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CLĂDIREA PAUL-HENRI SPAAK  
CARTA UNEI CLĂDIRI EXEMPLARE DIN PUNCT DE VEDERE 

AL MEDIULUI – SOCIAL – AL CONDIȚIILOR DE MUNCĂ 
 

 
 
Obiective globale: 

 

1. Clădirea Paul-Henri Spaak trebuie să fie exemplară din punctul de vedere al mediului. 

Respectarea mediului reprezintă unul dintre conceptele centrale ale întregului proiect. 

2. Viitoarea clădire va fi în măsură să-și neutralizeze amprenta de carbon, va fi 

autonomă în ceea ce privește consumul de energie și independentă în ceea ce 

privește utilizarea apei nepotabile. 

3. Viitoarea clădire va produce un exces de energie electrică. 

4. Viitoarea clădire va regenera mediul din jurul său. Construcția acesteia va fi 

considerată ca având un impact pozitiv asupra mediului și asupra municipiului, atât 

în ceea ce privește energia, cât și calitatea aerului și biodiversitatea locală. 

5. În toate fazele de exploatare a clădirii, de la etapa de pregătire până la sfârșitul 

exploatării sale utile, aceasta va respecta principiile economiei circulare (prelungirea 

duratei de viață, reclasificarea produselor, reciclarea, valorizarea competențelor 

locale, reutilizarea unei cantități cât mai mari de materiale la fața locului și în afara 

clădirii, depoluarea solului, reutilizarea materialelor inerte, reutilizarea solului excavat, 

respectarea ordinii straturilor solului, favorizarea circuitelor de producție și de 

aprovizionare scurte etc.). 

6. Clădirea trebuie să fie concepută pe baza principiilor bioclimatismului în ceea ce 

privește adaptarea la situația geografică, la orientarea soarelui, la direcția vântului, 

precum și rezistența la condiții meteorologice nefaste, confortul în exterior și în interior, 

noțiunea de atmosferă neutră, utilizarea la maximum a luminii zilei, utilizarea datelor 

topografice pentru amplasarea clădirii etc.  

7. Viitoarea clădire trebuie să restabilească legătura dintre urban și natural, de exemplu 

prin deschiderea sa față de parcul Leopold și prin crearea unei legături cu piața 

Luxembourg. Viitoarele legături și forma clădirii vor determina urbanizarea cartierului, 

accesibilitatea pentru persoane și vor atrage populația către regiunea în care este 

amplasat Parlamentul European. 
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8. Procesele proiectului, construcției și punerii în funcțiune vor urma o structură de 

certificare la nivelul WELL (pentru aspectul bunăstării), ISO (pentru accesibilitate) și 

DGNB (pentru parametrii ecologici). 

9. Conducerea proiectului va urma metoda LEAN, bazată pe colaborare.  

 

Emisiile: 

 
10. Realizarea unui bilanț neutru al emisiilor de carbon. 

11. Posibilitatea captării carbonului prin utilizarea unor anumite elemente de construcție, 

precum și prin introducerea unei noi vegetații. 

12. Utilizarea vegetației pentru tratarea aerului, pentru producția de oxigen și pentru 

ameliorarea calității aerului din cartierul respectiv. 

13. Conceperea unor spații fără produse toxice și fără solvenți chimici. 

 

Energia: 

 

14. Conceptul de energie pozitivă, datorată producției de energie din surse regenerabile 

și stocării energiei la fața locului. 

15. Studiu de fezabilitate privind includerea în rețea a energiei de încălzire/răcire 

disponibile la fața locului, inclusiv dirijarea surplusului de energie de încălzire/răcire 

către campusul/cartierul respectiv. 

16. Crearea unei rețele inteligente prin conectarea clădirii la alte clădiri ale PE și prin 

asigurarea unei gestiuni integrate a sitului. 

17. Utilizarea resurselor naturale (soare, vânt, sol, schimburi termice etc.) pentru 

generarea de energie. 

18. Utilizarea sistemelor bazate pe inteligența artificială pentru gestionarea energetică a 

clădirii.  

 

Apa: 

 

19. Amprentă complet permeabilă sau un indicator echivalent pe tot situl. 

20. Echivalență totală în ceea ce privește echilibrul dintre consum și regenerare. 

21. Autonomie deplină în ceea ce privește apa nepotabilă (rețeaua pentru instalațiile 

sanitare și climatizare). 

22. Studiu de fezabilitate privind autonomia ciclului apei de pe sit. 
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Efecte pe termen scurt: 

 

23. Conceperea clădirii în consultare cu viitorii utilizatori, cu vecinii și cu autoritățile 

publice, pentru a stabili o bază comună și echilibrată a conceptului. 

24. Garantarea unui șantier exemplar (vizitabil, participativ, cu o amprentă redusă, cu 

limitarea deranjului și a deșeurilor, dar și didactic, ludic). 

25. Restabilirea relațiilor urbane, de mediu și sociale (vegetație, mobilitate, biotop). 

26. Build local (a construi local) și Build light (a construi ușor), integrând conceptul 

de construcție reversibilă/adaptabilă cu ajutorul unor sisteme de construcție fără 

utilizarea apei și a cimentului. 

 

Efecte pe termen lung: 

 

27. Studiu privind „kill overshoot-day” (soluționarea epuizării rapide a resurselor) efectuat 

de Parlamentul European cu privire la impactul viitoarei clădiri. 

28. Modularitate, evoluție și flexibilitate, pentru a face față schimbărilor și evoluției 

tehnologiilor și evoluției sociale. 

29. Exploatare inteligentă și modulară, conform diferitelor nevoi și evenimente. 

30. Future-proof design > Suprareziliență / concepere în vederea schimbărilor (în raport 

cu schimbările climatice, schimbările legislative și schimbările în ceea ce privește 

utilizarea spațiilor). Structura clădirii trebuie să fie stabilă, rezistentă, flexibilă și 

modulară, pentru a permite adaptări în viitor și noi utilizări. 

31. Simplitatea exploatării și a dirijării instalațiilor – sursă deschisă. 

 

Consumul: 

 

32. Reducerea consumului în legătură cu toate procesele (informatice, echipamentele din 

săli, bucătărie etc.), nu numai în legătură cu confortul > valorificarea schimburilor de 

cunoștințe în cursul unei dezvoltări comune cu universitățile. 

33. Declanșarea unei modificări a obiceiurilor – identificarea/prevederea, în măsura 

posibilului (și în colaborare cu viitorii utilizatori), a tuturor posibilităților de reducere a 

impactului asupra mediului, încercând integrarea, din faza de concepere, a 

oportunităților legate de viitoarele „modificări ale obiceiurilor” în ceea ce privește 

funcționarea clădirii (și anume modul în care se desfășoară munca, mobilitatea, 

prezența la distanță, utilizarea rațională a resurselor, impactul serviciilor de alimentare 

și al echipamentelor informatice etc.). 
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34. Îmbunătățirea nivelului de satisfacție în ceea ce privește confortul climatic 

(temperatură ambiantă acceptabilă vara și iarna, informarea utilizatorilor în timp real 

cu privire la condițiile hidrotermice). 

 

Schimburi și interacțiuni cu comunitatea: 

 

35. Co-sharing > partajarea informațiilor prin intermediul unei baze de date deschise, cu 

ajutorul unei abordări participative și didactice, care va permite repetarea ulterioară a 

bunelor exemple și a inovărilor. 

36. Crearea de legături sociale (prin consultare și comunicare), de legături urbanistice și 

de legături ecologice. 

37. Includerea unor echipamente urbane și sociale în vederea îmbunătățirii calității vieți 

din cartier. 

 


