
PRESENTED BY

PREZENTAT DE

Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC) 
prezintă ediţia a 8-a a Pavilionului Case Verzi la 
Târgul Naţional Imobiliar din București pentru 
a furniza cumpărătorilor de locuinţe informaţii 
despre beneficiile financiare, pentru sănătate 
și confort ale caselor cu eficienţă energetică 
ridicată și responsabile faţă de mediu, și a prezenta 
proiectele rezidenţiale din România certificate în 
cadrul programului "Locuinţe Verzi" al RoGBC. 

De-a lungul celor trei zile ale expoziţiei experţi din 
sectorul construcţiilor verzi vor oferi prezentări 
informative, precum și asistenţă gratuită pentru a 
economisi bani prin alegerea unei locuinţe verzi.

Pentru mai multe informaţii despre Târgul  
Naţional Imobiliar vă rugăm vizitaţi:

 » www.targulnationalimobiliar.ro

 » Pavilionul Case Verzi este un spaţiul expoziţional dedicat noilor inovaţii din sectorul 
construcţiilor verzi și soluţiilor de construcţii tradiţionale. Pavilionul Case Verzi va oferi 
de asemenea informaţii cu privire la produsele financiare care oferă condiţii financiare 
mai avantajoase pentru a cumpăra case ecologice permiţând cumpărătorilor reducerea 
costului total lunar de proprietate și în același timp obţinerea unei locuinţe de calitate 
superioară.

 » Un ghid pentru investitorii și dezvoltatorii de proiecte rezidenţiale va fi disponibil pentru 
cei interesaţi să înveţe cum să construiască locuinţe ecologice și cum să obţină calitatea, 
eficienţa energetică și beneficiile pentru comunitate necesare pentru a obţine certificarea 
"Locuinţe Verzi". Vizitatorii vor putea, de asemenea, viziona proiecte care au obţinut deja 
certificarea în România și altele care sunt în prezent "pre-certificate".

 » Constructorii și dezvoltatorii de proiecte rezidenţiale verzi deja existente sau în curs de 
realizare, instituţiile financiare și companiile cu tehnologii, produse și servicii inovatoare în 
sectorul construcţiilor verzi, sunt invitaţi să participe.

@ Târgul Naţional Imobiliar
  19-21 Mai 2017
  Palatul Parlamentului

Mai multe informaţii despre cum să expuneţi în Pavilionul Case 
Verzi sau să aderaţi la Consiliul Român pentru Clădiri Verzi:

Monica Ardeleanu Ph.D.
Director Executiv – Consiliul Român pentru Clădiri Verzi
 Monica.Ardeleanu@RoGBC.org
 +40 21 222 00 11; +40 21 222 51 35; +40 21 260 00 51

Steven Borncamp
Adviser – Consiliul Român pentru Clădiri Verzi
 Steven.Borncamp@RoGBC.org

Vino la standul nostru pe 19 mai 
2017 la ora 17 la petrecerea de 

lansare a ghidului Green Homes 
pentru proprietarii de locuinţe!

PRESENTED BY

PREZENTAT DE by



Vision – by Studium Green
Cluj-Napoca, România

Acest proiect finalizat de 177 de 
apartamente oferă economii de energie 
de aproape 40% în raport cu standardul, 
a reutilizat o structură existentă pentru 
a minimiza consumul de resurse și a 
deșeurilor de construcţie, este conectat 
prin transportul public de centrul orașului 
și are acces ușor, pietonal, la numeroase 
facilităţi, inclusiv la școli și magazine. Vision 
a fost primul proiect certificat de RoGBC 
în cadrul programului Locuinţe Verzi.

One Herastrau Park 
Residence – by One United
București, România

Proiectul, care va fi finalizat în Aprilie 2017, 
cuprinde 106 apartamente și s-a angajat în 
îndeplinirea criteriilor necesare stabilite în 
cadrul programului de certificare Locuinţe 
Verzi. Conceptul de design integrat și alte 
strategii sustenabile sunt considerate în 
proiect, incluzând: reducerea semnificativă 
a deșeurilor depozitate la rampă pe 
perioada etapei de construţie prin 
strategii de management al construcţiei, 
separarea operaţională a deșeurilor 
pentru fiecare spaţiu locativ și măsuri de 
eficienţă energetică, precum și un program 
educaţional pentru locatari cu scopul 
de a optimiza și de a reduce consumul 
de energie pe durata de viaţă a clădirii.

Lake District – by American 
Eco Homes SRL
Iasi, România

Acest proiect, amplasat în Miroslava 
lângă Iași, a fost lansat cu planuri pentru 
peste 600 de locuinţe, prima tranșă 
de locuinţe fiind deja certificată prin 
programul Locuinţe Verzi al RoGBC. 
Proiectul folosește panouri structurale 
inovatoare pentru atingerea unor 
performanţe energetice, rezistenţă 
seismică și calitate superioară, menţinând 
în același timp un preţ accesibil. Lake 
District încorporează designul solar pasiv 
ventilaţie naturală, cherestea certificată 
Forest Stewardship Council (FSC), 
vopsele și adezivi cu conţinut redus de 
COV, baterii cu consum redus de apă și 
sistem de irigaţie eficient, prin picurare. 
Peste 50% dintre deșeurile generate 
pe sit vor fi refolosite sau reciclate.

AFI City Bucurestii Noi – by 
AFI Europe Romania
București, România 

Dezvoltatorul proiectului, activ pe 
piaţa românească s-a angajat să 
îndeplinească criteriile necesare pentru 
a certifica 1.688 de locuinţe dintr-un 
proiect rezidenţial multi-familial plasat 
în nord-estul Bucureștiului. Toate 
strategiile de energie și de eficienţă 
energetică sunt luate în considerare în 
stadiul incipient al proiectului, luând în 
considerare gestionarea șantierului și 
planificarea limitării deșeurilor și gestionării 
acestora după darea în folosinţă.

Floreasca 1 – by 1development
București, România 

Acest proiect de 22 de apartamente 
de lux, finalizat în februarie 2015, 
se află într-o zonă foarte bună din 
nordul Bucureștiului, are acces direct 
la mijloace de transport în comun și 
se află într-o comunitate ce poate 
fi parcursă pietonal. Proiectul oferă 
eficienţă energetică superioară și 
confort termic, încadrând foarte bine 
amenajarea peisagistică sustenabilă 
și finisajele din lemn certificat potrivit 
standardelor Forest Stewardship Council.

Amber Gardens – by Alesonor
Tunari, România

Acest proiect imobiliar de lux include 
21 de case finalizate dintr-un total 
de 60 planificate. Aceste case sunt 
proiectate și construite folosind principii 
de proiectare bio-climatică, pentru a 
ajunge la gradul foarte înalt de eficienţă 
energetică atestată de Passiv Haus și, 
având și panouri fotovoltaice instalate, 
a ajuns, în 2014, la standardul „net Zero 
energy” impus de directiva europeană 
pentru 2020. Vopselele, adezivii și alte 
materiale de construcţii netoxice folosite 
nu atentează la sănătatea familiilor care 
locuiesc în complexul Amber Gardens. 
Casele, terenul de joacă adiacent și 
grădina comună folosesc plante locale 
și materiale netoxice și provenite din 
surse sustenabile. La toate acestea se 
adaugă și performanţele înalte legate de 
mediu, garantate printr-o bună alegere 
a materialelor pentru străzi, trotuare 
și grădini. Amber Gardens este primul 
proiect de locuinţe unifamiliale aprobat 
în cadrul programului Ipoteca Verde.



Casa Solaris – by Casa Solaris SRL
Voluntari, România 

Este o casă unifamilială amplasată în 
nordul Bucureștiului, care a fost finalizată 
în 2014 și care este prima dintr-un număr 
de trei case individuale pilot. Este ceea ce 
se numește o casă activă – produce mai 
multă energie decât consumă – datorită 
celor 72m2 de panouri fotovoltaice al 
căror surplus energetic alimentează 
și reţeaua publică. Casa Solaris este 
dotată și cu 37m2 de colectori termici, 
folosiţi atât pentru apa caldă necesară 
gospodăriei, cât și pentru încălzirea 
din timpul iernii, utilizând o abordare 
inovatoare de depozitare subterană a 
căldurii de pe timpul verii, care practic 
elimină nevoia existenţei unei pompe de 
căldură. Construcţia eficientă energetic, 
precum și soluţiile inteligente pentru 
încălzire și răcire, au redus cantitatea 
de energie la aproximativ 50 kwh/m2/
an. Această tehnologie oferă un climat 
interior sănătos, cu un grad controlat de 
umiditate și cu temperatură uniformă.

The EFden Home – by Team EFdeN
București, România 

Casa EFdeN a fost proiectată de echipa 
românească formată din studenţi care 
a participat la prestigioasa competiţie 
„Solar Decathlon Europe”, ediţia 2014. 
Casa a fost asamblată la Versailles 
pentru această competiţie și a fost apoi 
reconstruită la Facultatea de Instalaţii din 
cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii 
București. Prototipul EFdeN întruchipează 
cu succes conceptul de sustenabilitate, 
integrând materiale ecologice, sănătoase. 
Elementul arhitectural central este o 
seră care constituie un spaţiu verde 
multifuncţional, integrat în locuinţă, 
care permite cultivarea de plante, dar 
aduce și beneficii în ceea ce privește 
iluminatul natural, calitatea aerului interior 
și încălzirea solară pasivă. Proiectul a 
primit certificarea Locuinţe Verzi oferită 
de Romania Green Building Council.

One Herastrau Plaza 
– by One United
București, România 

Printr-un concept integrat de reședinţă 
urbană, cele două clădiri ale proiectului 
vor conecta cele 147 de apartamente 
la serviciile esenţiale și de recreere 
în parcurile și zona lacurilor situate în 
apropiere; oferind confort și contribuind la 
reducerea impactului asupra mediului prin 
transport. Prin combinarea unor elemente 
geometrice cu elemente vegetative, One 
Herastrău Plaza este în același timp o 
piaţetă pentru rezidenţi și o prelungire 
a peisajului natural în oraș. Proiectarea 
bio-climatică, terasele, acoperișurile 
vegetale și străzile umbrite sunt elemente 
suplimentare ale caracteristicilor ecologice 
ale proiectului. Atriumul din piaţeta 
exterioară este acoperit cu panouri din 
sticlă pe o structură ornamentală de 
oţel, în timp ce accente de ziduri de 
piatră naturală, de provenienţă locală, 
conferă o notă de eleganţă. Faţadele 
ventilate contribuie la performanţa 
energetică ridicată a clădirilor.

Valley 21 – by Dalghias 
Development & Building the future
Vama Buzăului, România

Acest proiect include 60 de locuinţe cu 
impact scăzut asupra mediului, construite 
pe principii bioclimatice, care folosesc 
energie verde. În cadrul proiectului a 
început construcţia a ceea ce va constitui 
pilonul de susţinere a comunităţii: 
un centru de ospitalitate. Locuinţa 
model a fost terminată și certificată în 
Septembrie 2016. Proiectul combină 
metodele moderne de construcţie cu 
cele tradiţionale și folosește materiale 
sustenabile, de pe piaţa locală.

One Charles de Gaulle 
– by One United
București, România

Cele 33 de apartamente sunt situate 
în două clădiri de înălţime joasă ale 
ansamblului rezidenţial care respectă o 
zonă istorică și este prietenos cu mediul 
înconjurător respectând caracteristicile 
de protejare a mediului prevăzute de 
programul Locuinţe Verzi. Acestea 
includ jardiniere și terase verzi, eficienţă 
energetică ridicată, utilizarea materialelor 
naturale precum și reducerea la minimum 
a deșeurilor și gestionarea lor în timpul 
construcţiei și a exploatării clădirilor. 
Design-ul proiectului este optimizat 
pentru a asigura iluminare și ventilaţie 
naturală. Amenajarea sustenabilă 
a peisajului și grădinile luxuriante 
atent proiectate, completează lista 
beneficiilor acestor Locuinţe Verzi.

Central District – by 
Forty Management
București, România

Proiectul cuprinde 40 de apartamente 
și s-a angajat în îndeplinirea criteriilor 
necesare stabilite în cadrul programului 
de certificare Locuinţe Verzi. Conceptul 
inovator de design al clădirii include: 
iluminat complet cu LED-uri, acoperiș 
vegetal cu plante și copaci pe terase 
pentru a crea un mediu natural și 
confortabil pentru rezidenţi, control 
individual pentru sistemele de încălzire și 
răcire, ventilaţie naturală pentru fiecare 
apartament, arhitectură modulară 
pentru posibilitatea de reconfigurare 
a apartamentelor, soluţii arhitecturale 
inovatoare pentru terase și faţade cum 
ar fi ceramica activă, care filtrează aerul 
și prezintă caracteristici anti-poluare 
și efecte antibacteriene; vopsele și 
adezivi fără elemente toxice, proiectarea 
ferestrelor fiecărui apartament pentru 
a oferi diverse vederi și măsuri de 
eficienţă energetică cu scopul de a 
optimiza și de a reduce consumul de 
energie pe durata de viaţă a clădirii.




