simularea s-a
bazat pe un exemplu, catedrala adormirea Maicii domnului din Iași. Sistemul de încălzire cu radiatoare a fost simulat cu programul
Fluent, rezultatele fiind edificatoare pentru starea de fapt din imobil. un aspect important este impactul acestor sisteme de
încălzire asupra lucrărilor de artă, biserica fiind un edificiu din secolul XvIII. Problematica actuală a mediului duce la dezvoltarea
continuă a tehnologiilor utilizate pentru reducerea consumurilor de energie primară. Bisericile constituie o bogăție inestimabilă,
adăpostind elemente de patrimoniu conservate în muzee și clădiri istorice. Bisericile neîncălzite au fost folosite de secole. totuși
acum, cererea tot mai mare pentru un confort termic a făcut sistemele de încălzire destul de comune dar adesea pot cauza pagube
mai mult sau mai puțin evidente. În zonele cu climă uscată, rece, încălzirea generează o stare climatică total diferită de climatul
natural. În bisericile neîncălzite, în care opere de artă au fost aclimatizate, în cele mai multe cazuri, această diferență mare de
factorii climatici și variabilitatea lor nu este tolerabilă. cu excepția câtorva cazuri, elemente de patrimoniu cultural care timp de
secole au fost ținute în biserici neîncălzite sunt în stare bună - chiar și în stare optimă. apoi, după instalarea unuia sau mai multor
sisteme de încălzire diferite, au apărut semne de degradare rapidă.

22 revISta de InStalaȚII 4/2019

REABILITARE ENERGETICA

RI 4 2019 Q8_I07 08  9/12/19  12:56 PM  Page 22



turistice intens mediatizate, conduce la creșterea sem -
nificativă a numărului persoanelor care asistă temporar la
serviciul religios, ceea ce din punct de vedere al micro -
climatului interior reprezintă o perturbație majoră în raport
cu situația de referință. Pe de altă parte modernizarea
clădirilor în scopul realizării unor condiții de confort termic
în sezonul rece amplifică prezența turiștilor și perturbarea
climatului interior, acest lucru relevându-se în apariția
condensului în zonele cu punți termice ridicate, la inter 
secții de pereți, la soclu și la acoperiș (Figura 1).

clădirile monument istoric care au un număr mare de
ore de funcționare anual, dar cărora nu li se poate mo -
difica aspectul fațadelor, trebuie eficientizate energetic.
din această categorie fac parte muzee, școli, birouri,
spitale, hoteluri etc. ele există în aproape toate localitățile
și au o pondere importantă în consumul de energie, o
parte dintre ele implicând și asigurarea unor condiții
speciale de umiditate interioară, pentru a nu fi afectate
obiectele de patrimoniu expuse. În municipiul Iași, de
exemplu, există numeroase astfel de clădiri, dintre care
pot fi menționate ansamblul Mănăstirii Sf. trei Ierarhi,
catedrala Mitropolitană, Palatul culturii, universitatea al.
I. cuza, Spitalul Militar (fost liceu), gara, Primăria, teatrul
național și multe altele. Bisericile constituie o categorie
aparte, datorită caracterului intermitent al utilizării și
faptului că, în biserici, credincioșii păstrează hainele de
stradă, deci exigențele de confort termic sunt mai mo -
deste.

normativele c 107/2005 și Mc 001/2006 menționează
în mod expres că prevederile referitoare la eficientizarea
energetică nu se aplică la clădirile cu caracter de monu -
ment istoric. la cererea beneficiarului și a arhitecților
acest calcul a fost realizat pentru a avea un ordin de
mărime a gradului de izolare termică și a măsurilor de
eficientizare energetică. În cele ce urmează se analizează
câteva variante de reabilitare energetica, aplicabile la
aceste tipuri de clădiri.

2. SCURT ISTORIC AL OBIECTIVULUI STUDIAT

clădirea aparținând cultului romano-catolic poartă
hramul adormirea Maicii domnului și este situată în
municipiul Iași, în zona III eoliană și zona III climatică a
româniei, cu o temperatură exterioară de -18˚c. edificiul a
fost ridicat între anii 1782-1789. acesta a suferit multiple

intervenții în vederea reabilitării, atât în urma unor
cutremure cât și în urma incendiilor. de asemenea, pe
parcursul anilor, biserica a fost mărită cu zona ce acum
servește drept altar (Figura 2, Figura 3).

Monumentul cu valoare istorică are regimul de
înălțime P, cu un spațiu util de 351,47 m2. Structura de
rezistență este realizată din zidărie cu cărămidă plină.
vechimea edificiului de 233 de ani, materialele folosite cât
și intemperiile vremii au dus la degradări multiple în
structura clădirii. Finisajele exterioare sunt degradate,
acestea prezentând fisuri și căderi parțiale ale tencuielilor
(Figura 4).  

acoperișul este de tip șarpantă, neizolat, cu învelitoare
din tablă. tâmplăria este metalică cu geamuri simple.
Planșeul peste spațiul util este din cărămidă peste care

Figura 1 a) degradări în urma apariției condensului la soclu
b) degradări care, surprinse în imagini cu termoviziune, redau zonele

cu punți termice ce favorizează apariția condensului

Figura 2. Forma actuală în plan a biserici adormirea Maicii domnului 
din Iași

Figura 3 - catedrala veche romano-catolică adormirea Maicii
domnului din Iași 

Figura 4. Imagini cu termoviziune ce surprind fisurile și punțile termice
din pereți exterior
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este un strat de beton armat. Pardoseala este de tip rece,
realizată din marmură. grosimea pereților variază de la
110 cm la 85 de cm. având dimensiunile în plan de 40,61
m și 15,04 lățime și cu o medie a înălțimii medii de 9,81
m, biserica închide un volum de 2710 m3 cu o suprafața a
anvelopei de 1370 m2. Instalațiile ce servesc edificiul sunt
cele de energie electrică și energie termică. Iluminatul
este realizat cu becuri incandescente, iar încălzirea se
realizează cu radiatoare (Figura 5).

3. ÎNCÆLZIREA CU RADIATOARE MODELATÆ CU
ANSYS FLUENT

Modelarea computational Fluid dynamics (cFd) este
facută într-un plan de secțiune în care radiatoarele sunt
amplasate ca în biserică. Secțiunea are lungimea de 31 de
metri și înălțimea de 12 metri. caracteristicele termo-
tehnice ale anvelopei sunt următoarele: pentru acoperișul
coeficientul de transfer termic este l=0,9 W/m2K,
pardosela are l=1.1 W/m2K, pentru pereți l=1.1 W/m2K și
ferestrele au l=1.05 W/m2K. Pentru fiecare suprafață a fost
definită convecția liberă. radiatorele au fost descrise având
un gradient de temperatură de Dt80˚c.

căldura rezultată fiind calculată cu
relația:

Q=m
.
cpDt                            (1)

unde:
• m

.
debitul masic de fluid

• cp căldura specifică a fluidului
• Dt diferența de temperatură

dintre tur și retur
Programul folosit pentru analiză

cFd este anSYS Fluent. a fost
generată o discretizare fină, având un
pas de minim de 5 cm și maxim de 8
cm. În construcția mo delului s-a folosit
sistemul de coordonate cartesian. În
modelul cFd s-au rezolvat ecuațiile de
curgere, conti nuitate și energie. Modul
de implementare al acestor ecuații

este: standard, SIMPlu, derivata de ordinul 1, pentru
ecuația de moment, energie cinetică, curgere și energie.
Modelul standard k-e cu funcții standard pentru pereți a
fost definit. deoarece căldura nu a fost introdusă prin
ventilare forțată dar prin circulație naturală generată de
radiatoare, aproximarea lui Boussinesq a fost folosită
pentru densitatea aerului. astfel a fost realizată o analiză
tranzitorie cu pas de timp de 1 minut și 100 de iterații pe
minut.

În figura 6 este prezentat rezultatul analizei. Se pot
observa cu ușurința profilele straturilor de aer cu diferite
temperaturi, dispunerea acestora și felul cum geometria
biserici le influențează.

3.1 CONCLUZII PRIVIND ÎNCÆLZIREA CU
RADIATOARE

deși radiatoarele par niște obiecte inerte așezate în
biserică modul de funcționare al acestora este astfel,
aerul din jurul radiatorul se încălzește, acesta devine mai
ușor și se ridică pe pereteledin spatele lui. În figura 3
acest lucru se poate observa clar, curenții de aer an -
trenând particulele de praf, cu efecte negative asupra
picturilor și frescelor.

totodată din figura 4 constatăm un spectru larg al
temperaturilor existente în interiorul biserici. aerul cald se
ridică spre tavan, formând un strat la partea superioară.
aerul rece, mai dens, se acumulează la nivelul pardoselii.
după o circulație a aerului cu diferite temperaturi în
incintă, acestea tind să se stabilizeze, formându-se o
stratificare puternică a aerului.

alte aspecte constate sunt:
• circulația aerului are efecte negative prin faptul că

generează o uscare prematură și rapidă a tuturor
obiectelor cu care vine în contact, picturi, fresce, diferite
obiecte de cult din lemn.

• volumul de aer ce se pune în mișcare antrenează
praful, acesta ridicându-se, este purtat de curenți e aer și
se depune în zonele cu punți termice, mai reci, unde aerul
cald condensează iar praful se depune. 

Figura 5 - Imagine realizată în termoviziune asupra corpurilor de
încălzire din catedrală

Figura 6 – conturile izoliniilor de temperatură din biserică
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• un alt aspect negativ al încălziri cu radiatoare este
acela că regimul discontinuu de funcționare al sistemului
face ca ciclurile de încălzire-răcire ale aerului din incintă să
afecteze finisajele interioare și obiectele de patrimoniu ori
de câte ori are loc serviciul religios.

• volumul de aer mare pe care îl închid bisericile face
ca încălzirea lacașului de cult să fie anevoioasă, să solicite
o durată de timp îndelungată, impunând un regim de
funcționare continuu pe durata sezonului rece.

• Încălzirea cu radiatoare combinată cu degajările de
umiditate de la persoane favorizează fenomenul de
condens pe suprafețele cu temperaturi reduse.

Metoda de analiză folosind programul cFd-Fluent
demonstrează necesitatea simulărilor privind studiul
confortulul termic. Pentru o analiză cât mai precisă și
detaliată este necesară o investigare in situ amplasându-
se senzori de temperatură și umiditate pe o perioadă de
timp mai îndelungată.

toate aspectele constatate aduc în discuție necesitate
folosiri cu discernământ a sistemelor încălzire iar acolo
unde este cazul o reevaluare a acestora. dacă situația o
impune chiar schimbarea lor, cu unele noi, mai perfor -
mante, cu efecte mai puțin dăunătoare asupra obiectelor
de cult. Pentru că în general oameni urmăresc confortul
propriu și nu păstrarea parametrilor optimi pentru con -
servarea obiectelor și edificiilor de cult, este necesară o
priorizare și reconsiderare e nevoilor de confort pentru
astfel de imobile.

4. ANALIZA PERFOMANELOR ENERGETICE ALE
ANVELOPEI CLÆDIRII STUDIATE

Se realizează calculul termotehnic al elementelor de
anvelopare conform c107-2005.

rezistențele termice corectate ale elementelor de
închidere r’ [m2·K/W] se compară cu rezistențele termice
normate r’min [m2·K/W].

criteriul de satisfacere a exigenței de izolare
termică este ca r’ >_ r’min. valorile comparative sunt

prezentate în tabelul 1.

În urma analizei se constată că majoritatea ele -
mentelor de construcție ale anvelopei clădirii nu înde -
plinesc exigențele minime de izolare termică. calculul
consumurilor anuale se determină conform normativului
nP 048 - 2000 care se bazează pe transferul de căldură în
regim nestaționar prin elementele de construcție ale
clădirii, ținând seama și de efectul aporturilor de căldură
datorate activității umane și radiației solare asupra tem -
peraturii aerului interior. estimarea acestui consum
servește la notarea energetică a clădirii în vederea reali -
zării certificatului energetic.  

În acest fel consumurile anuale au valorile:
consumul anual pentru încălzire: 
Q

an
Înc = 257,35 kWh/m2an

consumul anual pentru preparare apă caldă:
q

an
acc = 30,15 kWh/m2an

consumul anual pentru iluminat:
W

an
ilu = 28,76 kWh/m2an

consumul anual total:
Q

an
Înc = 316,26 kWh/m2an

5.COMPLETAREA CERTIFICATULUI ENERGETIC

certificatul energetic al clădirii se elaborează pe baza
consumurilor iar acestea îi atribuie clasificarea energetică
“d” și o valoare de Q

an
Înc = 316,26 kWh/m2an pentru

consumul anual de căldură pentru încălzire, apă caldă și
iluminat (Figura 7).

6. PROPUNERI PRIVIND SOLUIILE DE
MODERNIZARE ENERGETICÆ

Pe baza caracterului istoric, la obiectivul studiat nu se
poate interveni asupra fațadelor, pentru a le crește
rezistența la transfer termic. Singurele locuri unde se
poate crește rezistenta termică este la nivelul pardoselii și
a acoperișului.

Se vor analiza două modele economice și tehnice de
reabilitare:

- o soluție presupune doar reabilitarea termică a edi -
ficiului, implicând doar intervenții pe partea de construcții

Figura 7 - grile privind clasificarea energetică a clădirii audiate

tabelul 1. caracteristicile termotehnice ale anvelopei existente
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pentru îmbunătățirea protecției termice a planșeului sub
pod. Se propune montarea unui strat de izolație termică
realizat din vată minerală, cu grosimea de 15 cm.

noua rezistența termică corectată creată este de r’ =
3,367 [m2K/W]. Pentru îmbunătățirea protecției termice a
pardoselii de parter, se propune montarea unui strat de
izolație termică din plăci de polistiren extrudat, în grosime
de 10 cm, rezistența termică corectată creată fiind de r’ =
3,138 [m2K/W].

- o a doua soluție ce propune eficientizarea funcționării
instalațiilor concomitent cu pachetul întâi de reabilitare a
anvelopei astfel: 

- pentru instalațiile de încălzire se vor folosi corpuri de
încălzire performante (având un indice ridicat de încărcare
termică a metalului pentru durata de viață) și corelarea
mărimii acestora cu soluțiile de reabilitare termică a
anvelopei clădirii;

- echiparea corpurilor de încălzire cu robineți de reglare
termostatată;

- automatizarea echipamentelor termoenergetice în
punctul termic;

- pentru prepararea apei calde menajere se vor folosi
armături sanitare cu consum redus de apă (baterii ames -
tecătoare prevăzute cu dispersoare, robinete “cu
perlator”);

- montarea de echipamente moderne pentru pre -
pararea apei calde menajere  

- posibilității montării de echipamente care utilizează
energii regenerabile).

la nivelul instalației de iluminat se propun următoarele
aspecte care vor duce la un consum energetic mai scăzut:

- refacerea integrală a instalațiilor de iluminat;
- stabilirea corectă a numărului de corpuri de iluminat

în funcție de destinația încăperii și nivelul de iluminare
necesar în funcție de specificul activității ce se desfășoară
în acestea, utilizarea corpurilor de iluminat cu lămpi
fluorescente sau cu led-uri (dotate cu condensatoare
pentru îmbunătățirea factorului de putere și balasturi

electronice) întrucât acestea au o eficacitate luminoasă
ridicată (flux luminos raportat la puterea electrică).

Prin aplicarea soluții lor de reabilitare termică a
anvelopei clădirii se obține îmbunătățirea performanței de
izolare termică a clădirii și totodată încadrarea într-o clasă
superioară privind notarea în certificatul energetic. dar
reabilitarea termică împreună cu cea a instalațiilor inte -
rioare atribuie clădirii ameliorate clasificarea energetică
”B” și o valoare de 151,19 kWh/m2an pentru consumul
anual de căldură pentru încălzire, apă caldă menajeră și
iluminat. Separat pe utilități termice clasificarea ener -
getica a clădirii de referință este:

- pentru încălzire: clasificarea “c” și consumul specific
122,97 kWh/m2an ;

- pentru apă caldă menajeră: clasificarea “a” și con -
sumul specific 7,26 kWh/m2an;

- pentru iluminat: clasificarea „a” și consumul specific
20,95 kWh/m2an.  

7. ASPECTE ECONOMICE CE PRIVESC CELE DOUÆ
PACHETE DE MODERNIZARE

acestea reprezintă o formă simplificată de evaluare a
rentabilității investițiilor (tabelul 2, tabelul 3). analiza
economică se bazează pe următoarele ipoteze și valori:

- costurile medii ale energiei termice la data întocmirii
auditului energetic sunt următoarele:

- energie termică (prețul actual al energiei termice
pentru încălzire este 55,16 euro/gcal- preț gcal= 250
rOn):

cet = 0,05 euro/kWh (1)                                
- costurile medii ale energiei electrice la data întocmirii

auditului energetic sunt următoarele:
cee = 0,1 euro/kWh
- durata (simplă) de recuperare a investiției, nR [ani]
nR = cINV/De·cet/ee (2)
în care:
-cINV – costul lucrărilor de modernizare energetică,

[euro]
- De – economia de energie realizată prin aplicarea

soluțiilor de modernizare energetică, [kWh/an]
- cet/ee – costul specific al energiei termice/electrice,

[euro/kWh]
- e - costul unității de energie economisită pe durata de

viață a soluției [euro/kWh]
e = cINV /De·nS (3)
în care:
- nS – durata de viață estimată a soluției de moder -

nizare energetică =15 ani.

8. CONCLUZII

Prin acțiunea de reabilitare și modernizare termică a
clădirilor se urmărește reducerea consumurilor de energie
pentru încălzire, prepararea apei calde de consum și
iluminat.

creșterea eficienței energetice are efecte benefice
asupra mediului înconjurător. Soluțiile adoptate pentru

tabel 3. comparație privind soluțiile propuse

tabel 2. consumuri individuale pe fiecare grilă de consum și
consumul total anual în [kWh/an] pentru fiecare tip de soluție

propusă
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modernizarea sistemelor de încălzire, preparare apă caldă
și iluminat, corelate cu cele de reabilitare termică trebuie
să răspundă și criteriilor estetice care implică uneori
valoarea istorică a clădirii studiate.
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În cadrul acestei conferințe se vor prezenta referate de sinteză referitoare la creșterea performanței energetice a clădirilor și a instalațiilor
aferente.
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- Legislația europeană în domeniul construcțiilor, în fața revoluției informatice
- clădirile viitorului: implementarea inteligenței artificiale în mediul construit
- Principiile noii Metodologii de calcul al performanței clădirilor
- ce ne dorim de la regulamentul de certificare a operatorilor economici din proiectare, consultanță și execuție
În cadrul conferinței se vor organiza mese rotunde cu teme de importanță deosebită, la care vor participa personalități din domeniul
instalațiilor din țară și din străinătate. 
Firmele participante vor putea prezenta referate privind echipamentele, materialele, sistemele și serviciile oferite.
cu ocazia conferinței de Instalații se va organiza la cazinoul din Sinaia o expoziție de materiale și echipamente pentru instalații. 
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Bd. Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, București
Tel: 0722/370.729; 0722/259.310; 
e-mail: sburchiu@gmail.com; vcublesan@gmail.com
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Sorin BuRchIu
Director executiv: Ș.l. dr. ing. Valentin cuBLEȘAN

Societatea de Instalații Electrice și Automatizări 
din România
Tel: 021-252.48.34; 252.42.80/160; 
e-mail: siear@instal.utcb.ro; 
Președinte executiv SIEAR:
Prof. univ. dr. ing. Niculae MIRA
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Conferință de presă – TERMINAREA
LUCRĂRILOR LA SPITALUL DIN MIOVENI

Dr. Ing. Ioan Silviu Doboși, 
Prim Vicepreședinte AIIR, 

Director General DOSETIMPEX, Proiectantul General al Spitalului Mioveni

Vedere fațadă principală a Spitalului Orășenesc din Mioveni

Pe ziua de 26 august 2019, a avut loc Conferința de presă cu ocazia terminării lucrărilor la SPITALUL din MIOVENI. După trei
ani de la începerea lucrărilor, construcția noului Spital din Mioveni a fost finalizată.
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În deschiderea Conferinței de Presă a
luat cuvântul domnul Ion Georgescu,
Primarul Orașului Mioveni, care, prin
discursul său, a punctat importanța
punerii  în func țiune a Spitalului din
Mioveni.

Așa cum se poate vedea în imaginea
de la începutul articolului, spitalul din
Mioveni are un subsol, parter și șase etaje.
Totodată, spitalul va dispune de 250 de
paturi. Va avea o dotare medicală de top
cu RMN, angiograf, computer tomograf și
altă aparatură medicală de ultima
generație. 

Medicul Mugur Stancu, manager de
proiect a vorbit despre importanța dotării
spitalului cu aparatură modernă și în
special a angiogafului care permite
intervenția în caz de infarct.

Medicul Teodor Constantinescu,
Președintele Con siliului de Administrație a
Spitalului din Mioveni, a pre zentat
alcătuirea funcțională a spitalului care e
compus din mai multe secții precum:
Medicină Internă, Ginecologie, Pediatrie,
Cardiologie, Chirurgie, Neurologie. Mai
sunt compartimentele de Primiri Urgențe,
Secția de ATI – o secție modernă de

Doctor Teodor Constantinescu, Președintele Consiliului de
Administrație al Spitalului Mioveni

Ion Georgescu, Primarul Orașului
Mioveni

În deschiderea conferinței de presă, de la dreapta spre stânga: Ioan Silviu Doboși, Ion Georgescu, Fănica Niculescu și Teodor Constantinescu

Doctor Mugur Stancu - manager de proiect
Director General Medicare – Antreprenor General
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radiografie imagistică, computer tomografie, RME,
radiologie și multiple ecografe.

În cadrul Secției de Medicină Internă sunt com -
partimente de gastroenterologie, imunologie, diabet,
endocrinologie. Secția de chirurgie include chirurgie
vasculară, ORL, ortopedie, urologie. Spitalul dispune de 5
săli de operații, una dintre ele aflându-se în secția de
Ginecologie și Obstetrică. Astfel, unitatea de primiri
urgențe permite preluarea în același t imp a patru
ambulanțe cu pacienți încadrați la cod roșu.

DoamnaFănica Nicolescu, reprezen tanta firmei con -
structoare a arătat că fiecare pat are centrală de monito -
rizare care indică în fiecare moment starea pacientului.
Paturile sunt de o construcție specială și permit așezarea
pacientului în diferite poziții, în funcție de nevoie.

Din punct de vedere al siguranței seismice, clădirea
spitalului a fost încadrată în clasa de importanță I – clădire
cu funcțiune esențială, fiind proiectată conform celor mai
actuale normative de siguranță structurală în caz de
cutremur.  

Ioan Silviu Doboși, directorul firmei de proiectare, a
arătat că pe parcursul realizării investiției au existat etape
în care s-a modificat legislația, astfel fiind necesară
adaptarea proiectului spitalului la noile cerințe. Poate
afirma profesional că Spitalul din Mioveni este un spital
care se ridică la nivelul așteptărilor și cerințelor din
prezent.

Autoritățile locale afirmă că investiția făcută la Spitalul
din Mioveni este cea mai mare investiție făcută în ultimi
30 de ani. Cheltuielile totale se ridică la 60 de milioane de
EURO. De la guvern s-au obținut 24 de milioane de EURO
iar restul de 36 de milioane de EURO au fost asigurate din
bugetul local al orașului Mioveni.

La începutul lunii decembrie, Spitalul Orășenesc din
Mioveni va fi dat în exploatare.

Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, a menționat că
va trebui obținută autorizația de funcționare de la
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, autorizația de
funcționare de la Direcția de Sănătate Publică care
urmează să fie trimise la Casa Națională de Sănătate
pentru a obține organigrama de funcționare...

Consiliul de Administrație urmează să organizeze
concursul pentru angajarea personalului medical, astfel
încât în maximum 6 luni spitalul să funcționeze integral și
la parametri normali. 

Imagine sală operațiiImagine din interiorul unei săli de operații

Imagine din interiorul unui cabinet de consultații/investigații/intervenții

Imagine din interiorul unui salon
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cartea Industrial Heat Pump-assisted Wood drying
conține 17 capitole care își propun să actualizeze tehno -
logiile con venționale și necon venționale de uscare a lem -
nului, în contextele energetice actuale și viitoare, atât în
lume cât și în țări ca Statele unite, canada, noua Zee -
landă, china, rusia, etc.

lucrarea vizează aspecte variate, mergând de la pro -
grese tehno logice recente în domeniul pompelor de
căldură, în general, până la modelarea, simularea și con -
trolul optim al cuplului uscător-pompă de căldură, și
sinteza unor experiențe efectuate în laborator și în mediul
industrial. 

aspecte termofizice și energetice fundamentale ale
proceselor de uscare convenționale ale lemnului sunt mai
întâi explicate și sintetizate.

Mai multe aspecte moderne ale tehnologiei de uscare
a lemnului cu pompe de căldură (exemplu: componente
avansate, necesarul de energie al uscătoarelor, mode -
lizare, programe de simulare, etc.) sunt apoi prezentate cu
un accent special pe metodele de cuplare optimă a sis -
temului uscător-pompă de căldură, de control și de
îmbunătățire a eficienței energetice.

exercițiile rezolvate incluse în majoritatea capitolelor
au drept scop să contribuie la clarificarea metodelor de
calcul/design al unor parametri termofizici și/sau compo -
nente.

Sunt de asemenea
discutate cele mai pro -
mițătoare progrese în
tehnologia uscări i
industriale a lemnului cu
pompe de căldură, cât
și viitoarele cerințe la
nivelul cercetări i  și
dezvoltări i  în acest
domeniu.

cartea este des ti  -
nată atât ingineri lor
practicieni impli cați în
selecționarea și/sau
dimensionarea siste -
melor de uscare avan -
sate, cât și  cerce tă -
torilor științifici. este
vorba de o lucrare de

referință ce acoperă vastul domeniu al principiilor uscării,
diferite echipamente de uscare și aspecte ale uscării
proprii sectorului de uscare industrială a lemnului.

Scopul principal al acestei cărți este de a furniza infor -
matii generale specialiștilor în pompe de căldură asupra
proceselor termofizice de uscare a lemnului și, pe de altă
parte, informații de bază asupra pompelor de căldură aer-
aer cu compresie mecanică de vapori comunităților acade -
mice și industriale care activează în domeniul uscării.
numai o bună înțelegere a ambelor tehnologii, cea a
uscării lemnului și cea a pompelor de căldură, urmată de o
colaborare strânsă între specialiștii uscării și pompelor de
căldură poate asigura dezvoltarea unor concepte noi,
avansate, de integrare a celor două tehnologii complexe.

Scopul final al cărții este de a contribui la creșterea
numărului de implementări industriale ale proceselor de
uscare a lemnului asistate de pompele de căldură datorită,
în principal, eficacității lor energetice extrem de ridicate în
comparație cu procesele de uscare convenționale bazate
pe utilizarea exclusivă a combustibilor fosili.

INDUSTRIAL HEAP PUMP -
ASSISTED WOOD DRYING

Dr. ing. Vasile Minea 
Hydro-Québec Research Institute, 

Québec, Canada

cartea Industrial Heat Pump-assisted Wood drying a fost publicată în 2018 de
editura taylor & Francis, crc Press în cadrul seriei de cărți advances in drying
Science and technology iniț iată de Profesorul arun S. Mujumdar
(https://www.crcpress.com/ advances-in-drying-Science-and-technology/book-
series/crcadvScItec).

execuție de instalații termice,
ventilație și sanitare

Sc aPlInd Srl
director general 

Ing. Mihai guȘtIuc

Strada vulturilor nr. 18-18a,
sector 3, București

tel.: +40 21 312 07 67
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MAGIS Combo – sistem hibrid
Sistemul hibrid pompă de căldură + centrală termică

este un ansamblu care încălzește, răcește și prepară apă
caldă de consum cu ajutorul unei unități interioare cu
condensare. MagIS combo îndeplinește toate aceste
funcți i ,  satisfăcând cele mai înalte exigențe ale
utilizatorilor în condiții de maximă economicitate. 

MagIS combo este compus dintr-o unitate care se
instalează în exteriorul clădirii și o unitate interioară, care
înglobează o centrală termică cu condensare. unitatea
exterioară este disponibilă în 3 versiuni monofazate: 5, 8
și 10 kW. unitatea interioară este echipată cu o centrală
cu condensare (27,3 kW pentru prepararea apei calde de
consum și 24 kW pentru încălzire) și cu un modul hidraulic
integrat, care gestioneaz ă schimbul de energie între
circuitul de agent frigorific al pompei de căldură și circuitul
de apă al instalației de răcire / încălzire / preparare acc.
unitatea interioară poate funcționa și singură, furnizând
căldură și apă caldă de consum, permițând instalarea
unității exterioare într-o fază ulterioară a lucrărilor.

MagIS cOMBO ocupă spațiu redus și, în comparație
cu o centrală cu condensare, permite economii consi -
derabile de energie. este deosebit de potrivită pentru
clădirile noi, care au un grad înalt de izolare termică.
reprezintă decasemenea o soluție excelentă și atunci
când se înlocuiesc centrale vechi din instalații de tem -
peraturi medii și ridicate, deoarece temperatura de
încălzire a agentului termic furnizat de centrală poate
ajunge până la 80 °c.

AVANTAJELE SISTEMULUI HIBRID:

SOluȚIe Pentru clĂdIrI nOI
MagIS combo se înscrie în gama Immergas de soluții

tip split și este ideală pentru obținerea unor evaluări
energetice foarte ridicate la clădirile rezidențiale noi. In sta -
lația de încălzire/răcire poate fi realizată în pardoseală, în

pereți sau cu ventiloconvectoare (de plafon sau de perete)
din oferta Immergas.

StIMulent Pentru ÎnlOcuIrI
În comparație cu o centrală cu condensare, oferă

economii mai mari în ceea ce privește costurile de
exploatare, deoarece în anumite perioade ale zilei pompa
de căldură suplinește cu succes centrala termică.

electrOnIcĂ IntegratĂ IntelIgentĂ
Placa electronică acordă prioritate fie centralei cu

condensare, fie pompei de căldură, în funcție de condițiile
meteorologice, pentru a asigura performanțe superioare
în orice anotimp. de asemenea, ea a fost proiectată
pentru a putea gestiona două zone de instalație (fără
utilizarea unui Manager de Sistem – accesoriu): o zonă
directă și o zonă de amestec (atât în regim de încălzire cât
și de răcire). cu ajutorul Managerului de Sistem (și cu alte
accesorii specifice) se pot gestiona mai mult de 2 zone de
instalație, precum și dezumidificarea acestora.

PrOtecȚIa ÎMPOtrIva ÎngHeȚuluI
deoarece circuitul de apă al pompei de căldură se află

în interiorul clădirii, la unitatea interioară ajungând  agentul
frigorific care vine de la unitatea exterioară, soluția split
MagIS cOMBO este ideală pentru proiectarea/realizarea
sistemelor aflate în zone foarte reci.

SOluȚIe cOMPactĂ
centralele sunt bine integrate, pentru a oferi un

avantaj în ceea ce privește instalarea și pentru a reduce
necesarul de spațiu.

IMPact vIZual reduS
unitatea exterioară este mai mică decât o pompă de

căldură normală deoarece schimbătorul de căldură agent
frigorific/apă nu se află în aceasta, ci în unitatea inte rioară. ea
oferă astfel o mai mare flexibilitate atunci când se alege o
poziție de instalare pe pereții exteriori sau pe balcon.

IdealĂ Pentru cOMBInarea cu SISteMe
FOtOvOltaIce

Pompa de căldură hibridă MagIS combo este dis -
ponibilă în două versiuni constructive:

1) MagIS combo (versiunea cu preparare instantanee
de acc)

la această versiune, numai centrala cu condensare func -
ționează în regim de apă caldă de consum (datorită ne ce -
sarului mare de agent termic), prepararea realizându-se prin
intermediul unui schimbător de căldură cu plăci încorporat.
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Prin racordarea unității interioare în serie cu un boiler
separat (opțional) se permite și integrarea încălzirii solare
pentru prepararea apei calde, ceea ce duce la importante
reduceri de costuri.

Funcționarea în regim de răcire se realizează prin
activarea circuitului gazului refrigerant. deoarece pre pararea
acc este realizată de centrală, în regim de vară pompa de
căldură poate funcționa simultan (pentru răcire) cu centrala.
Pentru instalația de răcire se pot utiliza ven ti lo convectoarele
(de plafon sau de perete) din oferta Immergas.

În regim de încălzire, comutarea logică între cazan și
pompa de căldură poate fi setată în 2 moduri diferite:

a) cu temperatură de comutare exterioară variabilă în
funcție de temperatura pe tur (modul “autO”);

b) cu temperatură exterioară de comutare fixă (modul
“Manual”).

Schema din Fig. 1 reprezintă funcționarea MagIS
combo în regim de încălzire, utilizând pompa de căldură.
În această situație MagIS combo poate prepara simultan
cu încălzirea și acc, cu ajutorul centralei cu condensare.

dacă pompa de căldură este activată dar temperatura
pe tur nu poate atinge valoarea setată într-un timp de -
terminat, va porni centrala pentru a asigura agentul termic
necesar iar pompa de căldură se va opri (vezi Fig. 2).

2) MagIS combo Plus (versiunea numai pentru
încălzire)

În cazul acestei versiuni, prepararea apei calde pentru
consum poate fi realizată cu ajutorul unui boiler extern de
apă caldă de consum (opțional), care se racordează la
unitatea interioară cu condensare. la funcționarea în
regim de acc, cazanul și pompa de căldură funcționează
pe același circuit de tur / retur al boilerului (dar nu
simultan!).

Sunt disponibile două moduri de funcționare logică în
regim de preparare acc:

SIMultaneItate acc = nu (setare standard);
SIMultaneItate acc = da.

cu setarea standard nu, în cazul cererii concomitente
de încălzire și acc, prepararea acc are prioritate; func -
ționează un singur generator: pompa de căldură sau
centrala, corespunzător temperaturii exterioare și timpului
de așteptare.

acest mod de funcționare este ideal pentru instalații
cu inerție termică mare; în plus, favorizează performanțele
energetice, pompa de căldură fiind utilizată și pentru
prepararea de acc.

Fig. 1 – MagIS combo – varianta instantanee – regim de încălzire
asigurat de pompa de căldură

Fig. 2 – MagIS combo – încălzirea este realizată de centrala cu
condensare
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Funcționarea în regim de răcire și acc
În regim de vară, selectând modul “SIMultaneItate

acc = da”:
- cazanul satisface necesarul de căldură pentru

prepararea acc;
- pompa de căldură funcționează pentru instalația de

răcire (vezi Fig. 3).

la fel ca la versiunea instantanee, MagIS combo Plus
are pentru regimul de încălzire 2 logici de comutare între
cazan și pompa de căldură:

a) cu temperatură de comutare exterioară variabilă în
funcție de temperatura pe tur (modul “autO”);

b) cu temperatură exterioară de comutare fixă (modul
“Manual”).

Fig. 3 – MagIS combo Plus – răcire efectuată de pompa de căldură și
preparare acc de către centrala cu condensare

Fig. 4 – MagIS combo Plus – încălzire efectuată de pompa de căldură

datele despre pompa de căldură se referă la următoarele condiții: temperatura de încălzire a aerului / apei 7-6°c / 30-35°c;
temperatura de răcire a aerului / apei 35-24°c / 23-18°c.
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A++

MAGIS COMBO

Confort
total
cu energie
regenerabilã

Sistem hibrid care încãlzeæte, rãceæte æi preparã apã caldã de consum cu ajutorul unei unitãåi interioare de condensare.
Conceput pentru a satisface cele mai exigente cerinåe în materie de confort. MAGIS COMBO oferã economie de energie de pânã 
la 50%, ocupã puåin spaåiu æi este disponibil în douã variante: o versiune combi, idealã pentru înlocuirea sistemelor de încãlzire 
cu radiatoare æi o versiune doar pentru încãlzire, care poate fi racordatã la un boiler, idealã pentru clãdirile rezidenåiale noi, 
unde este necesarã utilizarea energiei regenerabile.
MAGIS COMBO: inteligenåa æi eficienåa sistemelor hibride.

immergas.com

aic
od

.it

R-Immergas RI3/19.indd   1R-Immergas RI3/19.indd   1 7/29/19   9:52 AM7/29/19   9:52 AM



R-Roboterr RI4/18 cop3_Layout 1  8/16/18  3:10 PM  Page 1



Echipa ta de top
pentru sezonul rece. 
Cu tehnologia de măsurare de la Testo, aveți toate sarcinile de măsurare sub control
Sisteme de încălzire • Sisteme de ventilație • Pompe de căldură • Termoviziune

www.testo.ro
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The future is in 
your hands
Defi ne the future of A/C

Introducing the new Sky Air A-series with ultra-e ffi cient 
Bluevolution R32 technology, available in three 
models: the world-class Alpha, Advance and Active. 

The new Sky Air with R32 delivers future-proofed, best-in-class 
climate control for your business and customers. 

Design fl exibility. More compact. Quieter. With an extended operating
range in all climate conditions. 

Help is at hand. Quicker and easier installation and usability, even for 
replacement systems. 

Daikin at the heart of the system. Exceptionally low running costs. Even lower 
environmental impact. All thanks to Daikin’s tried, tested and trusted technology. 

Geared for comfort. Optimal remote control, geared to your customers’ 
individual needs.

R32 is an industry revolution. Be part of it.

Get ahead of the competition. 
Talk to Daikin about Sky Air today.

www.daikin.eu/sky-air-bluevolution  
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