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Rezumat:

Prezenta teză este structurată pe opt capitole. Obiectivul principal constă în găsirea unor
soluții inovative cu privire la reabilitarea higrotermică şi structurală a clădirilor istorice în lumina
standardului de confort, realizând un studiu al metodelor actuale de reabilitare higrotermică și
structurală a clădirilor istorice prin observarea valorilor măsurilor caracteristice.
Primul capitol este o sinteză asupra conceptelor de reabilitare și protecție prin restaure și anastiloză a
clădirilor istorice. Al doilea capitol sintetizează cauzele care produc inconfort higrotermic în clădirile
istorice Capitolul trei cuprinde descrierea factorilor necesari pentru îndeplinirea condițiilor de confort
interior în clădirile istorice si tipologii ale structurilor fatadelor cladirilor istorice. Capitolul patru cuprinde
determinări ale caracteristicilor higrotermice ale zidăriilor fațadelor clădirilor istorice cuprinzând tehnici
și aparate utilizate, măsurători pentru zidării din blocuri de piatră, cărămidă și zidării mixte atât la
nivelul subsolului, parterului cât și în dreptul etajelor. Capitolul cinci este dedicat restaurării și
reabilitării prin intervenții structurale asupra fațadelor clădirilor istorice. Capitolul şase cuprinde o
descriere a reabilitărilor funcţionale ale clădirilor istorice prin consolidări structurale și extinderi. În
capitolul şapte am analizat soluţiile şi contribuţiile pentru reabilitarea higrotermică a clădirilor istorice.
În capitolul opt sunt prezentate concluziile printre care analiza unei reabilitări realizate de autorul tezei
asupra unei clădiri istorice în care este prezentat studiul comparativ al eficienţei energetice pentru o
clădire istorică înainte de reabilitarea termică cât şi după reabilitarea termică, iar în partea a doua
abordarea sustenabilităţii diferită şi comparată a metodelor de izolare termică prezentate, aplicate pe
un model virtual cu aceleaşi caracteristici ca şi cele ale clădirii prezentate.

1.

Studierea dialogului dintre restrângerile trasate de ideologiile
doctrinelor de restaurare şi inovaţiile tehnologice cu privire la reabilitarea higrotermică şi
structurală a clădirilor istorice. Realizarea unui studiu comparat a încadrării în diferitele clase
energetice aferente diferitelor soluții de termoizolare, comparație raportată si la soluțiile
inovative propuse de actuala teză pentru aceeași clădire istorică virtuală de referință. Inovații
cu privire la diferite soluţii de reabilitare higrotermică constând în realizarea unui concept de
termoizolare folosind un strat aerat atât în cadrul soluțiilor de termoizolare la exterior cât și
pentru soluțiile de termoizolare la interior
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