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Performanța energetică în România 
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Ce este casa pasivă? 

 

• Definiție: ”Casa pasivă este o clădire în 
care temperatura de confort poate 
fi asigurată exclusiv prin 
încălzirea (sau răcirea) 
necesarului de aer proaspăt, fără a 
antrena un volum de aer mai mare” 

 

• Necesarul de căldură –  

 150 m2 x 10 W/m2=1500 W 
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Criteriile caselor pasive 

• Nu se poate numi casă pasivă fiecare construcţie izolată termică şi 
dotată cu producere de energie regenerabilă ! 

• O construcţie se poate numi casă pasivă exclusiv , dacă sunt 
îndeplinite condiţiile: 

▫ Necesarul de energie pentru încălzire specifică≤ 15 
kWh/m2an, sau 25 kWh/m2 an  pt . Reabilitare (enerPHit) 

▫ etanșeitatea la aer n50 ≤ 0,6 h-1 

▫ Necesarul de energie primară ≤ 120 kWh/m2an, sau max. 132 
kWh/m2 an (enerPHit) (include aparatele casnice!!!) 

▫ Necesarul de energie primară (cf. metodologie) ≤ ~90 
kWh/m2an, Passivhaus =nZEB 

• Trebuie urmărită îndeplinirea criteriilor!  

▫ Calcul de bilanț energetic (PHPP) – în faza de proiectare și 
execuție 

▫ Test de etanșeitate (Blower-Door test) – în execuție 
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Cele 5 principii ale caselor pasive 

 

1. Izolaţii adecvate (U 
<0.15W/m2K, R`>6.6 m2K/W) 

2. Fără punţi termice 

3. Tâmplărie cu geamuri triple ((U 
<0.85W/m2K, R>1.17 m2K/W) 

4. Etanşeitate: reducerea la minim 
a infiltraţiilor de aer- Blower 
Door test, n50<0.6 1/h 

5. Centrală de ventilare cu 
eficienţă ridicată ( > 75%) 
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Managementul calității caselor pasive 
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Zertifiziertes 

Passivhaus 

Cunosțiințe 
tehnice 

Bilanț 
energetic 

Component
e 

Proiect 
tehnic 

(de 
execuție) 

Urmărirea 
execuției 

Test Blower-
Door 

𝑄𝐻 = 𝑄𝑇 + 𝑄𝑉 − η(𝑄𝐼 + 𝑄𝑆) 



Passivhaus Projektierungs-Paket 
• Calcule extrem de exacte, validate pe modele reale și 

măsurători 
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Componente certificate 
http://www.passiv.de/komponenten
datenbank/en-EN 
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Case pasive în lume 
http://passivhausprojekte.de/ 



Câteva exemple 
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2014: Blipsz + V&V Projekt 

2014:  Mizar Pr. + V&V Projekt 2014: Vallum + V&V Projekt 

2012: Varga Erika +V&V Projekt 



Primul Passivhaus Plus din România 
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http://vvp.ro/ro/refer
inte/proiectare-casa-
unifamiliala-
passivhaus-plus 

Blower  
Door: 
n50= 
0,53 
1/h 



Certificatul de performanță energetică a 

unui Passivhaus din România 
• CARACTERISTICI: 
• Necesarul sp. de energie pentru încălzire cf. 

PHPP :12 kWh/m2an 
• Necesarul sp. de energie primară cf. PHPP: 

102 kWh/m2an (62 kWh/m2an fără 
aparatele casnice) 

• Ventilare cu recuperare de căldură: Paul 
Novus 300, eficiență 93% 

• Încălzire: cu panouri infraroșii 
• A.c.m. : panourui solare 4m2+boiler 
• Pereți: 25cm cărămidă GV + 30 cm EPS 
• Planșeu pe sol: termoziolație 25 XPS 
• Planșeu spre pod/mansardă: 40 cm 

EPS/vată minerală bazaltică  
• Ferestre: Profil Deceunick Eforte 

Uf=0.95W/m2K + geamuri triple 
Ug=0.5W/m2K factor solar g=0,5 , 
distanțier perimetral Ψ=0.038W/mK 

• Umbrire: pe fațada sudică structură din 
lemn separată și streașina  

http://vvp.ro/ro/referinte/proiectare-
casa-unifamiliala-pasiva 
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Detalii tehnice-punți termice liniare 
• Detaliu la soclu 

• Casa pasiva 
 

Avantajele umplerii primului rând de 
cărămidă cu perlit 
• Ușor de procurat 
• Preț accesibil 
• Nu afectează rezistenta la compresiune a 

structurii de rezistență 
 

Ψi≈0.16W/m
K 



S.C. V&V Projekt S.R.L. – proiectare, case pasive, certificare energetică,  termografie   www.vvp.ro 
   
 

Detalii tehnice 

• Practica curentă 

Ψi≈0.3 W/mK 



S.C. V&V Projekt S.R.L. – proiectare, case pasive, certificare energetică,  termografie   www.vvp.ro 
   
 

Detalii tehnice 
• Detaliu montaj tâmplărie 

         Passivhaus-EnerPHit 
 

Avantajele montajului pe consolă de 
lemn: 
• Procuare ușoară, material local 
• Preț accesibil 
• Montaj fără punți termice 
• Alternativă la materialele de export: 

de ex. Purenit. 
 

Ψe≈0.00 W/mK 
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Detalii tehnice 

• Detaliu montaj tâmplărie 
• Practica curentă 

Ψi≈0.10 W/mK 
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Detalii tehnice 

• Detaliu planșeu pod-perete 
• Passivhaus-EnerPHit 

 
Avantajele continuizării 
izolației : 
• Se realizează constructiv în 

faza de proiectare=nu costă 
nimic!! 
 

Ψi≈0.05 W/mK 
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Detalii tehnice 

• Detaliu la planșeu pod-perete 
• Practica curentă 

Ψi≈0.22 W/mK 



Certificatul de performanță energetică a 

unui Passivhaus din România 
 Principalele date de intrare: 
 

• Stratificațiile și punțile termice 
conform celor prezentate anterior 

• Aporturi interne de căldură: 4-8 
W/m2 

• Numărul de schimburi de aer: 
• Cf. Mc001 = 0,5 1/h 
• Numărul de schimburi de aer 

mediu în Passivhaus: 0,3 1/h 
• Luând în calcul eficiența 

ventilației cu recuperare de 
căldură: 0,08 1/h 
 
 
 
 

 

• Calcule realizate în: 
• Allenergy 6 
• Termoexpert 2016  
• PHPP 2007 

 



Certificatul de performanță energetică a 

unui Passivhaus din România 

• În unul dintre programele utilizate nu a 
existat posibilitatea introducerii 
umbririi, factor extrem de important la 
un bilanț energetic pentru încălzire 
amănunțit 

• Bilanțul energetic este mult mai sensibil 
pe partea de aporturi(interne și solare), 
decât pe cea de pierderiPrin variația 
aporturilor interne între 4-8W/m2 (în 
PHPP se utilizează 2,1W/m2), necesarul 
de energie sp. de încălzire a rezultat în 
cele două programe de certificare 
energetică între -7(!!!)….35 kWh/m2/an 



S.C. V&V Projekt S.R.L. – proiectare, case pasive, certificare energetică,  termografie   www.vvp.ro 
   

Concluzii 

• Metodele de calcul utilizate în mod curent pentru evaluarea 
performanțelor energetice sunt extrem de sensibile la datele de 
intrare  și nu pot lua în considerare comportarea dinamică 
(reală) a caselor pasive datorată masivității termice extrem de 
mari, și a etanșeității foarte ridicate 

• Cele mai critice date de intrare sunt aporturile interne de căldură 
și aporturile solare (determinarea unei umbriri exacte pe fiecare 
ochi de fereastră ar fi indicat) 

• Bilanțul energetic al caselor pasive -PHPP- este un calcul 
amănunțit, validat pe multiple experimente și măsurători 

• Clădirile cu consum de energie foarte redusă se pot 
evalua/proiecta exact numai cu programe validate pe modele 
dinamice de calcul (de ex. PHPP) 

• Standardul Passivhaus este un standard energetic, cu un sistem 
integrat de management al calității, gata de implementat pentru 
a realiza ”case cu consum de energie aproape 0”   




