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Proiectul LVS3 

Obiectivul proiectului este de a disemina cunoştinţele 

dobândite în ultimii ani privind evaluarea impactului 

asupra mediului pentru clădirile din oţel şi compuse 

oţel-beton. 

În ultima decadă, mai multe proiecte de cercetare au 

fost finanțate pentru dezvoltarea metodologiilor, 

sistemelor şi produselor țintind îmbunătăţirea 

eficienţei termice precum şi amprenta globală asupra 

mediului, pentru clădirile din oţel. 

Noul standard EN15978, elaborat în scopul calculului 

impactului asupra mediului a clădirilor, ia în 

considerare faptul că oţelul este un material reciclabil. 

Astfel, acest proiect integrează cunoștințele acumulate 

în diferite documente (Documentul de bază, Ghidul de 

proiectare, Studii de caz, Programul de calcul user-

friendly bazat pe norma EN15978), şi oferă traducerea 

acestor materiale de instruire şi predare în diferite 

limbi europene şi, în final, se ocupă de diseminarea lor 

în întreaga Europă prin organizarea de unor seminarii 

tematice. 
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PROGRAME DE CALCUL USER-FRIENDLY 

AMECO 3 Software pentru PC-uri 

 

 

Aplicație pentru IPad/Iphone 

 

 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

Document cadru 

Acest document are ca scop oferirea de informații 

detaliate privind dezvoltarea şi validarea 

metodologiilor bazate pe ciclul de viaţă, 

concentrându-se pe evaluarea ciclului de viaţă al 

structurilor din oţel şi în particular pe două 

metodologii complementare: 

 abordarea pe baza macro-componentelor, care 

se referă la evaluarea impactului asupra ciclului 

de viaţă al clădirilor şi/sau componentelor 

acestora, dar fără cuantificarea energiei 

corespunzătoare etapei de utilizare a clădirii;  

 o abordare ce se concentrează pe etapa de 

utilizare a clădirii şi care permite cuantificarea 

energiei operaţionale a acestora.  

 

Ghid de proiectare 

Documentul are ca scop oferirea de informații 

asupra diferiților pași ce trebuie parcurși pentru 

evaluarea de mediu a clădirilor din oţel şi compuse 

oţel-beton folosind programul de calcul AMECO 3. În 

mod particular, ghidul de proiectare se concentrează 

pe: 

 Descrierea procesului de calcul; 

 Ghidul de utilizare al programului de calcul 

AMECO 3; 

 Aplicarea programului de calcul AMECO 3 pe 

diverse studii de caz. 

 

STUDII DE CAZ 

Exemple comparative sunt realizate considerând trei 

studii de caz folosind metodologia şi instrumentele 

de calcul propuse. 

 

Clădire de birouri 

 

Clădire rezidenţială 

 

Hală industrială 


