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Obiectivele generale: 

Obiectivul principal al propunerii de proiect, care răspunde necesităţilor identificate la agentul economic, constă în 

a oferi un model de locuinţă unifamilială, în acord cu tradiţia românească de locuire, cu grad ridicat de 

flexibilitate a partiului, cu înaltă performanţă energetică şi cu impact minim asupra mediului, realizabilă la 

un preţ accesibil diferitelor categorii sociale. 

 

Obiectivele fazei de execuţie 
1. Elaborarea unui model de locuinţă unifamilială sustenabilă detaliat la nivel de proiect de execuţie, 

rezultat al selecţiei şi detalierii uneia din cele 10 variante arhitecturale cu integrarea unor soluţii constructive 

sustenabile specifice din cele prezentate în etapa II. 

2. Evaluarea modelului elaborat prin simulări numerice pe durata ciclului de viaţă. 

3. Optimizarea şi definitivarea modelului. 

4. Analiza şi validarea variantei optime 

5. Diseminarea rezultatelor cercetării. 

 

Obiectivele etapei au fost realizate integral. 

Rezumatul fazei 

Obiectivul principal al etapei a III-a coincide cu obiectivul proiectului şi constă  în a oferi un model de locuinţă 

unifamilială, în acord cu tradiţia românească de locuire, cu grad ridicat de flexibilitate a partiului, cu înaltă 

performanţă energetică şi impact minim asupra mediului, detaliat la nivel de proiect tehnic. 

În scopul realizării acestui obiectiv a fost selectat modelul M07, locuinţă compactă, din Catalog de soluţii 

arhitecturale sustenabile, elaborat în cea de a II-a etapă a proiectului. Modelul se caracterizează prin cele mai 

bune performanţe energetice - exprimate prin necesar de energie pentru încălzire/răcire – şi impact minim asupra 

mediului-exprimat prin indicele echivalent al emisiilor de CO2. 

Modelul selectat a fost supus unui proces de optimizare din punct de vedere arhitectural, vizând asigurarea 

condiţiilor optime de locuire pentru o familie de 4 persoane, expresivitate arhitecturală, precum și un indice de 

compactitate şi un mod de dispunere a suprafeţelor vitrate în acord cu principiile de sustenabilitate.  

Optimizarea din punct de vedere al eficienţei energetice şi al impactului asupra mediului a implicat formularea unor 

strategii de eficientizare bazate pe 5 scenarii (S1...S5) care integrează măsuri arhitecturale, constructive şi de 

utilizare raţională, constând în principal din: 

- nivel superior de izolare termică 

- utilizarea unor sisteme performante de valorificare a energiei solare, prin aport direct – faţada sudică puternic 

vitrată – şi indirect - perete de tip Trombe 

- utilizarea suprafeţelor reflectante pentru evitarea supraîncălzirii şi reducerea necesarului de energie pentru 

răcire 

- introducerea unor sisteme performante de protecţie la acţiunea radiaţiei solare 

- controlul ventilării naturale prin corelarea ratei de ventilare naturală cu variaţia temperaturii exterioare     

(0,5 h
-1

 iarna şi 1,5 h
-1

, vara) 

Efectele aplicării diferitelor scenarii din cadrul strategiilor de eficientizare au fost evaluate prin simulări numerice 

cu utilizarea unor programe specializate.  

Varianta optimă, caracterizată prin cele mai mici valori ale necesarului specific anual de energie pentru 

încălzire/răcire şi cea mai mică valoare a indicelui echivalent de emisii de CO2, a fost obţinută prin aplicarea 

scenariului care integrează toate soluţiile de realizare a sustenabilităţii, inclusiv controlul ventilării pe durata anului 

şi introducerea unui perete cu efect de seră (tip Trombe). 

 Selectarea scenariului optim din punct de vedere a eficienţei energetice şi al impactului asupra mediului 
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Posibilitatea transpunerii în practică a modelului în integralitatea sa este oferită de proiectul tehnic materializat prin 

prezentarea în detaliu a rezolvărilor arhitecturale şi constructive care reflectă satisfacerea principalelor cerinţe de 

calitate: 

- siguranţa şi stabilitatea la acţiuni mecanice prin structura de rezistenţă cu conlucrare spaţială realizabilă din 

lemn, în sistem "Framing"; 

- siguranţa la incendiu, prin alcătuirea corespunzătoare a elementelor de închidere, inclusiv adoptarea 

soluţiilor de finisaj; 

- igiena, sănătatea şi protecţia mediului prin utilizarea materialelor naturale, reciclabile; 

- izolarea termică şi economia de energie prin nivelul ridicat de izolare termică asigurat de utilizarea unor 

sisteme performante de realizare a anvelopei care reflectă şi  preocuparea pentru diminuarea la minimum a 

efectelor punţilor termice. 
 

Per ansamblu, modelul de locuinţă unifamilială care integrează soluţii arhitectural- constructive sustenabile 

elaborate în cadrul etapei 2 a proiectului MODELLUS prezintă niveluri de performanţă superioare locuinţei 

Sibelius, tehnologia agentului economic la care se raportează  transferul de tehnologie.  

Astfel, necesarul de energie pentru încălzire/răcire  se reduce cu mai mult de  50 %, indicele echivalent de emisii de 

CO2 se reduce de 8 ori, iar contribuţia aporturilor solare la compensarea pierderilor de căldură este de aprox. 2 ori 

mai mare 

Analiza comportamentului clădirii pe durata ciclului de viaţă, LCA, demonstrează necesitatea şi oportunitatea 

utilizării materialelor naturale, cu consum redus de energie înglobată în scopul reducerii  riscurilor privind 

epuizarea resuselor, încălzirea globală şi efectele negative asupra stratului de ozon. 

 

Rezultate obţinute: 

1. Realizarea unui model de locuinţă unifamilială sustenabilă detaliat la nivel de proiect de execuţie 

2. Raport de evaluare globală a clădirii model din din punct de vedere al performanţei energetice, calităţii mediului 

interior şi comportării pe durata ciclului de viaţă  (LCA) 

3. Participarea la manifestări ştiinţifice 

4. Publicarea a 4 articole ştiinţifice în reviste și volume ale unor conferinţe naţionale/internaţionale, prezentare și 

comunicare a unei lucrări în cadrul conferinței "S.ARCH : The 6
th
 International Conference on Architecture & Built 

Environment + AWARDs", Veneţia 

5. Prezentarea modelului în cadrul Laboratorului de Dezvoltare Durabilă cu participarea agentului economic 

6. Actualizarea paginii web a proiectului 

 

 

Realizarea unui model de locuinţă unifamilială sustenabilă 
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Selecţia unui model de locuinţă unifamilială sustenabilă din cele 10 modele prezentate în etapa  2, pe baza 

criteriilor referitoare la eficienţa energetică şi impactul asupra mediului 
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Evaluarea sustenabilităţii pe durata ciclului de viaţă (LCA) 

Pentru evaluarea LCA s-a utilizat ATHENA Impact Estimator, program care permite realizarea unei modelări 

complexe dar este în acelaşi timp şi suficient de uşor de utilizat, pentru a permite realizarea unor studii 

comparative. 
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Date de ieşire (out-put-uri) oferite de program 

 

 

Analiza şi validarea modelului. Analiza comparativă privind performanţa energetică şi impactul asupra 

mediului a modelului propus raportat la casa solară Sibelius monitorizată în etapa 1 şi 2 

Analiza comparativă proiect Modellus/casa Sibelius 

 

Criteriu 

 

 

 

Simbol/ 

unitate de măsură 

Valori obţinute prin 

măsurări/simulări numerice 

Casa Sibelius 

Model elaborat 

în cadrul 

proiectului 

Raport   

Modellus/Casa 

Sibelius 

 

Necesar specific anual de energie 

pentru încălzire 
qînc         [kWh/m

2
an] 

 

47,64 

 

19,95 

 

0,42 

Necesar specific anual de energie 

pentru răcire 
qr          [kWh/m

2
an] 

 

22,6 

 

11,9 

 

0,52 

Contribuţia aporturilor solare la 

compensarea pierderilor de căldură 
Qs/Qt       [%] 

 

24,5 

 

48,3 

 

1,97 

Indice echivalent de  

emisii CO2 
E CO2     [kgCO2/m

2
/an] 

 

16,78 

 

2,05 

 

0,122 

 

La toate aceste criterii modelul elaborat în cadrul proiectului prezintă valori superioare în raport cu casa Sibelius. 

Modelul propus se remarcă în special prin ponderea cu care aporturile solare contribuie la compensarea pierderilor 

de căldură (mai mult de 50%) şi volumul emisiilor de CO2 mult mai redus faţă de Casa Sibelius. Acest lucru se 

datorează şi faptului că la modelul propus combustibilul folosit sunt peleţii şi nu gazul, ca în cazul locuinţei 

Sibelius. 


