FIŞA DISCIPLI
D
INEI
1.. Date despree program
1.1 Instituţia de
d învăţământt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departameentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
s
1.6 Programull de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
î
1.8 Codul discciplinei

Universittatea Tehnică din Cluj-Nappoca
Construcţţii
Construcţţii Civile şi M
Management
Inginerie Civilă şi Insttalaţii
Master
Clădiri veerzi/Master
IF – învăţţământ cu freecvenţă
1

2.. Date despree disciplină
22.1 Denumireaa disciplinei
Principiii de proiectaare a clădirilorr verzi
22.2 Responsab
bil disciplina
Conf.drr.ing. Moga Ligia
L
Mihaela ligia.moga@
@ccm.utcluj.roo
22.3 Titularul activităţilor
a
dee curs
Conf.dr.ing.
C
Moga
M
Ligia M
Mihaela ligia.m
moga@ccm.uutcluj.ro
22.4 Titularul activităţilor
a
dee seminar /
Conf.dr.ing.
C
Moga
M
Ligia M
Mihaela ligia.m
moga@ccm.uutcluj.ro
laaborator / pro
oiect
2.5 Anul de stu
udiu
1 2.6
2 Semestrull 1 2.7 Tipul
T
de evaluuare E 2.8 R
Regimul disciiplinei DS/D
DOB

II

Denumirea
D
disciiplinei

Nr. Curs
Aplicaţii
sapt.
[orre/săpt.]
S L P

Principii de proiectaree a clădirilor
verzi

14

2

1

Curs

Apllicaţii

Studd.
Indd.

[oree/sem.]
S L
P

28

14

1144

C di
Credit

A
An/
Sem

TOTAL

3.. Timpul tota
al estimat (orre pe semestru
u al activităţillor didactice)

156

6

3.1 Număr de ore pe săptăm
mână

3 din care:

3.2 curs

2

3.3 apllicaţii

1

3.4 Total ore din
d planul de învăţământ

42 din care:

3.5 curs

28 3.6 apllicaţii

14

D
Distribuţia fon
ndului de timp
p – studiu ind
dividual
S
Studiul după manual,
m
suporrt de curs, bib
bliografie şi notiţe (în timpuul semestruluui)
D
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformeele electronicce de specialittate şi pe terenn
P
Pregătire semiinarii / laboraatoare, teme, referate,
r
porto
ofolii şi eseurii
T
Tutoriat
E
Examinări şi pregătire
p
exam
minare
A
Alte activităţi.....................................
3.7 Total ore studiu
s
individ
dual

114

3.8 Total ore pe
p semestru

156

3.9 Numărul de
d credite

6

orre

25
19
20
15
30
5

44. Precondiţiii (acolo unde este cazul)
Cunoştiinţe
C
prrivind alcătuirea construcţiiilor civile, m
materiale de coontrucţii, deseen
44.1 de curricullum
tehnic,
t
termottehnica constrrucţiilor, proi ectare arhiteccturală

44.2 de compettenţe

Vedere
V
în spaaţiu, cunoaşterrea celor 4 opperaţii aritmettice

5.. Condiţii (accolo unde estee cazul)
55.1. de desfăşu
urare a cursullui


Saală cu videoprroiector, prezeenţa are un apport la nota fiinala.

55.2. de desfăşu
urare a aplicaţiilor 

Prrezenţa este ob
bligatorie la aaplicaţii.

(Ce

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie sa
cunoască)

Deprinderi
dobândite:
ştie să facă)

Competenţe
transversale

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie
să mânuiască)

Competente profesionale

6.. Competenţeele specifice acumulate
Să cunoascăă cadrul legisllativ şi normaativ privind pproiectarea clăădirilor perforrmante energetic şi a
clădirilor veerzi
Să cunoascăă metodologiii şi standarde de realizare şşi certificare a clădirilor veerzi.
Să cunoascăă tipurile de clădiri susten
nabile, perform
mante energeetic, astfel încât să fie în stare să
facă o analliză critică a conceputluii de clădire verde, carcaateristicile accesteia şi strrategiile
principale de
d obţinere a acestora.
a
Să cunoascăă principiile de
d realizare a diverselor tippuri de clădirii de înaltă perrformanţă eneergetică,
în conformiitate cu cerinţţele UE priviind proiectareea doar a aceestor tipuri dee clădiri începpând cu
anul 31 Deccembrie 2018..
Să fie în starre să studiezee, analizeze şi să prezinte pproiectul unei clădire verzi conformat unnei zone
climatice.
Să efectuezee calcule prin
n metode expeeditive pentruu stabilirea peerformanţei teermică a elem
mentelor
anvelopei cllădirilor verzi,, şi a eficienţeei economice a soluţiilor im
mplementate.
Sa fie în staare să propun
nă soluţii adecvate, integraate şi fezabile pddv econom
mic pentru unn proiect
de clădire veerde.
Să utilizeze tehnica de caalcul la proiecctarea şi evaluuarea soluţiiloor implementaate la realizarrea unor
clădiri verzi.
Să utilizeze standardele şii normativele naţionale, eurropene şi inteernaţionale în domeniu.

Aplicarea cu
unoștiințelor acumulate
a
pen
ntru redactareaa şi prezentareea unui rapot tehnic care săă
conţină brev
viarul de calcu
ul pentru proieectarea unei cllădiri verzi.
Dezvoltarea competenţelo
or de a comun
nica verbal, teextual şi graficc conceptul unnei clădiri verrzi,
folosind un vocabular
v
adeecvat.

7.. Obiectivele disciplinei (rreieşind din grila
g
competen
nţelor specifi ce acumulatee)
77.1 Obiectivu
ul general  Dezvoltarrea de compettenţe privind proiectarea cclădirilor verzzi
aal disciplinei
77.2 Obiectiveele
 Asimilareea cunoştinţellor privind caddrul legislativv şi normativ de proiectaree a
sspecifice
clădirilor de înaltă perfformanţă enerrgetică, a clăddirilor sustenaabile .
 Obţinereaa deprinderilo
or pentru proieectarea clădirrilor verzi.
8.. Conţinuturri
88.1 Curs
1
Prezentaare generală, obiective,
o
mo
od de desfăşurrare, istoric. N
Noţiunea
de clădirri verzi. Term
minologia clăd
dirilor verzi.
2
Cadrul legislativ
l
şi no
ormativ privin
nd performan
nţa termică a
clădirilo
or noi şi a reab
bilitării celor existente în contextul
c
reallizării

M
Metode de preddare

Obsservaţii

clădirilo
or verzi.
Metodollogii şi standaarde de realizare şi certificare a clădiriloor
Expunere, disscuţii
V
Videoverzi/sustenabile.
pro
oiector
4
Tipuri de
d clădiri verzzi/sustenabile,, de clădiri peerformante ennergetic.
5
Principiile de realizarre a caselor pasive
6
Principiile de realizarre a clădirilorr cu consum aproape
a
zero eenergie
7
Conform
marea şi perfo
ormanţa energ
getică a clădirrilor verzi.
Materialle structurale şi de izolare termică utilizzate la realizarrea
8
clădirilo
or verzi.
9
Soluţii constructive
c
utilizate
u
la reaalizarea anvelopei clădiriloor verzi.
110 Tipuri de
d suprafeţe viitrate eficientte energetic uttilizate la reallizarea
clădirilo
or verzi.
111 Utilizareea surselor regenerabile dee energie la reealizarea clădiirilor
verzi.
112 Etanşeittatea clădirilor verzi.
113 Aspecte privind asigu
urarea unui mediu
m
sănătos în exploatareea
clădirilee verzi.
114 Aspecte economice obţinute
o
în cazzul realizării clădirilor
c
verzzi.
B
Bibliografie
1. Moga Lig
gia, Moga Ioaan, Punţi term
mice specifice clădirilor cuu pereţi structu
turali din zidăărie, -Ed. U.T
T. Press.
ISBN 978-9
973-662-799--6.
2. Moga Lig
gia, Optimizarrea termoenerrgetică a elem
mentelor vitratte, Ed. U.T. P
Press, ISBN 9978-973-662-7793-4.
3. Comşa, E.,
E Moga, I., Construcţii
C
civile-Higroterrmica şi acusttica clădirilorr, vol II, Edittura U.T.C.-N
N., ClujNapoca 199
92
4. Moga, I., Manea, D., Termotehnica
T
clădirilor Culegere de proobleme, U.T. P
Press, Cluj-N
Napoca, 1999
5. Focşa, V.,, Higrotermicca şi acustica clădirilor, Ed
ditura Didacticcă şi Pedagoggică, Bucureştti, 1975
6. Hendriks L.; Hens H. Building
B
Enveelopes in a Ho
olistic Perspeective, ISBN-10-90757410057, 2010.
7. Hens H., Applied
A
Build
ding Physics, Ernst & sohn
n – a Wiley C
Company, 20111.
8. Hartman T.,
T A vision for
f performan
nce based buillding design aand operationns, July 7, 20008.
9. Voss, K & Musall, E:,, Net zero energy building
gs , Internatioonal projects of carbon neutrality in buuildings.
Detail Greeen Books, ISB
BN: 978-3920
0034805, 201
13.
10. C. J. Kibeert, Sustainablle Constructio
on: Green Bu
uilding Designn and Deliverry, Wiley & S
Sons, 2016
11. *** Legeea 372/ 13.1
12.2005- privind perform
manţa energeetică a clădiirilor, care transpune D
Directiva
91/2002/CE
E a Parlamenttului Europeaan şi a Consiliiului Europeaan;
12. Ordonanţaa nr. 13/2016 pentru modifficarea şi com
mpletarea Leggii nr. 372/20005 privind perrformanţa eneergetică
a clădirilor
13. *** OUG
G nr. 18/2009 privind
p
creşteerea performaanţei energeticce a blocuriloor de locuit;
14. *** Direcctiva 2010/30
0/UE a Parlaamentului Eu
uropean şi a consiliului pprivind performanţa energgetică a
clădirilor.
15. *** http://passivhaustrust.org.uk/
16. *** http://www.passivh
haus.de/
17. *** www
w.usgbc.org/leed
18. *** http://www.breeam
m.com/
88.2 Seminar / laborator / prroiect
Metodde de predare
Obserrvaţii
1
Prezentaarea temei de
d proiect. Fazele
F
si etaapele proiecttarii.
Prezeentarea
Elaborarrea schemei functionale pentru plan
n parter şi plan
uunor
etaj/man
nsarda.
normaative de
Exppunere, aplicaatii,
proieectare,
2
Functiun
nile clădirii. Reguli
R
pentru compunerea spaţiilor clăddirii.
disccutii individuaale
catalooage si
Elementte functionalee ale clădirilorr. Indici tehniico-economicci la
prospecte ale
clădirilee verzi. Grosim
mi si tipuri dee pereti portan
nti si neportannti.
firmeelor de
Plan parrter si plan etaaj/mansarda.
3

3

Stabilireea detaliilor de
d alcătuire peentru elementele anvelopeii
constructii,
plannse din
clădirii
prooiecte
4
Evaluareea eficienţei termice
t
a solu
uţiilor alese.
reaale de
5
Evaluareea eficienţei economice
e
prrin calcule exp
peditive a
consstructii
soluţiilo
or alese.
Aegereaa instalaţiilor clădirii, şi evaluarea prin metode
m
6
expeditive a eficienţeei energetice şi
ş economice..
7
Verificaare şi notare fiinala
B
Bibliografie
1. Comşa, E., Moga, I., Munteanu,
M
C.,, Proiectarea funcţională
f
şii constructivăă a clădirilor dde locuit, Parttea a IIa, Edituraa I.P.C.-N., Clluj-Napoca, 1987
2. *** Norm
mativele C107
7/0...7-2005, 2010,
2
2016
3. *** Meto
odologia de caalcul al perfo
ormanţei enerrgetice a clăddirilor. Partea I-a –Anveloppa clădirii- Inndicativ
MC 001/1
1-2006; Parteaa a II-a – Perfformanţa enerrgetică a instaalaţiilor din clădiri - Indicaativ MC 001/22-2006;
Partea a IIII-a – Auditull si certificatu
ul de performaanţă energeticcă - Indicativ MC 001/3-2006
P
Programe:
11. AutoCAD, Student Verssion
22. Allplan Ing
ginerie Starterr, Student Version
33. Microsoft Excel
E
44. Mathcad, Mathlab
M
urilor discipllinei cu aştep
ptările repreezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
9.. Coroborareea conţinutu
prrofesionale şi
ş angajatorillor reprezenttativi din dom
meniul afere nt programu
ului
 Competenţeele achiziţion
nate vor fi neecesare angajjaţilor care-sii desfăşoară activitatea înn cadrul firm
melor de
proiectare în domeniu
ul construcţiiilor, firmelo
or de consuultanţă în ddomeniul ennergeticii clăădirilor,
dezvoltatorilor imobiliari.
100. Evaluare
T
Tip activitate

10.1 Criteerii de evaluarre

10.2 Metode de
evaluare
C
Curs
Rezolvareea a zece puncte de teorie
Probă scrissă durată
1.0 h
A
Aplicaţii
Evaluareaa notelor de calcul şi a părţţii desenate
Susţinere pproiect –
proiect
durată 200 min.
10.4 Standard minim de perrformanţă
• Nota examen
n E≥5; Nota proiect
p
P≥5

D
Data complettarii
29
9.09.2017

Titularrul de curs
Conf.dr.ing.. Moga Ligia
a Mihaela

D
Data avizarii in departament
S
Septembrie 2017
2

100.3 Pondere ddin nota
finnală
40%
60%

Titula
ar de semina
ar/laborator//proiect
C
Conf.dr.ing. M
Moga Ligia M
Mihaela

Dirrector deparrtament
Conf.d
dr.ing. Aciu C
Claudiu

