
Primul ºi cel mai important obiectiv al tuturor vremurilor, a fost, este
ºi trebuie sã fie creºterea ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii oamenilor. Aceastã þintã
conduce ºi cãtre obligaþia noastrã, de a face cunoscut ºi de a promova rezultatele
cercetãrii, a cãror aplicare conduce la atingerea acestui obiectiv major ºi permanent.

Legat de acest aspect ºi de domeniul mediului construit, tot ceea ce întreprindem
trebuie sã fie adresat ºi destinat creºterii calitãþii vieþii oamenilor, în calitatea lor de
ocupanþi ai clãdirilor, calitate privitã complex ºi profund.

În ciuda acestor imperioase cerinþe, marele pãcat al societãþii contemporane este
plasarea atenþiei faþã de individ la sfârºitul listei de alte interese, economice,
politice, ceea ce face ca, fiecare dintre noi, sã nu mai percepem cât de importantã
este punerea în valoare a tuturor calitãþilor oamenilor. Acest fapt ar aduce cu sine ºi
efortul lor de a da ce au mai bun, societãþii. Credem cã acesta ar fi mecanismul ºi
motorul unei societãþi bine construitã.

Dacã interesul ºtiinþific, tehnic ºi economic este corelat ºi destinat punerii în
valoare a calitãþilor omului, ca lucrãtor, ca om de familie, ºi în multe alte ipostaze,
toate fiind legate inevitabil ºi de construcþia în care existã ºi activeazã (la locul de
muncã, în locuinþã, la odihnã, spital etc), rezultã progres din toate punctele de
vedere, aºa cum îl percepem la societãþi bine construite în unele þãri dezvoltate ºi
bazate pe respectul faþã de individul uman.

Din punctul de vedere al ingineriei, spaþiul construit ºi utilizat de om, se constituie
ca un produs cu un ciclu de viaþã mare, cu reguli de întreþinere, menþinere, folosire
ºi de reînnoire foarte precis stabilite, fiind imposibil de separat elementele de
construcþie (în final clãdirea, casa etc ) de utilitãþile care îl deservesc (instalaþii de
încãlzire, apã, electrice, automatizãri, etc ) ºi de mediul înconjurãtor. Astfel, putem
privi obiectul ingineriei spaþiului locuibil ca o conlucrare dintre domenii distincte
dar strict interdependente funcþional ºi în relaþie totalã cu mediul natural.

Necesitatea constituirii ºi aplicãrii conceptelor ingineriei ºi pentru spaþiul construit
a fost determinatã de evoluþia cerinþelor de calitate impuse mediului de viaþã ºi de
activitate, direcþionate spre asigurarea condiþiilor optime de muncã, odihnã ºi de
pãstrare a sãnãtãþii, evoluþie dinamizatã de o serie de factori ºi conjuncturi, precum
sunt :
Ü continua diversificare a naturii activitãþii umane ºi amplificarea volumului ºi

complexitãþii ei;
Ü optimizarea folosirii aplicaþiilor rezultate din muncã;
Ü manifestarea crizei resurselor energetice, consumurile uriaºe devenind

principala barierã a utilizãrii în masã a unui tip de optim locuibil;
Ü imperativul accelerãrii tehnologice a produsului „spaþiu locuit” sau „ spaþiu

construit”;
Ü diversificarea echipamentelor ºi tendinþa condiþionãrii ºi automatizãrii

spaþiului deservit, precum ºi modificarea de conþinut a noþiunii de confort.
Dacã arhitectura, artele decorative, design- ul, privesc aspectul profund uman al

implicãrii esteticului în fundamentarea noþiunii de confort, ingineria spaþiului
construit este un factor complex, care concretizeazã progresul tehnic ºi cercetarea
ºtiinþificã din domeniile care conlucreaza ºi anume: construcþii, termotehnicã,

i n s t a l a þ i i i n d u s t r i a l e
(termice ºi hidrotehnice),
chimia, mecanica, electrotehnica ºi în ultimele decenii, foarte mult , electronica ºi
informatica.

Conlucrarea dintre aceste domenii impune realizarea unitãþii între obiectele
fiecãrei ºtiinþe cu metodologia, tehnologia ºi instrumentele ingineriei spaþiului
locuit, care devine astfel un domeniu pluridisciplinar.

Relaþia cu mediul înconjurãtor este totalã ºi complexã, manifestandu-se prin toate
componentele de mediu ºi prin toate acþiunile specifice, ºi anume:
Ü Componentele legate de mediul climatic, dependent de fenomenele ºi

acþiunile atmosferei sau care penetreazã atmosfera (acþiunile solare)
Ü Componentele de mediu seismic, legate de sol, scoarþa terestrã ºi de relief.
Ü Componentele derivate din activitatea umanã ºi efectele acesteia – poluare –

problemele energetice etc.
Concluzionând, construcþia cu toate componentele încorporate sau ataºate ºi

mijloacele care îi asigurã energia necesarã funcþionãrii, fie cã este clãdirea în care se
lucreazã, fie cã este casa, ca denumire genericã, fie cã este orice alt gen sau
categorie, este locul esenþial care asigurã condiþiile de muncã, de activitate în gen-
eral, de refacere a capacitãþii de muncã, de recreere, de instruire, înconjurat de un
mediu sãnãtos ºi curat.

De modul cum construcþia cu tot ansamblul amintit, slujeste unui optim de
confort, depinde calitatea sa de suport complex, material ºi energetic, al vieþii ºi
activitãþii tuturor celor care o ocupã, în raport cu variabilitatea ºi imprevizibilitatea
factorilor de mediu exterior .

Cercetarea în domeniu trebuie sã asigure suportul ºtiinþific atingerii acestui
obiectiv.

Comisia Europeanã a aprobat în anul 2004, Planul de acþiune pentru tehnologii de
mediu, Environmental Technologies Action Plan - ETAP, în Comunicarea Comisiei
cãtre Consiliu ºi Parlamentul European ,,Promovarea tehnologiilor pentru
dezvoltarea durabilã: un plan de acþiune al Uniunii Europene pentru tehnologii de
mediu”.

Prin acest Plan de acþiune se urmãrea promovarea tehnologiilor de mediu în
scopul reducerii presiunilor asupra resurselor naturale ºi a îmbunãtãþirii calitãþii
mediului ºi vieþii, concomitent cu creºterea economicã.

Este deosebit de important cã între aceste cerinþe de dezvoltare durabilã,
sustenabilã, ºi mijloacele cu care se opereazã pentru a le îndeplini, sã existe un
echilibru care sã evite excesele ºi sã asigure pe termen lung o bunã relaþie între om
ºi mediu.

În pãstrarea acestui echilibru, un rol fundamental îl are cercetarea bazatã pe ex-
periment, denumitã generic, cercetarea de laborator. În domeniul material ºi ener-
getic, nu poate fi conceput progresul decât apelând la mijloacele pe care fizica le
pune la dispoziþie, cã stiinþã fundamentalã a ingineriei.

În acest context se integreazã ºi activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
tehnologicã pe care Institutul Naþional de Cercetare- Dezvoltare în Construcþii, Ur-
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banism ºi Dezvoltare Teritoriala Durabilã - INCD URBAN- INCERC o desfãºoarã de
mai bine de 60 de ani, sub diferitele denumiri pe care le-a avut anterior ( I.C.C.P.D.C.,
INCERC).

Institutul, prin laboratoarele de specialitate din sucursalele sale din Iaºi, Bucureºti,
Cluj Napoca ºi Timiºoara, ºi în colaborare cu specialiºtii din universitãþile tehnice,
este un exemplu de implicare ºtiinþificã ºi tehnicã în aceastã relaþie între construcþie
ºi utilizatorul uman, raportatã la mediu ºi energie.

Laboratoarele de cercetare din cadrul Sucursalei Iaºi ºi anume:
Ø Laboratorul de Cercetare ºi Încercãri Higrotermice – Climatice pentru materiale,

elemente de Construcþii, Instalaþii ºi Echipamente ( Laboratorul IH) ºi
Ø Laboratorul de încercãri seismice, mecanice, statice ºi dinamice pe materiale de

construcþii, elemente, subansamble ºi structuri de construcþii – IMMS Iaºi, activeazã
cu o experienþã de multe decenii în slujba echilibrului acestui raport între om ºi
spaþiul (mediul) construit, faþã de provocãrile în continuã schimbare ale mediului
natural, manifestate prin schimbãri climatice, seisme, poluare, stare energeticã .
Ø Laboratorul de Cercetare ºi Încercãri Higrotermice – Climatice pentru materiale,

elemente de Construcþii, Instalaþii ºi Echipamente – Laboratorul IH, din cadrul
Sucursalei URBAN INCERC Iaºi, de mai bine de 40 de ani, activeazã în domeniul de
mare interes, al relaþiei între construcþie ºi mediul climatic precum ºi al energeticii
clãdirilor.

Specificul activitãþii laboratorului rãspunde exigenþelor legate de cerinþele
esenþiale privind componente determinante ale calitãþii vieþii (confortul
higrotermic,economia de energie, siguranþa ºi rãspunsul la acþiuni climatice,
calitatea mediului etc) .

Legãtura între calitatea vieþii, calitatea ºi eficienþa energeticã a construcþiei,
ecoeficienþã ºi dezvoltare durabilã, concepte ale societãþii moderne, este reflectatã
prin multe din rezultatele cercetãrii laboratorului.

Douã exemple de abordare a acestor probleme esenþiale ale prezentului ºi
viitorului societãþii umane, prin cercetarea de laborator desfãºuratã în institut, vin
sã reflecte ºi douã aspecte ale modului în care pot fi transpuse concret ºi corect,
cerinþele conceptelor amintite, dacã se creeazã sau nu, premizele unei dezvoltãri
sustenabile.

Criza energeticã a ultimilor ani a condus societatea cãtre mãsuri de reducere a
consumurilor de energie de orice fel, inclusiv a pãrþii consistente de cca 40 % ce
revine clãdirilor în general.

Astfel au ajuns sã fie concepute ºi aplicate, casele eficiente energetic ºi casele
pasive.

Cercetarea de laborator aratã cã economia de energie în clãdiri trebuie fãcutã
pânã la limita la care nu se aduce atingere sãnãtãþii oamenilor.

Dincolo de aceastã barierã, economiile de energie sunt anulate înzecit de
cheltuielile de refacere sau recuperare a stãrii de sãnãtate, la care se adaugã cel mai
important aspect ºi anume cel al sentimentului sacrificiului inutil, de frustrare, chiar
dãunãtor, social ºi moral, al omului, în concurenþã cu valorile materiale.

O clãdire poate fi conceputã ºi realizatã astfel încât, sã aibã anvelopa supraizolatã

termic cu parametri de transfer de energie specifici casei pasive. Din aceastã
anvelopã, însã, nevoia de sãnãtate a oamenilor ºi de igienã a spaþiilor interioare
impune ca necesitate, deschiderea directã cãtre aerul exterior a pãrþilor vitrate mo-
bile, care eliminã orice alte soluþii de acces indirect a aerului proaspãt în clãdiri,
vulnerabile la alterarea stãrii de igienã, faþã de cea directã, soluþie simplã,
tradiþionalã ºi sãnãtoasã, dar care conduce ºi la pierdere de energie .

Prin urmare, în mod conºtient trebuie sã acceptãm un sacrificiu energetic pentru
sãnãtate ºi igienã.

Un alt exemplu de implicare majorã a cercetãrii de laborator în slujba societãþii
umane este conceperea ºi validarea mijloacelor de protejare a omului,
construcþiilor ºi echipamentelor în raport cu accidentele climatice ºi seismice
precum ºi de asigurare a securitãþii alimentãrii cu energie a marilor zone locuite.

Astfel, laboratoarele amintite mai sus, contribuie substanþial la atingerea acestor
obiective, prin cercetarea soluþiilor, metodelor ºi mijloacelor tehnice de asigurare a
satisfacerii cerinþelor de calitate a vieþii oamenilor prin calitatea construcþiilor, prin
reducerea emisiilor poluante din
mediu ºi prin cea a sistemelor din
domeniul asigurãrii energetice .

Din multitudinea de tipuri de
cercetãri de laborator se pot
exemplifica:
Ø cercetãri privind acþiunea

factorilor extremi de climã asupra
construcþiilor, asupra comportãrii
t e r m o e n e r g e t i c e º i a s u p r a
e c h i p a m e n t e l o r e n e r g e t i c e
destinate asigurãrii cu energie a
zonelor locuite ;
Øcercetãri privind acþiunea

seismelor asupra construcþiilor ºi
asupra comportãrii la seism a
e c h i p a m e n t e l o r e n e r g e t i c e
destinate asigurãrii cu energie a
zonelor locuite .
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