
Duplex rezidențial  Dumbrăvița 
Studiu de caz 

Julie2013 

Proiectul propune abordarea conceptului de casa zero energie la clădirile rezidențiale în România. 

Conceptul de casă pasivă este implementat prin construirea unui apartament într-un duplex 

rezidential situat în localitatea Dumbrăvița, judetul Timiș. 

În anul 2014 în al doilea apartament din duplexul menționat se intenționează a fi implementat 

sistemul casei cu consum energetic aproape “0” - nZEB. Se urmărește proiectarea și detalierea 

unei soluții tehnice pentru nZEB și validarea de modele de calcul prin monitorizarea extinsă. 

Proiectarea , detalierea și execuția nu se rezumă numai la elementele de construcție ci cuprind și 

sistemele energetice.  
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Duplex rezidențial Dumbrăvița 

Nume: Duplex rezidențial 

Proprietar: Dan Stoian 

Arhitect: Dan Stoian 

Casă nouă/reabilitată: Nouă  

Folosință: Rezidențial 

Locație: Dumbrăvița, România 

Climat: continental 

Suprafața încălzită: 140,1  m2  

Costuri de investiție: 510 €/m2 

Certificare: În curs de certificare 

Premii: -  

Info: www.sdac.ro 

Începând cu anul 2011 când apartamentul a început să fie 

locuit, consumurile de energie sunt monitorizate în timp real 

iar rezultatele se găsesc la adresa:  

http://www.sdac.ro/site/archives/category/monitoring 

Julie2013 

GENERAL 

Acest studiu de caz prezintă o casă bifamilială în conformitate cu conceptul de Casă Pasivă, adaptată condițiilor climatice 

din România.  
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Abordare: proiect de casă pasivă 

Tipologia  construcției: construcție masivă cu izolație 
externă 

Valori U (W/K/m2): pereți 0,085; acoperiș 0,089; ferestre 
0,83 

Etanșeitate la aer: 0,60 h-1 la P=50 Pa 

Ventilație: mecanică cu recuperarea căldurii 

Strategii  pasive de încălzire: design solar pasiv, puț 
canadian 

Strategii  pasive de  răcire: puț canadian, protecție solară, 
ventilație în timpul verii  

DESIGN 

Cererea de energie primară: 65,6 
kWh/m2/an  

Consum final de energie: 25,2 kWh/m2/an  

Emisii CO2
 anuale: 17,5 kg CO2/m2/an 

Clasa energetică:  A (clasa energetică) 

ENERGE 

Surse: solar termic, pompă de căldură sol-apă 

Putere instalată solar termic: 2 kW 

Producție RES anuală: 1459 kWh/y  solar termic   
(acoperă 46% din cererea de energie primară pentru 
producerea apei calde menajere). 

 

 

ENERGIE REGENERABILĂ 
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DATE GENERALE 

Nume: Duplex rezidențial Dumbrăvița 

Folosință: Rezidențial 

Utilizatori: 4 

Anul finalizării: 2011 

Casă nouă/reabilitată: Nouă  

Proprietate: personală 

Clădire/Comunitate: o clădire, P+E,  forma dreptunghiulara, 2 apartmente semi-detașate, forma compacta, 
parțial umbrita. 

CLĂDIRE 

Duplex rezidențial Dumbrăvița 
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DATE GENERALE 

Descrierea clădirii: 

Construcție masivă cu izolație exterioară.  

Suprafața vitrată pe fațada de sud – 45% din totalul 
suprafețelor vitrate:  

Suprafața și volumul(m2, m3): 

Suprafața netă: 140,1 m2 

Suprafața  totala: 179,5 m2 

Suprafața încălzită :140,1 m2 

Suprafața răcită: 140,1 m2 

Suprafața fațadei: 192,5 m2 

Suprafața vitrată: 40,6 m2 

Înălțimea nivelurilor: 

 - parter 2,95 m 

 - primul etaj 2,50 m  

Volum total brut: 408,9 m3 

CLĂDIRE 

Locația: Dumbrăvița, Timis, Romania 

Populația: 7.200  locuitori 

Situare: periferia localitatii 

Resurse locale: energie solară și eoliană 

Resurse de apă: fântână 

LOCAȚIA 
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DATE GENERALE 

Proprietar: Privat 

Arhitecți: Dan Stoian 

 Expert energetic :  Valeriu Stoian 

Constructor: antreprenor local 

Părți implicate: Universitatea “Politehnică” Timișoara 

PĂRȚI IMPLICATE   &  PREMII 

Climatul: continental umed(clasificare climatică Köppen) 

Grade zile încălzire (temperatura de bază 12/20 ˚C) : 2470 

pentru o clădire standard 

Grade zile răcire (temperatura de bază 25 ˚C) : 184 

Media temperaturii anuale : 10,5˚C 

Radiația globală pe an: 1340 KWh/m2 

Radiația minimă lunară medie pe zi: 1,06 kWh/m2 

Radiația maximălunară medie pe zi : 6,31 kWh/m2 

(Stația meteo: Meteonorm Cluj Napoca) 
 

 

 

CLIMAT 
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GENERAL 

Investiție clădire și RES:  

Cost total pentru construcție incluzând  echipamentele 
RES (în locație) 71.500 Euro. 

Cost standard în regiune :  420 euros/m2 

Scheme de finanțare: finațat în totalitate de către 
proprietar.  

COSTURI  &  FINANȚARE 

UTILIZATORI 

Comportamentul utilizatorilor :   

Utilizatorii sunt mulțumiți – apreciaza  ca prezintă 
capacitate de concentrare mai mare precum  și 
disconfort  ambiental scăzut. Utilizatorii au fost 
instruiți în folosirea eficientă a energiei electrice, a 
ventilației și umbririi. 

Părerile utilizatorilor: 

Utilizatorii sunt mulțumiți cu deciziile luate în legătură 
cu tipul casei . Sunt mulțumiți cu noul stil de viață.  

MONITORIZARE 

Monitorizarea energiei: Clădirea  este monitorizată 
din punct de vedere al consumurilor energetice. 

Diferențe: Există o diferență de 30% între proiect și 
realitate. Cauza: numărul diferit al utilizatorilor și 
sisteme de umbrire diferite. 

Monitorizarea confortului : Clădirea este 
monitorizată din punct de vedere al confortului 
termic (temperatură, umiditate relativă) și al calității 
aerului din interior.  
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DESIGN 

Abordare: design de casă pasivă. 

Obiective: specifice conceptului Passivhaus. 

Metodologie: O foarte redusă cerere de energie 
pentru încălzire / răcire datorită termoizolației foarte 
bune a clădirii. 

ABORDAREA DESIGNULUI 

Duplex rezidențial Dumbrăvița 

Tipologia construcției: 

Construcție compactă cu zidărie convențională. 

 

Lumina naturală: A existat o prioritate  în termenii 
dimensionării ferestrelor, în special pe fațada de sud. 

CONSTRUCȚIE 
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DESIGN 

Fațadă: pereți din cărămidă, bolțari Porotherm 
30 cm + polistiren expandat 30 cm  
 
Valoare U = 0,085 W/m2K – include și punțile 
termice 

DETALII 

Acoperiș: Balast 50 mm + membrană 
bituminoasă geotextilă 5 mm +mortar din 
ciment și nisip, înclinație 2% min. 50mm + 
folie de polietilenă + polistiren expandat 320 
mm + barieră de vapori + podea din lemn 50 
mm + vată minerală 100 mm, între grinzi din 
lemn 150x250 mm + profile din oțel 60 mm + 
placă de rigips 10 mm + finisaj interior 
 
Valoare U : 0,089 W/m2K - include și punțile 
termice  

Parter: finisaj– 15 mm + adeziv - mortar 5 
mm + hidroizolație – 2 mm + mortar din 
ciment 50 mm + planșeu din beton – 100 
mm + membrană bituminoasă +  
polistiren expandat 250 mm + 
polistiren expandat 150 mm + 
balast - Ø16-30 150 mm + sol compactat 400 
mm + sol pentru fundație 
 
Valoare U = 0,101 W/m2K - include și punțile 
termice  
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DESIGN (version2) 

DETALII 

Încălzire pasivă:  izolație groasă, orientarea 
clădirii, umbrire și câștiguri solare 

Răcire pasivă : umbrire automatizata și 
ventilație pe perioada verii. 

STRATEGII PASIVE 

Ferestre:  triplu vitraj, low-e    
Uglass =  0,6 W/m2K  
 
REHAU GENEO PHZ (Certificat Passivhaus) 
tâmplărie  PVC 
Uframe  = 0,73 W / m2K  
 
Transmitanța medie a ferestrelor: Uwindow= 0,83 
W/m2K  

Punți termice: valori  (W/mK) 
-  Pentru ferestre: buiandrug  0,032 W/mK, 
contur 0,019 W/mK 
-  planșeu parter: 0,034 W/mK 
 
Fără punți termice punctuale importante(). 
 
 
Inerția termică: podele, acoperiș, stâlpi, zidărie 
din beton 
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DESIGN 

Technologie:  Nu s-au folosit tehnologii inovative. 

Altele: 

Implementarea  unor proceduri inovative prin 
combinarea cercetării cu soluții convenționale. 

INOVAȚII 

Tipul ventilației: mecanică cu recuperarea căldurii 

Etanșeitate la aer: rezultate test etanșeitate : 0,60 h-1 
la presiunea de P=50 Pa 

Soluția pentru ventilație:  ventilație echilibrată 
Passivhaus, cu recuperarea căldurii cu eficiență de 
până la 90% . 

CALITATEA AERULUI 
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Energie 

Cererea de energie primară : 

9190,6 kWh/an,  65,6 kWh/m2/an 

Valori obtinute din simulări. 

Cererea de energie primară pentru o clădire 
standard :  

420 kWh/m2/yan 

Consum final de energie : 3534,7 kWh/an,   

25,2 kWh/m2/an valori din înregistrari. 

Emisii echivalente CO2 : 17,7 kg CO2/m2/an, utilizand 
un factor standard de conversie pentru electricitate 
de  0,701 kg CO2/kWh. 

Factor de conversie FE-PE: electricitate: 2,6 

Certificare energetică la nivel național :  

A (clasa energetică). Sursa: auditor energetic 

INDICATORI ENERGETICI 

Duplex rezidențial Dumbrăvița 
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energie 

Sistem pentru încălzire: Pompă de căldură sol -apă + 
sistem de ventilație cu recuperarea căldurii + puț 
canadian. 

Sistem pentru  răcire : Pompă de căldură sol -apă + 
sistem de ventilație cu recuperarea căldurii + puț 
canadian. 

Încălzire apă caldă menajeră : 1 colector solar 

Stocare energie : 1 buffer de 200 l 

Sistem pentru managementul energiei: Nu sunt 
instalate sisteme de management al energiei. 

Control și automatizare : Umbrire și 
ventilațieautomatizată.  

SISTEME DE ENERGIE 

Cerere de energie pentru încălzire : 15 kWh/m2/an  

Cerere de energie pentru răcire : 1 kWh/m2/an 

Cerere de energie pentru apă caldă menajeră: 

 22,5 kWh/m2/an;   788,1 kWh/user/an 

Cerere de energie pentru iluminat: 1 kWh/m2/an 

CEREREA DE ENERGIE 
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energie 

Punct de temperatură setată (înălzire): 20 C  

Punct de temperatură setată (răcire): 25C 

Stație meteo: www.meteonorm.com 

CONFORT 

Electricitate: nu există date înregistrate încă. 

Tarif energie electrică – 0.14 Euro /kWh 

 

COSTURI 

Iluminat: 

Tehnologii utilizate în casă: iluminat cu sisteme LED. 

Aparate electrocasnice: 

Sunt de cea mai bună clasa energetică disponibilă pe 
piață. 

Consum total de energie electrică (iluminat și 
aparate electrocasnice): 

3960,7 kWh/an; 28,3 kWh/m2/an. 

SISTEME DE ILUMINAT &  
APARATE ELECTROCASNICE 
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SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 

Surse regenerabile de energie: 

    - solar termic 

    - pompă de căldură aer-apă 

SRE 

Duplex rezidențial Dumbrăvița 

Putere instalată:  2 kW  

Producțieanuală: 1400 kWh/an (planificat), 1459 
kWh/an (producțiein 2012) 

Suprafața colectoarelor:  2,45 m2 

Sistem:  Instalația folosește colectoare cu tuburi 
vidate instalate pe acoperiș cu orientare spre sud,  apa 
caldă este stocată în într-un recipient de 200 l , 
temperatura apei este monitorizată de la suprafața 
colectoarelor până la recipientul de stocare. 

SOLAR TERMIC 
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