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
Construcțții
Construcţţii Civile şi M
Management
Inginerie Civilă şi Insttalaţii
Master
Clădiri veerzi/Master
IF – învăţţământ cu freecvenţă
10

2.. Date despree disciplină
22.1 Denumireaa disciplinei
22.2 Responsab
bil disciplina

Sustenabiilitatea structu
urală a clădiriilor verzi
Conf. dr. ing. Puskas Attila
A
– attila.ppuskas@dst.uutcluj.ro
Co
onf. dr. ing. Puskas Attila – attila.puskas@dst.utcluj.ro
22.3 Titularul activităţilor
a
dee curs
Pro
of. dr. ing. Caampian Cristiina – cristina//campian@dsst.utcluj.ro
22.4 Titularul activităţilor
a
dee seminar Co
onf. dr. ing. Puskas Attila – attila.puskas@dst.utcluj.ro
/ laborator / prroiect
Pro
of. dr. ing. Caampian Cristiina – cristina//campian@dsst.utcluj.ro
2.5 Anul de stu
udiu 1 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipu
ul de evaluaree E 2.8 Reegimul discipllinei DS/DO
OB

II/2

Denumirea
D
disciiplinei

urală a
Sustenabilitatea structu
cladirilorr verzi

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

14

2

-

1

-

Curs

Apllicaţii

S

28

-

Studd.
Indd.

[oree/sem.]
L
P

114

-

588

C di
Credit

A
An/
Sem

TOTAL

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

100

4

3.1 Număr de ore pe săptăm
mână

3 din care:

3.2 curs

2

3.3 sem
minar / laboraator

1

3.4 Total ore din
d planul de învăţământ

42 din care:

3.5 curs

28 3.6 sem
minar / laboraator

14

D
Distribuţia fon
ndului de timp
p

orre

S
Studiul după manual,
m
suporrt de curs, bib
bliografie şi notiţe (în timpuul semestruluui)

12

D
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformeele electronicce de specialittate şi pe terenn

10

P
Pregătire semiinarii / laboraatoare, teme, referate,
r
porto
ofolii şi eseurii

10

T
Tutoriat

10

E
Examinări şi pregătire
p
exam
minare

16

A
Alte activităţi

-

3.7 Total ore studiu
s
individ
dual

58

3.8 Total ore pe
p semestru

100

3.9 Numărul de
d credite
44. Precondiţiii (acolo unde este cazul)
44.1 de curricullum
Nu
N este cazul

4

44.2 de compettenţe

Nu
N este cazul

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

Sală cu
u videoproiecctor, prezenţa are un aport la nota finalăă.

55.2. de desfăşu
urare a a apliccaţiilor

Nu estte cazul

Deprinderi dobândite:
(Ce ştie să facă)

Competenţe
transversale

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie
să mânuiască)

Competente profesionale

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie sa
cunoască)

6.. Competenţeele specifice acumulate
î domeniul cconstrucțiilor
Să cunoascăă influența susstenabilității în
Să cunoasccă impactul principalelor
p
materiale dde construcțiii utilizate în construcții (asupra
mediului încconjurător și asupra
a
mediu
ului interior)
Să cunoascăă caracteristiccile de sustenaabilitate ale m
materialelor coomponente
Să cunoascăă avantajele șii dezavantajelle utilizării diiferitelor mateeriale de consstrucții
Să cunoascăă etapele cicllului de viatăă ale construuctiilor și critteriile de evaaluare ale imppactului
acestora
Sa poată utilliza programee de calcul speecifice pentru calculul impaactului construuctiilor
Să elaborezee analiza ciclu
ului de viată pentru
p
construucții
Sa conduca santiere cu reespectarea norrmelor speciffice de mediuu
Să poate apllica standardeele de sustenaabilitate și de mediu la reallizarea constru
rucțiilor
Să stabilească soluții susttenabile la reaalizarea consttrucțiilor (struucturi, materiale)
Să determin
ne tehnologii de
d realizare ale constructii lor cu impactt redus
Să poate aprrecia neconfo
ormitățile în reealizarea consstructiilor cu privire la susstenabilitate aacestora
Poate utilizaa programe dee calcul speciffice calculul im
mpactului connstructiilor
Abilităţi de sistematizare a aspectelor de sustenabillitate pe parteea de proiectaare structuralăă a unei
clădiri verzi.

Realizarea unui
u studiu de impact pentru
u construcții
Să cunoascăă modalitatea de evaluare a clădirilor verrzi și să ofere consultanță îîn certificarea verde a
construcțiilo
or
Să cunoascăă acoperișurilee verzi utilizatte la constructtii din beton aarmat
Documentarrea în limba ro
omâna si într--o limba strainna, pentru dezzvoltarea profe
fesionala si peersonala,
prin formaree continua si adaptarea
a
eficiienta la noile specificatii teehnice.

7.. Obiectivele disciplinei (rreieşind din grila
g
competen
nţelor specifi ce acumulatee)
77.1 Obiectivu
ul general Asimilare
A
de cunostiinte geenerale privinnd sustenabiliitatea în domeeniul construccțiilor
aal disciplinei
Dezvoltare
D
dee competente privind evaluuarea impactuului constructiiilor din diverrse
materiale
m
77.2 Obiectiveele
Asimilarea
A
cu
unoștinelor teo
oretice și pracctice pentru eevaluarea susttenabilității
sspecifice
constructiilor
c
prin metodollogia analizei ciclului de vviață și metodoologia
multicriterială
m
ă de impact
8.. Conţinuturri
88.1 Curs

M
Metode de preddare

Observaţii

C
C1.Noțiuni in
ntroductive dee sustenabilitaate. Scurt isto
oric.
E
Evoluții istoriice. Tendințe generale ale sustenabilitățții.
D
Definiții speccifice.
C
C2-3. Sustenaabilitatea resu
urselor naturaale utilizate peentru
sstructuri. Caraacteristicile de
d sustenabilittate ale materrialelor
uutilizate la co
onstrucții din beton
b
armat.. Amprenta dee carbon
a structurilor. Ciclul de viaață al mediulu
ui construit.
C
C4-5. Metodee de evaluare ale sustenabiilității. Reperee și
iindicatori. Ev
valuarea ciclului de viață șii evaluarea co
ostului
ppe ciclul de viață
v
aș constrrucțiilor. Meto
oda MIVES, metoda
m
ssimplificată MSA.
M
C
C6-7.Proiectaarea sustenabiilității. Constrrucția clădirillor
ssustenabile. Conducerea
C
șaantierelor. Co
onstrucția clăd
dirilor
ssustenabile. Conducerea
C
șaantierelor. Deemolarea clăd
dirilor.
G
Gestionarea si
s reciclarea deșeurilor.
d
C
C8-9. Sustenaabilitatea constructiilor meetalice. Abord
darea
ccladirilor mettalice pe ciclu
u de viata ( LC
CA). Dezvoltare
ssustenabila. Gândirea
G
pe ciclu de viață. Materiale meetalice
rreciclate. Con
nstributia otellului la constrructiile susten
nabile.
Expunere,
Calculator
C
Cuantificareaa energiei con
nsumate pentru
u producerea
ddiscuţii, predaare
V
Videoproiector
pproduselor din
n otel
interactivă
Fil
lme
de prezenntare
C
C10-11. Meto
odologii și insstrumente pen
ntru evaluareaa
ssustenabilitățiii clădirilor metalice.
m
Cadrrul normativ pentru
p
L
LCA. Analizaa inventaruluii ciclului de viață
v
a unei clladiri
m
metalice. Evaaluarea impacctului și interp
pretarea analizzei pe
cciclul de viațăă
C
C12-14. Struccturi metalicee si structuri mixte
m
otel-betton,
ssustenabile. Masuri
M
de eficcienta energettica pentru
cconstructiile metalice,
m
pro
oiectarea “Caarbon Zero”.
B
Bibliografie
• The Sustaainable Concrrete Guide – Strategies
S
and
d Examples, A
Andrea J. Schhokker — 20110 — 89 pagees,
ISBN: 9780870313622
2
• Boulding,, K.E. Earth as
a a Space Shiip. Washingto
on State Univversity, Comm
mittee on Spacce Sciences, 11965.
• Puskas, Su
ustenabilitateea în construcțții. Sustenabilitatea construucțiilor din beeton armat, E
Editura U.T. P
Press,
2015, ISB
BN 978-606-7
737-074-4
• D. Beu, E.
E Rastei, Con
nstrucţii susten
nabile
• “Relationship between economy and
d sustainability for a multii-storey reinfoorced concrette frame struccture”,
A. Puskass, L.M. Moga, Energy and Sustainability
y 2013, 19 – 221 June, Bucharest, Romaania
• “Reciclareea deşeurilor şi reutilizareaa acestora în sectorul
s
consttrucţiilor”, Șttiința modernăă și energia" 22013,
O. Corbu,, M. Popa, H. Szilagyi, A. Puskas, 16-17
7 Mai 2013, C
Cluj-Napoca
• “Cost or energy
e
efficieency? Criteriaa in design of a reinforced cconcrete struccture of a pubblic building””, A.
Puskas, J. Virag, 8th In
nternational Conference
C
on
n Energy & E
Environment ((EE '13), Rhodes Island, G
Greece,
July 16-19
9, 2013
• “Energy Management
M
in buildings obtained
o
throu
ugh multi-critteria assessm
ment system”, L.M. Moga, A
A.
Puskas, Energy and Su
ustainability 2013,
2
19 – 21 June, Bucharrest, Romaniaa
• Ward, B. (1966). Spaceeship Earth. New
N York, NY
Y: Universityy of Columbiaa Press
• A. Cristesscu, Contributtii asupra con
nceptului de su
ustenabilitatee aplicat la constructiile civvile
• Brundtlan
nd, H. Our Co
ommon Futuree, Oxford University Presss, 1987 „...devvelopment thaat meets the nneeds
g the ability of
of the present without compromisin
c
o future geneerations to meeet their own needs’’
• Directivă privind Eficienţa Energetiică în Clădiri elaborată de C
Comisia Euroopeană – Imppact Assesmennt

Summary SEC/2008/2865
Directiva 2010/31/UE a Parlamentu
ului European și a Consiliuului din 19 maai 2010 privinnd performanțța
energeticăă a clădirilor
• http://euro
opa.eu/legislaation_summarries/energy/en
nergy_efficienncy/en0021_rro.htm
• http://euro
opa.eu/legislaation_summarries/energy/in
nternal_energyy_market/en00016_en.htm
88.2 Seminar / laborator / prroiect
Metode de predare
Observaţii
P
P1-2:
Detterminarea
indicatorilo
or
de
ssustenabilitatee pentru matteriale de con
nstrucții:
cciment, beto
on, oțel betton, oțel strructural,
ccărămidă: collectare și prellucrare date statistice
s
Ex
xpunere, apliccații web, lucrru în
Callculator, prezeentari
șși rapoarte de
d mediu. Elaborare
E
cheestionare
echipă, workshop
exxemple, standaarde
ccătre produccători și autorități.
a
Ev
valuarea
rrezultatelor prin
p comparațția dintre ech
hipele de
llucru
P
P2-3: Studiu de caz – evalluarea sustenaabilității
uunor soluții structurale dinbeton
d
arm
mat prin
m
metoda de an
naliză a ciclu
ului de viațăă și prin
Caalculator, Viddeom
metodologia MIVES. Sun
nt evaluate sisteme Expunere,
E
apliicatii, workshhop,
prooiector, prezentari
sstructurale sim
mple prin meetodologii div
verse. Se
proggrame
exxemple, standaarde
llucrează în echipe, iaar rezultatelle sunt
ccomparate și evaluate. Co
oncluzii personale și
rrecomandări.
P
P4-7: Studiu de caz: Evalu
uarea LCA si calculul
Expunere, ddiscutii, lucruu
V
Video-proiecttor,
aamprentei de carbon pentru
u o hala metaalica
individual/în
i
eechipă, aplicaații
calculator
ea,
pparter și pentrru elemente mixteSusținer
m
ppredarea și no
otarea proiecttului
B
Bibliografie
• The Sustaainable Conccrete Guide – Applicatio
ons, Andrea JJ. Schokker — 2010 — 177 pages, ISBN:
97808703
314018
• Boulding,, K.E. Earth as
a a Space Shiip. Washingto
on State Univversity, Comm
mittee on Spacce Sciences, 11965.
• “Relationship between
n economy an
nd sustainability for a mult
lti-storey reinnforced concreete frame struucture”,
A. Puskass, L.M. Moga, Energy and Sustainability
y 2013, 19 – 221 June, Bucharest, Romaania
• “Reciclareea deşeurilor şi reutilizareea acestora în sectorul connstrucţiilor”, Ș
Știința moderrnă și energiaa" 2013,
O. Corbu,, M. Popa, H. Szilagyi, A. Puskas, 16-17
7 Mai 2013, C
Cluj-Napoca
• “Cost or energy
e
efficieency? Criteria in design of
o a reinforceed concrete sttructure of a public buildiing”, A.
Puskas, J.. Virag, 8th In
nternational Conference
C
on
n Energy & E
Environment (EE '13), Rhhodes Island, Greece,
July 16-19
9, 2013
• “Energy Management
M
in buildingss obtained th
hrough multi--criteria assesssment system
m”, L.M. Moga, A.
Puskas, Energy and Su
ustainability 2013,
2
19 – 21 June, Bucharrest, Romaniaa
• Directivă privind Eficcienţa Energeetică în Clădiiri elaborată de Comisia Europeană – Impact Asssesment
Summary SEC/2008/2865
• Directiva 2010/31/UE a Parlamenttului Europeaan și a Conssiliului din 199 mai 2010 privind perfoormanța
energeticăă a clădirilor
• SR EN 15
5942:2012. Dezvoltarea
D
durabilă
d
a lucrrărilor de connstrucţie. Decclaraţii de meediu pentru pproduse.
Formate de
d comunicaree între agenţi economici.
• SR ISO 21931-1:2011
2
1, Dezvoltaree durabilă în construcţii. C
Cadru de luccru pentru m
metode de evaaluare a
performan
nţei de mediu
u pentru lucrărri de construccţii. Partea 1: Clădiri
• SR EN 15
5804+A1:2014
Sustain
nability of co
onstruction w
works - Envirronmental prroduct declaraations Core ruless for the prod
duct category of constructio
on products
• SR EN IS
SO 14001:2015 Environm
mental manageement system
ms - Requirem
ments with guuidance for use (ISO
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14001:2015)
SR EN 15
5643-1:2011 ver.eng.
v
Dezvoltareaa durabilă a llucrărilor de construcţii. E
Evaluarea dezzvoltării
durabile a clădirilor. Paartea 1: Cadru
u metodologicc general
SR EN 15643-2:2011 Dezvoltareaa durabilă a lucrărilor
l
de construcţie. Evaluarea deezvoltării durrabile a
clădirilor . Partea 2: Caadru metodolo
ogic pentru ev
valuarea perfo
formanţei de m
mediu
SR EN 15
5643-3:2012 Contribuţia
C
lu
ucrărilor de construcţie
c
la dezvoltarea ddurabilă. Evaluarea construucţiilor.
Partea 3: Cadru
C
de lucrru pentru evalluarea perform
manţei socialee
SR EN 15
5643-4:2012 Contribuţia
C
lu
ucrărilor de construcţie
c
la dezvoltarea ddurabilă. Evaluarea construucţiilor.
Partea 4: Cadru
C
de lucrru pentru evalluarea perform
manţei econom
mice
SR EN 15
5978:2012 Dezvoltare durrabilă a lucrăărilor de connstrucţie. Evaaluarea performanţei de m
mediu a
clădirilor. Metodă de calcul
http://www
w.athenasmi.org/
http://bit.lly/cJiDh9
http://bit.lly/asH1Ey
http://hdr..undp.org/en/data/profiles//
http://hdr..undp.org/en/data/explorerr/
http://myffootprint.org/een/visitor_infformation/
http://www
w.footprintneetwork.org/en
n/index.php/G
GFN/page/calcculators/

urilor discipllinei cu aştep
ptările repreezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
9.. Coroborareea conţinutu
prrofesionale şi
ş angajatorillor reprezenttativi din dom
meniul afere nt programu
ului
• Competenteele achizition
nate sunt neccesare angajaatilor, societaatilor si com
munitatilor in vederea indeeplinirii
pprevederilor de
d mediu ale UE,
U precum si
s in vederea asigurarii
a
unuui viitor susteenabil.
100. Evaluare
T
Tip activitate

10.1 Criterii dee evaluare

10.2 Metodde de evaluaree

C
Curs

Test
T grila din 10
1 intrebari

Proba scrisaa (1,5 oră)

10.3 Ponndere
din nota finală
600%

A
Aplicaţii

Predarea lucrăărilor elaborate în cadrul
Sustinerea llucrarii elaborrate
400%
orrelor
in timpul orrelor de aplicaatii
10.4 Standard minim de perrformanţă
• Predarea stu
udiului de im
mpact, care include idei prroprii asupra sustenabilitattii, și minim 5 întrebări rrezolvate
corect din testu
ul grilă
D
Data complettarii
29
9.09.2017

Titularul de
d Disciplina
a
Conf.dr.ing
g. Attila Pusk
kas

D
Data avizarii in departament
S
Septembrie 2017
2

Titula
ar de semina
ar/laborator//proiect
Conf.dr.ing. Attila P
Puskas

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

