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O echipă numeroasă, formată din studenți și tineri absolvenți, din cadre didactice 
și profesioniști din mediul corporatist își reunesc experiența și expertiza în jurul 
aceluiași scop – construirea casei EFdeN în vederea participării la eforturile unui 
viitor sustenabil. Sub mesajul cu care s-a remarcat în peste doi ani de activitate: 
„Adaptăm o casă solară, eficientă energetic în puncte-cheie ale orașului, făcând un 
pas către natură!”, echipa anunță un proiect cu potențial semnificativ în industria 
energetică, care se îndreaptă spre două mari direcții de dezvoltare: educație și 
industrializare. Modalitățile de inovare în ceea ce privește domeniul energiei sunt 
gândite în vederea reducerii consumului excesiv de resurse, creării unei legături mai 
puternice între om și natură, dar și a asigurării confortului pentru activitățile zilnice. 
Astfel, sistemele pasive utilizate în casa EFdeN pledează pentru limitarea consumului 
energetic, iar materialele reciclabile constituie principalele strategii de sustenabilitate 
ale sistemelor HVAC (încălzire, ventilație, aer condiționat).  

VENTILARE PASIVĂ A SPAȚIULUI VERDE 

 Elementul arhitectural central al prototipului îl constituie sera, sub forma unei 
zone dedicate conceptului de urban farming, care servește ca loc de relaxare și 
generator de comunități în varianta industrializată. Sera este, de asemenea, integrată 
în sistemul HVAC al casei, funcționând ca un buffer termic ce facilitează aportul 
razelor de soare pe timpul iernii. Ventilația prin tiraj natural de tip chimney effect 
asigură condițiile necesare pentru a evita supraîncălzirea pe timpul verii (fig. 1). 
Confortul termic este asigurat, în același timp, prin amplasarea strategică a unei 
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mase de granit de 4,2 m2, pentru a rezolva problemele legate de masivitatea termică 
a prototipului. Acesta poate degaja, noaptea, căldura înmagazinată, ziua.  

Prin utilizarea unor materiale inovative de tip Phase Changing Materials, echipa 
EFdeN și-a propus încă odată să schimbe mentalitatea consumatorilor și a furnizorilor, 
prin introducerea pe piață a tehnologiilor ce sprijină sustenabiliatea, prin consumul 
redus de energie. Acestea își schimbă starea de agregare din lichid în solid la 
temperaturi mai mari de 23°C și pot îngloba energie prin microcapsulele instalate în 
plăci de gips-carton. 

 

 
 

Fig. 1. 
 

Graficul prezentat ȋn figura 2 ilustrează monitorizarea temperaturii: linia punctată 
reprezintă valorile înregistrate în urma utilizării materialelor cu schimbare de fază, 
comparativ cu temperatura exterioară, marcată prin linia continuă.  

 

 
 

Fig. 2.  
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De asemenea, sistemul BMS (Building Management System) al casei va emite 
săptamânal sau lunar o balanță a consumului de apă, astfel încât utilizatorul să fie 
conștient de impactul său asupra mediului. Senzorii din casă controlează parametrii 
interiori de confort, în mod individual, în funcție de încăpere. Reglarea temperaturii 
și a umidității se realizează în mod similar atât vara, cât și iarna, prin compararea 
valorilor înregistrate cu cele de referință. Sistemul BMS este conectat la pompa de 
căldură aer-apă, boilerele pentru apă caldă și cel pentru apă răcită, precum și la 
panourile radiante (fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3.  
 

Cel ce va întreprinde acţiunea, va putea comunica în permanenţă cu acest sistem, 
astfel creându-şi ambientul dorit. Sistemele conectate la sistemul de gestionare a 
casei vor fi cele sanitare, de ventilaţie și cele electrice. În acest mod, se impune o 
siguranţă totală a casei şi a dispozitivelor sale, locatarul fiind mereu în cunoştinţă 
de cauză cu felul în care funcţionează casa sa. 

Utilizarea unei faţade cu panouri solare perforate are rolul pe timp de iarnă la 
preîncălzirea aerului ce urmează să fie preluat de recuperatorul de căldură, iar pe 
timp de vară umbreşte pereţii și funcționează ca o fațadă ventilată limitând aporturile 
de căldură prin elemente (fig. 4). Tabla din care este făcută faţada este reciclată, iar 
la sfârşitul vieţii poate fi refolosită. 

Tot în sfera sustenabilității se încadrează și conceptul de urbanism, ce ilustrează 
raportul casă - oraș. Astfel, se folosesc siturile de tip brownfield, pentru a valorifica 
spațiile interstițiale din București și a răspunde unor probleme actuale cu care 
marile orașe se confruntă (expansiunea necontrolată, dezvoltarea concentrică, ponderea 
densității locuirii mai mare spre exterior, traficul supra-aglomerat). Ca strategie în 
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implementarea proiectului, propunerea constă în folosirea siturilor fost industriale, 
deoarece acestea sunt adorsate unei infrastucturi existente a trenului urban de suprafață, 
astfel facilitând mobilitatea urbană. 

 

 
 

Fig. 4. 
 

Nu în ultimul rând, chiar și obiectivul de industrializare a casei sustenabile 
EFdeN are un impact asupra comunității căreia i se adresează. Plecând de la nevoile 
unei case inteligente, voluntarii proiectului multidisciplinar își propun să folosească 
materiale sustenabile, rezistente, dar în același timp, la un preț scăzut. Sistemele 
inteligente de gestionare a energiei permit utilizatorilor vizualizarea cu uşurinţă şi 
reducerea consumului de resurse în timp real prin simpla atingere a unui buton, 
rezultând în economii la facturile pentru utilităţi de mai mult de 20% pe lună. 

În continuare puteți analiza propunerea studenților pentru o variantă industrializată a 
prototipului eficient energetic EFdeN. 
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APARTAMENT

             
 

Fig. 5. 

EFdeN  TE ADUCE MAI APROAPE DE NATURĂ 

EFdeN a reprezentat România în finala Solar Decathlon Europe 2014, una dintre 
cele mai prestigioase competiții de arhitectură solară și tehnologii integrate, ce se 
adresează universităților și instituțiilor de învățământ din toată lumea. Echipa EFdeN a 
câștigat premiul pentru sustenabilitate, împreună cu aprecierea juriului pentru efortul 
depus în special în faza de construcție a casei: „Din punct de vedere cultural, EFdeN 
va dezvolta conștientizarea socială cu privire la sustenabilitate.“ (Sustainability 
Jury, SDE 2014). 

 

 



Susținem sustenabilitatea. Aplicăm inovația 167 

O casă pentru viitorul României reprezentată la Solar Decathlon Europe 2014 și 
obținerea certificării Living Building Challenge. Sub aceste deziderate EFdeN s-a 
profilat ca o soluție viabilă pentru problemele comunității bucureștene privind 
densificarea locuirii, spațiul verde pe cap de locuitor și mobilitatea. O casă solară, 
eficientă energetic, sustenabilă și inteligentă, 
proiectată și construită exclusiv de studenți 
pentru comunitățile viitorului. 

Această acțiune este gândită integrat pentru a 
genera o schimbare globală, implicând toate 
palierele societății într-un efort unitar, orientat 
către un bine colectiv. Utilizarea eficientă a 
resurselor sau moderația ca strategie de con-
strucție și stil de viață sunt câteva concepte-
cheie către o dezvoltare sustenabilă a imobile-
lor rezidențiale. 

Încă de la începutul acestui proiect, unul dintre obiectivele principale a fost 
transformarea prototipului în centru de cercetare, iar acum sunt la un pas de a face 
acest vis să devină realitate! Prin intermediul acestuia, echipa își propune să analizeze și 
să testeze toate aspectele confortului unei locuințe, continuând colaborarea de succes 
dintre studenți, tineri cercetători, profesori, profesioniști din companiile implicate și 
partenerii din domeniul public. Șantierul este deschis de la începutul lunii aprilie, în 
incinta Facultății de Instalații – Bd. Pache Protopopescu, nr. 66, unde membrii echipei 
lucrează pentru construirea casei solare. 

Primul Centru de Cercetare a Condițiilor de Confort va deveni totodată și prima 
locuință din Europa certificată complet Living Building Challenge, cea mai nouă și 
riguroasă schemă de certificare sustenabilă la nivel mondial. Modul de proiectare și 
construire a casei a fost gândit să funcționeze ca o floare: ține cont de caracteristicile 
regiunii din care face parte, își generează energia din surse regenerabile și folosește 
apa sustenabil, devenind mai frumoasă, îmbogățindu-se în timp. Pentru a primi 
certificare completă, prototipul EFdeN trebuie să respecte cerințele de la următoarele 7 
petale: Design și Inspirație, Materiale, Amplasament, Energie, Apă și Echitate. 
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EFdeN este un prototip de casă solară destinată mediului urban, gândit ca o 
soluție la creșterea densificării locuirii și a mobilității în București. În varianta 
industrializată, prototipul EFdeN susține conceptul unui București policentric, 
dezvoltând locurile abandonate din oraș prin construirea pe aceste spații a unor 
adevărate cartiere sustenabile și a unei rețele de transport, a cărei funcționalitate să 
se bazeze pe energia provenită din surse 
regenerabile. Proiectul vrea un București 
biofilic, unde natura își are locul prestabilit, 
creând activități sociale și economice. 

Proiectul își propune să adapteze o casă 
solară eficientă energetic, în puncte-cheie 
ale orașului, făcând un pas sustenabil către 
natură prin crearea unui spațiu verde integrat 
multifuncțional. Această zonă dedicată con-
ceptului de urban farming servește ca loc de 
relaxare și asigură totodată o priveliște spe-
cială din orice colț al casei. În ceea ce 
privește funcționarea casei, strategiile pasive 
precum: utilizarea materialelor cu schimbare 
de fază, a serei și a camerelor tehnice ca 
buffer termic sau ventilația naturală, asigură 
un confort sporit cu un consum redus de 
energie. Autonomă din punct de vedere ener-
getic, casa produce mai mult decât consumă, electricitatea fiind generată de către 
echipamentul fotovoltaic, iar apa caldă este preparată cu ajutorul panourilor solare.  

 

 
 

 
 


