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CASA  ACTIVA 

Casa activă este un concept ce vizează clădirile 

care oferă condiții de viață sănătoase și o viață 

confortabilă ocupanțiilor lor, fără a avea un 

impact negativ asupra mediului. Cu alte cuvinte 

sunt implicați termenii: confort, energie și 

mediu înconjurător. 



PRINCIPIILE CASEI ACTIVE 

Confort  

O casă activă creează condiții de mediu 

interior mai sănătoase și mai confortabile 

pentru ocupanți, asigurând un aport 

generos de lumină naturală și aer curat, 

iar materialele folosite nu au un impact 

asupra confortului și a climatului interior. 



Pentru atingerea acestui deziderat următorii parametri trebuie evaluați, iar 

valorile lor trebuie să atingă valorile minim necesare: 

- iluminat natural și contact vizual cu mediul exterior; 

- confort termic (temperatura operativă maximă vara și minimă pe timp de iarnă); 

- calitatea mediului interior (nivel de CO2). 



Energie 

O casă activă este eficientă energetic, iar 

necesarul de energie este asigurat din surse 

de energie regenerabile, integrate în 

clădire sau de un sistem de producere a 

energiei aflat în apropiere sau de rețeaua 

de electricitate. 



Proiectarea case active se face pe baza Trias Energetica, pentru 

care se determină:  

- necesarul de energie (fără a lua în calcul sursele de energie 

regenerabile); 

- aportul de energie (cota provenită din surse regenerabile de la 

fața locului, în apropiere sau din sistem); 

- consumul de energie primară (sunt utilizate valorile din 

legislația națională). 



Mediu înconjurător 

O casă activă interacționează pozitiv cu 

mediul, având o relație optimizată cu 

contextul local, concentrându-se asupra 

utilizării resurselor și asupra impactului 

global asupra mediului pe parcursul ciclului 

său de viață. 



Sunt determinați următorii parametri, ai căror 

valori trebuie să depășească pe cele minime: 

- încărcarea mediului înconjurător (emisia de 

CO2, reducerea stratului de ozon, încălzirea 

globală); 

- consumul de apă; 

- construcții sustenabile (utilizarea materialelor 

reciclabile, aprovizionare responsabilă cu 

materiale de construcții). 

Valorile tuturor acestor parametri sunt prezentați 

într-o formă grafică, de tip “radar”. 





Iluminatul natural 

Atunci când iluminatul natural este adecvat și proiectat 

corespunzător, ca nivel de iluminare și durată de 

asigurare, el influențează starea de bine a ocupanților. În 

aceste condiții, iluminatul artificial este redus, ceeea ce 

conduce și la o reducere a consumului de energie.  

Astăzi există instrumente de simulare a iluminatului 

natural, care permit evaluarea atât a cantității, cât și a 

distribuției de lumină a zilei într-o cameră, luând în 

considerare diverși parametri: 

 -   amplasamentul clădirii și 

- factorii climatici asociați,  

- poziționarea ferestrelor,  

- obstrucția dată de clădirile învecinate,  

- existența unor suprafețe reflectante în afara sau în 

interiorul spațiului studiat și 

-  coeficientul de transmisie a geamurilor. 





Confortul termic este o 

componentă foarte 

importantă a confortului în 

clădiri. Confortul este o stare 

de spirit, precum și sănătatea 

este o stare a corpului și a 

minții. Mediul construit 

trebuie să ofere ocupanților 

sentimentul de bine și de 

viață sănătoasă.  

Confortul termic nu este 

definit numai printr-un set de 

valori de temperaturi, 

umiditate relative, viteză de 

mișcare a aerului, întrucât 

acesta depinde de o serie de 

factori subiectivi: obiceiuri, 

vârstă, tip de activitate, 

îmbrăcăminte, stare de 

sănătate, preferințe. Oamenii 

se adaptează psihologic la un 

anume spațiu interior.  

 

Confort termic 



Calitatea aerului interior 
Oamenii inhalează 15 kg de aer pe zi, iar 

90% din acestea provin din mediul 

interior. De aceea, calitatea aerului 

interior trebuie privită atât din 

perspectiva sănătății ocupanților, cât și a 

confortului acestora.  

CO2 este un bun indicator al gradului de 

poluare a spațiului interior. Valorile orare 

ale concentrațiilor de CO2 sunt 

determinate cu un instrument de 

simulare dinamic, folosind ratele 

standard de ocupare (de exemplu, două 

persoane într-un dormitor principal) și 

producția standard de CO2 pe persoană. 

Cerințele trebuie respectate pentru un 

minim de 95% din timpul de ocupare a 

spațiului. Aprecierea calității aerului 

este determinată de media ponderată a 

tuturor scorurilor fiecărei camere 



 Criterii calitative 
Iluminat natural Comfort termic Calitatea mediului interior Izolare acustica 



Necesarul de energie include necesarul pentru încălzire, 

răcire, iluminat, ventilare, apă caldă menajeră. Recomandări 

pentru optimizarea clădirilor și reducerea necesarului de 

energie: 
Încălzire 
- Optimizarea orientării clădirii pentru a crește aporturile solare 

pe durata iernii; 
- Izolarea termică a anvelopei; 
- Reducerea infiltrațiilor de aer și a zonelor de punte termică; 
- Creșterea masivității termice a elementelor de închidere; 
- Utilizarea sistemelor de recuperare a căldurii. 
Răcire 
- Optimizarea orientării și formei clădirii; 
- Izolarea termică a anvelopei; 
- Creșterea masivității termice a elementelor de închidere; 
- Creșterea ratei ventilării pe durata nopții. 



Ventilare 
- Ventilare naturală prin dispunerea judicioasă a 

golurilor pentru a crea un gradient de presiune minim 

necesar evacuării aerului din clădire; 
- Controlul automatizat al ventilării; 
- Recuperarea căldurii din aerul evacuat prin folosirea 

schimbătoarelor de căldură. 
Iluminat 

- Creșterea nivelului iluminatului natural (ferestre 

poziționate corect în funcție de tipul de activitate 

desfășurată); 
- Utilizarea senzorilor de mișcare; 
- Utilizarea tunelurilor de lumină; 
- Reducerea necesarului pentru iluminat artificial prin 

folosirea culorilor deschise a suprafețelor sau creșterea 

efectelor de strălucire în anumite cazuri. 
Apă caldă menajeră 

- Optimizarea sistemelor pentru utilizarea surselor 

regenerabile sau cu posibilități de control; 
- Reducerea consumului. 





Necesarul de energie 



Energie regenerabila 



Energie primara 



Criterii calitative 
Necesar de energie Aport de energie Energie primara 



1.Impactul asupra mediului înconjurător 

Casa activă presupune minimizarea amprentei asupra 

mediului, prin evaluarea a 6 parametri: 
- Potențialul de încălzire globală (kg CO2 –eq/m2a); 
- Potențialul de reducere a stratului de ozon (kg R11–eq/m2a); 
- Potențialul de creare a ozonului fotochimic (kg C3H4–

eq/m2a); 
- Potențialul de acidifiere (kg SO2–eq/m2a); 
- Potentialul de eutrofizare (kg PO4 –eq/m2a); 
- Energia primară (kWh/m2a). 





2.Consumul de apă 



Reducerea consumului de apă este estimată 

prin raportarea la consumul național mediu. 

Strategia de minimizare urmărește 

principiile:  

 reducere (dușuri, toalete, mașini de 

spălat, sisteme de recirculare),  

 înlocuire (apa de ploaie poate înlocui apa 

nepotabilă), 

  reutilizare (reciclarea apei gri de la duș, 

mașini de spălat pentru utilizare la toalete 

sau irigații după ce a fost tratată).  





3. Construcții sustenabile 

Pentru proiectarea unei case active, este important a fi evaluate posibilitățile de 

reciclare a materialelor și calitatea materialelor. Se preconizează ca în anul 2020, 

70% din materialele rezultate din demolare să fie reciclate. 







EXEMPLUL DANEZ 



Green Lighthouse        
Din punct de vedere architectural, 

proiectul se bazează pe mișcarea 

soarelui în jurul casei, pe ideea de 

cadran solar. Prin aceasta se 

subliniază faptul că soarele este un 

subiect important în știință și una 

dintre cele mai importante surse de 

energie din Green Lighthouse. 
Lumina naturală este principala sursă 

pentru iluminat, aceasta fiind și 

principala idee a concepției 

arhitecturale. Clădirea este circulară, 

cu un spațiu central, care include 

scara, și care, prin efectul de coș, 

asigură și ventilarea naturală. La 

nivelul acoperișului se află ferestre, 

prin care se realizează și un iluminat 

zenital. 



Performanța iluminatului 

natural a fost verificată 

utilizând factorul de lumină 

naturală (DF) ca indicator de 

performanță. Din punct de 

vedere tehnic, factorul luminii 

naturale ar trebui să fie de cel 

puțin 3% în toate încăperile și 

minimum 2% în spațiul de 

circulație. Acest lucru 

înseamnă că lumina zilei este 

corespunzătoare în toate 

camerele. Datorită conceperii 

construcției și poziționării 

ferestrelor, lumina soarelui 

este reflectată în profunzimea 

clădirii. 









În clădirea Green Lighthouse, lumina 

naturală este folosită ca o strategie activă de 

economisire a energiei. Imobilul are 

capacitatea de a funcționa cu lumină 

naturală, în orice moment și în toate 

condițiile meteorologice, asigurând 

iluminatul natural prin ferestrele din fațadă 

și acoperiș. La nivelul acoperișului sunt 

montați senzori care realizează echilibrul 

eficient între lumina naturală disponibilă și 

necesarul de lumină artificială, ceea ce 

conduce la utilizarea unui minim de energie 

electrică. În cazul în care ferestrele de 

mansardă ar fi îndepărtate și aceleași 

niveluri de lumină ar trebui să fie atinse cu 

lumină artificială, nevoia de energie 

electrică ar fi cu mai mult de patru ori mai 

mare. 



Soarele constituie punctul central și totodată 

și sursa de energie primară pentru Green 

Lighthouse. Imobilul are 950 m2 și a fost 

construit în conformitate cu principiile 

"casei active". 
Casa are propria sa sursă de energie 

constând dintr-o combinație de energie 

termică provenind de la soare, pompe de 

căldură, posibilitate de stocare sezonieră, 

celule solare fotovoltaice și o parte provine 

de la sistemul de distribuție urbană. 













Necesarul de energie este 

estimat la 30 kWh/m2a, din 

care 20 kWh/m2a sunt 

proveniți din panourile 

fotovoltaice și  

7 kWh/m2a din pompe de 

căldură, dispozitive de stocare 

și valorificarea pasivă a 

energiei solare. 





Sunhouse 



Ferestrele din planul acoperișului sunt astfel 

proiectate încât lumina să cadă perfect pe planul de 

lucru al copiilor, înclinația acoperișului fiind 

calculată pentru a valorifica in cea mai mare măsură 

aportul solar, în funcție de coordonatele sezoniere și 

diurne. 
O atenție deosebită este acordată realizării ventilării 

naturale și izolării acustice ale încăperilor. 
Fenestrarea este realizată în funcție de orientarea față 

de punctele cardinale ale fațadelor, evident că cea 

mai generoasă este cea sudică. Calculele privind 

nivelul de iluminare naturală evidențiază un nivel de 

factor solar de 2,5 în sala de gimnastică amplasată în 

centrul clădirii, în celelalte încăperi valoarea fiind 

între 4 și 7. Fiecare încăpere primește lumină naturală 

din cel puțin două părți. 



Materialul utilizat pentru fațadă este lemnul, tratat și ignifugat. Acoperișul este 

partial inverzit și acoperit cu panouri fotovolatice.  



Ventilarea este una hibridă, fiind o combinație de ventilare 

natural controlată automat și una mecanică cu recuparare de 

căldură.  
Acoperișul înclinat, cu ferestre care se închid și deschid 

automat, creează o înălțime variabilă, favorabilă circulației 

aerului. 
Pe acoperiș sunt montate 50m2 de panouri solare și 250m2 de 

panouri fotovoltaice. 
Stația meteo de pe acoperiș și senzorii de temperatură și CO2 

din fiecare camera asigură un climat interior corespunzător, 

protejând copiii împotriva supraîncălzirii, menținând ventilarea 

la parametrii necesari.  
Clădirea este CO2 neutră , întrucât într-o perioadă de 40 de ani, 

prin surplusul de energie se va acoperi cantitatea de CO2 emisă 

în perioada de producere a materialelor de construcție utilizate. 





Rockwool International Center 

Clădirea de birouri 

aparținând firmei 

Rockwool, construită 

în 1979, cu o suprafață 

de 3600m2, a fost 

modernizată conform 

principiilor Case 

Active. Necesarul de 

energie este acum de 

38,5kWh/m2a, ceea ce 

reprezintă 15% din 

necesarul inițial. 





Casa activă reprezintă unul dintre țelurile pe termen lung ale fondului construit. 

Abordarea este una holistică, în care sunt integrate toate părțile participante: 

proiectanți, producători de materiale de construcții, cercetători, executanți.  

 

O casă activă este evaluată pe baza interacțiunii dintre consumul de energie, 

condițiile de climat interior și impactul asupra mediului înconjurător. Combinația 

aceasta de factori oferă o imagine globală asupra calității concepției arhitecturale, 

eficiența energetică, sănătate, confort și beneficii ale mediului. 

CONCLUZII 



Va multumesc pentru atentie! 


