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Abstract. Lucrarea de față își propune să sublinieze importanța calității climatului interior (ICQ) pentru sănătatea 
și bunăstarea utilizatorilor clădirii. Aceste elemente ar trebui să constituie un obiectiv principal atunci când se 
construiesc / renovează clădirile, mai ales atunci când excesele făcute în vederea economisirii energiei consumate 
tind să le pună în pericol. Sunt prezentaţi parametrii principali pentru a se asigura o calitate a aerului interior (ICQ) 
acceptabilă, subliniindu-se necesitatea de a educa utilizatorii în spiritul economisirii de energie, precum și al 
păstrării caselor lor sănătoase. Printre destul de multe clădiri eficiente, care sunt definite și promovate în ultimul 
deceniu, conceptul de “Casa Activă” este de departe unul care începe cu ambiția de a crea o calitate a aerului interior 
(ICQ) bună. Prin urmare, strategia “Casa Activă” și specificațiile acesteia sunt descrise în detaliu pentru a ilustra 
cât mai bine abordarea integrată pentru climat interior sănătos, economisirea resurselor și reducerea emisiilor 
poluante în mediul exterior. 

Cuvinte cheie: clădiri eficiente energetic; calitatea climatului interior; casa activă. 

1. INTRODUCERE 

Ȋn ultimul deceniu, există un număr imens de 
studii și documente juridice privind clădirile eficiente 
energetic, cu sau fără aport energetic din resurse 
regenerabile inclus. Unele dintre ele menționează 
calitatea climatului interior, mai ales în ceea ce 
privește temperatura și umiditatea sau nivelul CO2. 
Acești parametri au o influență semnificativă asupra 
percepției utilizatorului privind calitatea aerului 
interior, dar sunt de departe insuficienți în crearea 
condițiilor sănătoase reale de locuit pentru oameni. 
Acustica și confortul vizual, precum și lumina 
naturală sunt rareori explicitate în evaluarea calității 
așa-numitelor "clădiri eficiente din punct de vedere 
energetic". 

Accentul pe economisirea energiei și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră este atât de puternic 
încât scopul primordial al mediului construit pentru 
crearea unui climat sănătos pentru utilizatori este de 
multe ori secundar în întreaga abordare. Concepte 
precum Casa Pasivă, NZEB sau nZEB și multe altele 
impun restricții pentru utilizarea energiei, dar foarte 
puține, cum ar fi casa "e4" sau Casa Activă, mențio-
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nează percepţia subiectivă sau lumina naturală și 
peisajul alături de eficiența energetică și aspectele 
legate de mediu. Având ȋn vedere faptul dovedit că 
oamenii petrec aproape 90% din viaţa lor la interior, 
fie acasă, fie la locul lor de muncă sau în timpul 
vacanțelor, este important să nu se uite că funcția 
primară a clădirilor este aceea de a asigura un mediu 
de viață plăcut în condiții de siguranță pentru locu-
itorii săi, aspecte care nu ar trebui să fie compromise 
ȋn niciun fel. 

Lucrarea de față își propune să prezinte pledoaria 
conceptului de Casa Activă pentru un climat interior 
sănătos și confortabil, cu prioritate faţă de speci-
ficațiile privind nivelul indicatorilor vizaţi pentru 
energie și mediu. Sloganul conceptului: "clădirea 
care dă mai mult decât primeşte" exprimă exact 
ideea că o Casă Activă oferă utilizatorilor un climat 
atât de bun ȋncât costurile necesare par total 
acceptabile și indiscutabile. 

2. CE ESTE O CLĂDIRE SĂNĂTOASĂ ȘI 

ROLUL UTILIZATORILOR 

În timp ce confortul este o stare de spirit, 

sănătatea este ceva mai complex. O clădire ar trebui 
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să asigure confort și să întreţină starea bună de 

sănătate a ocupanților, dar nu le poate furniza pe 

niciuna dintre acestea două. O clădire sănătoasă ar 

trebui să protejeze interiorul de exterior cât de mult 

este necesar, dar și să-l conecteze la exterior cât de 

mult posibil. În plus, este important să subliniem 

faptul că acceptabilitatea calităţii climatului interior 

crește în mod semnificativ cu implicarea personală 

și opțiunile de adaptare ale fiecăruia. 

Un studiu efectuat de Institutul Fraunhofer [1] 

sugerează că 80 de milioane de europeni trăiesc în 
case umede, cu risc crescut de a dezvolta boli, cum 

ar fi astmul. Lipsa de aer proaspăt și un climat 
interior impropriu afectează, de asemenea, capacita-

tea de a studia sau munci. 
Un studiu european recent, efectuat de către 

Grupul VELUX [2], a indicat că expunerea la un 
mediul interior caracterizat de contaminanți și de 

parametri de confort termic neadecvați poate duce 
la probleme respiratorii și la alte efecte legate de 

sănătate. Studiul prezintă un model de stare de bine 
la interior, caz în care satisfacția se cuplează cu 

percepția despre sănătate cu scopul de a obține o 
calitate acceptată de utilizatori. De exemplu, gradul 

de satisfacție acasă se referă la mărimea camerelor 
disponibile, starea de renovare, calitatea somnului și 

relaţia cu vecinii, ȋn timp ce percepția despre 

sănătate este dată de următoarele caracteristici ale 
clădirii: 

✓ temperaturi interioare confortabile. Cam 
82% dintre europeni au considerat că locuințele lor 

erau prea reci în unele zile din iarna care a trecut și 
aproximativ 87% au experimentat supraîncălzirea la 

un moment dat în timpul verii trecute. Nasul 
congestionat, uscăciunea sau iritația gâtului erau 

direct legate de astfel de condiții. 
✓ aer proaspăt. Studiul a arătat că 48% din 

europenii care nu-şi aerisesc casele, de asemenea nu 
se simt plini de energie și au suferit infecții ȋn gât 

mai mult decât alţii. Deschiderea ferestrelor de 2 - 4 
ori ȋn fiecare zi a atenuat astfel de simptome. 

✓ nivel satisfăcător de lumină naturală. Apro-
ximativ 37% din europenii care nu dispun de lumină 

în camera lor, se simt foarte rar energizaţi. Este 

știut că lumina zilei este benefică, îmbunătățind 
productivitatea și starea de spirit. În plus, s-a de-

monstrat că lumina insuficientă poate provoca 
tulburări de somn, stres, obezitate, oboseală şi 

tulburări afective sezoniere. 

✓ niveluri de umiditate adecvate. Chestionarul 

a indicat că 60% dintre persoanele care locuiesc in 

case cu mucegai se plâng de uscăciune, de iritații ȋn 

gât sau dezvoltă astm. O familie de patru persoane 

produce în activitățile de zi cu zi 10 litri de apă, care 

ar trebui să fie evacuați într-un fel sau altul.  

Simptomele identificate legate de un climat 

interior inadecvat nu sunt minore; mai mult decât 

atât, acestea provoacă consecințe uriașe la nivelul 

societății: tratament în spitale sau la domiciliu, 

pierderea de zile de lucru, performanță scăzută la 

serviciu, probleme familiale generate de depresie - 

toate acestea fiind estimate prin studii statistice la 

miliarde de euro anual. De exemplu, în Franța, 

poluarea aerului din interior are costuri de sănătate 

și economice de aproape 20 de miliarde de euro 

anual, în timp ce în Marea Britanie aceeași proble-

mă a avut un cost de 1,8 miliarde de lire în 2013. 

Același studiu [2] a indicat că majoritatea 

oamenilor din Europa au un comportament 

inadecvat și lipsa lor de cunoștințe corespunzătoare 

duce la situații pentru care clădirea în sine nu este 

responsabilă. De exemplu, în scopul de a menține 

costurile reduse, majoritatea oamenilor se plâng că 

le este rece în timpul iernii, dar nu-şi încălzesc 

casele la o temperatură confortabilă, nu aerisesc sau, 

din contră, lasă ferestrele deschise prea mult timp. 

Acest aspect arată foarte explicit că trebuie 

acordată o mare atenție atât particularităților con-

strucției, dar şi instinctelor proprii, rutinei și 

obiceiurilor la care utilizatorii sunt predispuşi.  

3. CONCEPTUL DE CASA ACTIVĂ  

ȘI SPECIFICAȚIILE ACESTEIA 

„Casa Activă“ este o viziune asupra clădirilor ce 

creează o viață sănătoasă și confortabilă pentru 

ocupanții lor fără a influența negativ climatul și 

mediul, lucru ce ne îndreaptă spre o lume mai curată, 

mai sănătoasă și mai sigură [3]. Prin urmare, abordarea 

sa holistică este evaluată pe baza previziunilor privind 

interacțiunea dintre condițiile climatice de interior, 

consumul de energie și impactul asupra mediului, 

definind trei obiective strategice: 

A. O Casă Activă creează condiții de interior 

confortabile şi sănătoase pentru ocupanți, asigu-

rând un nivel generos de lumină naturală și aer 

curat. Materialele utilizate au un impact neutru 

asupra confortului și a climatului interior. 

B. O Casă Activă este extrem de eficientă 

energetic. Toată energia necesară, sau cea mai mare 

parte din aceasta, este furnizată de surse de energie 

regenerabile integrate în clădire sau de un sistem 

energetic colectiv din apropiere și din rețeaua 

națională de electricitate. 

C. O Casă Activă interacționează cu mediul 

printr-o relație optimizată cu contextul local, cu 

utilizarea atentă a resurselor și cu un impact minim 

asupra mediului pe toată durata sa de viață. 

Pentru fiecare dintre aceste obiective strategice, 

sunt definite trei criterii cantitative clasificate pe 
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patru niveluri de ambiție pentru fiecare indicator, 

unde 1 este cel mai înalt nivel și 4 este cel mai mic. 

Evaluarea performanței pentru Casa Activă include 

toți cei nouă parametri și necesită cel mai scăzut 

nivel minim pentru fiecare dintre aceștia [4]. 

3.1. Comfort 

Specificațiile Casei Active își propun să 
promoveze soluții pentru ca oamenii să trăiască în 
clădiri confortabile, concepute pentru nevoile lor. 
Într-o clădire modernă, se pot utiliza sisteme inte-
ligente care ajută la optimizarea climatului interior. 

Condițiile de iluminat natural reprezintă un aspect 
important al confortului în Casa Activă şi pot avea un 
impact puternic asupra bunăstării noastre. Constatările 
în domeniul cercetării iluminatului au relevat că 
acuitatea vizuală este afectată de cantitatea și calitatea 
luminii primite de ochii noștri; acestea influențează o 
serie de efecte non-vizuale, inclusiv ciclurile somn şi 
veghe, starea de spirit, productivitatea și vigilența, 
printre altele și, cel mai important, sănătatea noastră pe 
termen lung. Cantitatea de lumină naturală într-o 
cameră este evaluată prin media nivelurilor factorului 
de lumină naturală pe un plan de lucru orizontal. Ca 
urmare, lumina solară directă trebuie asigurată 
prioritar în camerele cele mai utilizate. Tabelul 1 
indică nivelurile de calitate ale luminii naturale pentru 
clădiri rezidențiale. 
 

Tabelul 1 

Specificaţii “Casa Activă” privind iluminatul natural 

Parametru Criterii de clasificare 

Factorul de lumină 
naturală (daylight factor 
DF) 

1. DF > 5%  

2. DF > 3%  

3. DF > 2%  

4. DF > 1%  

Număr probabil de ore 
de lumină solară între 
echinocţiul de toamnă şi 
echinocţiul de 
primăvară 

1. cel puţin 10%  

2. cel puţin 7,5%  

3. cel puţin 5%  

4. cel puţin 2,5%  

  

Confortul termic joacă un rol vital în realizarea 
mediilor interioare sănătoase. O Casa Activă trebuie 
să fie proiectată astfel încât să poată oferi un confort 
termic optim atât în timpul perioadelor de iarnă, cât 
şi de vară. Capacitatea omului de a se adapta la 
diferite temperaturi, precum și nevoia de variație a 
temperaturii pe parcursul zilei și în diferite camere 
ale casei trebuie să fie luate în considerare, așa cum 
este ilustrat în figura. 1. 

Atunci când nu este utilizat aerul condiționat, 
confortul termic este evaluat mai degrabă pe baza 
adaptării temperaturii interioare operative Ti,o la 
temperatura exterioară medie de funcţionare Trm, 
decât pe baza unor valori fixe stabilite. 

 
 

Fig. 1. Gama temperaturilor de interior confortabile percepute 
pentru abordarea adaptării la temperatura exterioară [3]. 

 

Limitele temperaturii interioare maxime se 
aplică perioadelor cu temperatură exterioară mai 
mare sau egală cu 12°C, în timp ce limitele minime 
de temperatură interioară se aplică la orice altă 
temperatură exterioară.  

Tabelul 2 indică valori pentru clădiri rezidențiale 
de tip Casa Activă [conform standardului european 
EN 15251/2007]. Sistemul constructiv ar trebui să 
fie proiectat pentru a atinge valorile recomandate, 
dar utilizatorii pot alege şi alte setări. 
 

Tabelul 2 

Specificaţii “Casa Activă” privind confortul termic 

Parametru Criterii de clasificare 

Temperatura 
operativă maximă 

- fără aer condiţionat 

1. Ti,o<0,33Trm+20,8oC 

2. Ti,o<0,33Trm+21,8oC 

3. Ti,o<0,33Trm+22,8oC 

4. Ti,o<0,33Trm+23,8oC 

- cu aer condiţionaT  

1. Ti,o< 25,5oC 

2. Ti,o< 26,0oC 

3. Ti,o< 27,0oC 

4. Ti,o< 28,0oC 

Temperatura 
operativă minimă 

1. Ti,o > 21oC 

2. Ti,o > 20oC 

3. Ti,o > 19oC 

4. Ti,o > 18oC 

  

Calitatea aerului din interior este un alt factor 
esențial în realizarea mediului interior sănătos. 
Cantitatea de aer respirat de oameni într-o zi ajunge 
la 15kg şi, cum ne petrecem până la 90% din timpul 
nostru în interior, aerul din interior este cel pe care 
îl respirăm. Un aer interior de calitate nu conduce la 
iritaţii ale mucoasei respiratorii, astm şi alergii, sau 
chiar boli cardiovasculare pentru utilizatorii clădirii. 
În plus, un aer interior de calitate permite evitarea 
problemelor legate de mirosuri neplăcute, ceea ce 
afectează în mod pozitiv bunăstarea generală a 
ocupanților clădirii. Ca urmare, Casa Activă asigură 
ocupanților o calitate bună a aerului la interior, 
urmărind în acelși timp minimizarea consumurilor 
energetice, de exemplu, pentru ventilație.  
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Acest lucru înseamnă că, de câte ori este posibil, 

ar trebui să fie utilizată ventilația naturală sau așa-

numitele sisteme hibride (combinație de ventilare 

naturală și mecanică), deoarece aceste sisteme oferă 

cea mai bună performanță energetică. Există diferite 

tipuri și surse de poluare în interiorul unei clădiri. 

Cu toate că CO2 este considerat netoxic, concentrații 

foarte ridicate de acest gaz pot provoca ocupanților 

probleme de sănătate deoarece indică un nivel 

scăzut de oxigen. În clădirile rezidențiale nu sunt 

observate în mod obișnuit niveluri ridicate de CO2. 

Din punctul de vedere al calității aerului din interior, 

CO2 este un surogat pentru poluanții emiși de 

oameni și se corelează cu activitatea metabolică 

umană. Umezeala este, probabil, cel mai important 

dintre acești poluanți, generat de respirația umană, 

dar și de alte activități și care conduce la probleme 

majore asociate cu acarienii sau mucegaiul cauzat 

de apariția condensului.  

Pentru cele mai bune condiții de sănătate, umidi-

tatea relativă ar trebui să se păstreze în intervalul 45-

70%. Casa Activă reflectă aceste nevoi prin 

stabilirea unor cerințe ambițioase privind calitatea 

aerului din interiorul caselor, precizate în Tabelul 3. 
 

Tabelul 3 

Specificaţii “Casa Activă” privind calitatea aerului  

din interior 

Parametru Criterii de clasificare 

Sursa 

standard de 

aer proaspăt 

1. 500 ppm peste nivelul CO2 în exterior 

2. 750 ppm peste nivelul CO2 în exterior 

3. 1000 ppm peste nivelul CO2 în exterior  

4. 1200 ppm peste nivelul CO2 în exterior  

3.2 Energia 

Este nevoie de energie pentru a realiza un mediu 

interior confortabil pe tot parcursul anului. Tipul și 

cantitatea de energie depind în principal de dife-

rențele care există în fiecare moment de timp între 

condițiile climatice exterioare date și condițiile de 

interior preferate, precum și de instalațiile existente, 

proiectarea și calitatea clădirii. Astfel, energia 

disponibilă este utilizată pentru a asigura confortul 

utilizatorului în ceea ce privește lumina naturală sau 

artificială, apa caldă de consum, calitatea aerului și 

temperatura din interior. 

Datorită creșterii nivelului de trai din ultimii 45 de 

ani, consumul de energie a crescut o dată cu creșterea 

consumului în general. La nivel global, se estimează 

că energia consumată pentru încălzirea și răcirea 

clădirilor, precum și energia electrică utilizată pentru 

aparatele de uz casnic reprezintă aproximativ 40% 

din consumul total de energie. Performanța energetică 

a unei clădiri și eficiența energetică a surselor sale de 

energie sunt, în consecință, aspecte deosebit de 

importante atunci când se analizează schimbările 

climatice și fiabilitatea sistemelor de furnizare a 

energiei. Arhitectura, orientarea și materialele sau 

produsele utilizate într-o Casă Activă trebuie să fie 

optimizate, astfel încât să solicite cât mai puțină 

energie și să utilizeze surse regenerabile de energie 

cât mai mult posibil, în concordanță cu strategia Trias 

Energetica. Această strategie pune accentul pe 

potențialul major de economisire de energie prin 

reducerea pierderilor și a risipei de toate tipurile. În 

plus, recuperarea pierderilor de energie sau apă 

trebuie luate în considerare ori de câte ori este posibil. 

Casa Activă prioritizează reducerea necesarului 

de energie, utilizarea energiei din surse regenerabile 

locale, din apropiere sau de la rețeaua publică, 

precum și utilizarea foarte eficientă a resurselor 

energetice primare de origine fosilă disponibile la 

nivel regional sau național. De remarcat că perfor-

manța energetică a clădirii, exprimată în energie 

primară, este egală cu energia utilizată minus energia 

produsă din surse regenerabile, înmulțită apoi cu 

factorii naționali de conversie în energie primară. 

Consumul de energie în clădiri depinde, de ase-

menea, de comportamentul utilizatorului. Experiența 

arată că diferiți utilizatori din aceeași clădire pot 

cauza cu ușurință un consum de energie de la simplu 

la dublu. Rezultă că este foarte importantă îndru-

marea sau chiar instruirea utilizatorilor clădirilor 

pentru bune practici în vederea diminuării risipei de 

energie. În plus, instalarea în clădire a unui sistem 

de monitorizare a diferitelor consumuri de energie 

(de exemplu, contoare inteligente sau chiar sisteme 

BEMS) permite utilizatorului să fie conștient de 

efectele obiceiurilor sale. Tabelul 4 cuprinde spe-

cificațiile referitoare la energie pentru un mediu 

rezidențial de tip Casa Activă. 
 

Tabelul 4 

Specificaţii “Casa Activă” privind energia 

Parametru Criterii de clasificare 

Necesar anual de energie 1.  40 kWh/m2 

2.  60 kWh/m2 

3.  80 kWh/m2 

4.  120 kWh/m2  

Originea sursei de energie: 

cât de mult din energia 

utilizată în clădire din surse 

regenerabile se produce pe 

loc sau într-un sistem din 

apropiere 

1. 100%  

2.  75%  

3.  50%  

4.  25%  

Consumul de energie 

primară pentru clădire 

1. < 0 kWh/m2  

2. 0-15 kWh/m2  

3. 15-30 kWh/m2  

4. > 30 kWh/m2  
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3.3 Mediul 

Potrivit standardelor TC-350 (referitoare la dura-
bilitatea lucrărilor de construcții), poluarea mediului 

este descrisă de 5 categorii diferite de emisii echi-
valente: potențialul de încălzire globală CO2-echiv, 

epuizarea ozonului R11-echiv, potențialul de formare 

a ozonului fotochimic C3H4-echiv, potențialul de 
acidifiere SO2-echiv și eutrofizarea PO4-echiv. Pe 

lângă acestea, energia primară extrasă direct din 
natură este şi ea o parte a evaluării. 
 

Tabelul 5 

Specificaţii privind mediul pentru Casa Activă  

Parametru Criterii de clasificare 

Consumul de 

energie primară a 
clădirii pe ȋntreaga 

durată de viaţă  

1. < -150 kWh/m2an 

2. < 15 kWh/ m2an 

3. < 150 kWh/ m2an 

4. < 200 kWh/ m2an 

Potenţialul de 

ȋncălzire globală 
(GWP) pe durata de 

viaţă a clădirii 

1. < -30 kg CO2-echiv/ m2an 

2. < 10 kg CO2-echiv/ m2an 

3. < 40 kg CO2-echiv/ m2an 

4. < 50 kg CO2-echiv/ m2an 

Potențialul de 
distrugere a stratului 

de ozon (ODP) pe 

durata ciclului de 

viață al clădirii 

1. < 2.25E-07 kg R11-echiv/ m2an 

2. < 5.3E-07 kg R11-echiv/ m2an  

3. < 3.7E-06 kg R11-echiv/ m2an 

4. < 6.7E-06 kg R11-echiv/ m2an 

Potențialul de creare 

fotochimică a 
ozonului în timpul 

ciclului de viață al 

clădirii 

1. < 0.0025 kg C3H4-echiv./ m2an 

2. < 0.0040 kg C3H4-echiv./ m2an 
3. < 0.0070 kg C3H4-echiv./ m2an 

4. < 0.0085 kg C3H4-echiv./ m2an 

Potențialul de 
acidifiere în timpul 

ciclului de viață al 

construcției 

1. < 0.010 kg SO2-echiv./ m2an 

2. < 0.075 kg SO2-echiv./ m2an 

3. < 0.100 kg SO2-echiv/ m2an 

4. < 0.125 kg SO2-echiv/ m2an 

Potențialul de 
eutrofizarea în 

timpul ciclului de 

viață al clădirii 

1. < 0.0040 kg PO4-echiv/ m2an 

2. < 0.0055 kg PO4-echiv/ m2an 

3. < 0.0085 kg PO4-echiv/ m2an 

4. < 0.0105 kg PO4-echiv/ m2an 

Minimizarea 
consumului de apă 

proaspătă 
(comparativ cu 

media) 

1. Ȋmbunătăţire 50%  

2. Ȋmbunătăţire 30% 

3. Ȋmbunătăţire 20% 

4. Ȋmbunătăţire 10% 

Conţinutul reciclabil 1. 50% 

2. 30% 

3. 10% 

4. 5% 

Aprovizionarea 

responsabilă: 

% de lemn certificat 
/ % de furnizori 

certificați 

1. 100% / 80%  

2. 80% / 50%  

3. 65% / 40%  

4. 50% / 25%. 

 

Folosirea de resurse și materiale în clădiri 

reprezintă până la 24% din toate resursele la nivel 

mondial. Mai mult, în jur de 33% din emisiile globale 

de gaze cu efect de seră rezultate din activitățile umane 

pot fi atribuite în prezent sectorului construcțiilor. 

Având în vedere aceste probleme, mediul este ales 

printre cele trei aspecte principale evaluate în viziunea 

conceptului « Casa Activă ». Mai exact, evaluarea 

mediului se realizează prin parametri ce derivă din 

analiza ciclului de viață (LCA), prin caracterul durabil 

al resurselor utilizate, precum și din utilizarea rațio-

nală a apei 

Obiectivele strategice privind mediul cuprind 

trei direcții principale pentru Casa Activă:  

➢ Limitarea poluării mediului ȋnconjurător pe 

durata întregului ciclu de viață al clădirii.  

➢ Minimizarea consumului de apă dulce.  

➢ Durabilitatea construcției și a resurselor 

folosite.  

Tabelul 5 prezintă cele patru niveluri de ambiție 

ale conceptului de Casă Activă pentru diferiți 

parametri relevanți. 

Pe lângă multe criterii cantitative, există mai 

multe criterii calitative legate de atitudinea și abor-

darea de către arhitecți, constructori, și utilizatori 

atunci când se iniţiază acţiunile de construire sau 

renovare. 

La proiectarea unei Case Active, trebuie să se 

asigure că, după punerea în funcțiune a clădirii, 

aceasta funcționează conform destinației prevăzute 

și că utilizatorii sunt capabili de a se comporta 

corespunzător. În acest scop, managementul clădirii 

trebuie sa aibe în vedere energia, climatul interior și 

mediul. Printre acțiunile recomandate, sunt instru-

irea utilizatorilor pentru un comportamnet eficient 

prin verificarea anuală a performanței clădirii și a 

instalaţiilor sale (prin contract de servicii), precum 

și asigurarea unor instrucțiuni privind utilizarea 

clădirii şi a sistemelor tehnice prin monitorizarea și 

afișarea performanței și a calității aerului din 

interior în mod continuu (orar). 

4. DIAGRAMA CASA ACTIVĂ 

Valorile tuturor celor nouă indicatori cantitativi 

sunt reprezentate grafic într-o diagramă de tip radar, 

care reprezintă cel mai bun mesaj vizual pentru 

clienți, așa cum se arată în Figura 2.  

Zona verde deschis indică performanța generală 

a clădirii, în timp ce fiecare colț se referă la 

performanțele specifice, așa cum s-a descris mai 

sus. Prin urmare, acest tip de diagramă este extrem 

de descriptiv și transparent şi relevă calitatea 

clădirilor din toate punctele de vedere relative la 

confort, energie și protecţia mediului. Prin con-

ceptul său simplu ce ajută la conştientizarea tuturor 

factorilor implicați, diagrama radar devine, astfel, 
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un instrument foarte util atât pentru proiectant cât și 

pentru utilizator. 

 
Fig. 2. Diagrama tip radar de clasificare a calităţii de Casă 

Activă  

 

 
Fig. 3. Performanţa de Casă Activă ȋnainte şi după renovare  

 

 

Pe diagramă pot fi reprezentate valori referitoare 

la diferite alte condiții relevante, cum ar fi 

parametrii înainte/după renovare, calculați față de 

cei măsurați, propuși comparative cu standardele 

naționale pentru clădiri noi/renovate. Figura 3 

prezintă un astfel de exemplu.  

5. STUDIU DE CAZ 

Se consideră o clădire care a fost construită după 

un proiect tip „e4“ - bazat pe emoția beneficiarului, 

eficiența energetică, aspecte economice și 

ecologice. Acest proiect corespunde în majoritatea 

aspectelor cu principiile Casei Active şi este 

prezentat în figura 4 [5]. 

Creșterea aportului de lumină naturală prin 

ferestre foarte generoase amplasate pe pereții de sud 

și pe acoperiș este evidenţiată în figurile 4 și 5. 

În plus, ferestrele mari permit, la nevoie, o 

ventilare naturală eficientă, atât pentru aer proaspăt, 

cât și pentru răcorire pe timp de vară. Eficiența 

energetică este asigurată printr-un sistem de mana-

gement al clădirii (BMS) ce optimizează energia 

termică furnizată/extrasă de o pompă de căldură, un 

perete Trombe solar, panouri termice solare și pano-

uri fotovoltaice. Sistemul afișează continuu valori 

numerice, fapt ce contribuie la conștientizarea 

utilizatorilor asupra nivelului consumurilor pentru 

confortul de care au nevoie. 
 

 
 

Fig. 4. Model de clădire sănătoasă  

 

 

 
 

Fig. 5. Lumină naturală, conectare la peisajul exterior  

şi aer curat 

 

Calitatea climatului interior al clădirii este 

monitorizată timp de cel puțin doi ani pentru a 

verifica valorile parametrilor asumate ȋn etapa de 

proiectare și prin performanța energetică evaluată 

teoretic la recepția finală a clădirii.  
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Fig. 6. Calitatea climatului interior din clădire ȋn diferite zile ale săptămânii. 
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Temperaturile interioare, umiditatea și luminan-

ța sunt înregistrate și corelate cu parametrii similari 

din exterior, precum și cu activitățile obişnuite ale 

utilizatorilor. Exemple ale înregistrărilor ȋn timp ale 

acestor caracteristici sunt reprezentate în figura 6 

pentru diferite încăperi din clădire. 

6. CONCLUZII 

S-a demonstrat faptul că un climat interior 

sănătos reprezintă o prioritate atunci când se abor-

dează performanța unei clădiri, inclusiv prin 

eficiența sa energetică. Mai mult, tehnologiile 

existente pe piaţă sunt multiple și convenabile ca 

preţ pe termen lung, atât pentru individ cât și pentru 

societate. Monitorizarea calităţii mediului interior 

după recepţia lucrărilor ar trebui impusă prin lege şi 

pusă integral în responsabilitatea arhitectului şi a 

constructorului.  
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