
"ÎnproiecteledetipEFdeN
SustainableCityaminvestit
circa1,7milioaneeuro"

(Interviu cu Claudiu Butacu, Cofondator EFdeN ºi Flavia Nacu,
voluntar în cadrul companiei)

Reporter: În aceastã perioadã,
toatã lumea cautã sã-ºi eficienti-
zeze consumul de energie. Ce
consideraþi cã trebuie sã facem în
acest sens, din punct de vedere al
modului de construire a locuinþe-
lor?

Reprezentanþii EFdeN: În faza

de construcþie a unei locuinþe pu-
tem þine cont de o serie de strate-
gii pasive care pot ajuta la eficien-
tizarea consumului de energie. O
astfel de mãsurã este orientarea
casei, astfel încât sã se valorifice la
maxim aportul soarelui la încãlzi-
rea ºi iluminarea locuinþei. Orien-

tarea cãtre sud a faþadei celei mai
lungi, pe care este de preferat sã
fie amplasate majoritatea feres-
trelor, poate contribui semnifica-
tiv la încãlzirea spaþiilor interioare
pe timp de iarnã. Pentru a avea o
eficienþã energeticã ridicatã este
necesar ca pierderile de cãldurã

prin diferite elemente ale clãdirii
sã fie reduse la minim. În acest
sens, este important ca anvelopa
termicã a clãdirii sã aibã o perfor-
manþã ridicatã, punþile termice sã
fie reduse la minim ºi sã se asigu-
re o etanºeitate ridicatã a anvelo-
pei. O atenþie ridicatã trebuie
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În ultimii zece ani, EFdeN a dezvoltat diferite proiecte menite sã ino-
veze clãdirile ºi oraºele în care locuim, dupã cum ne-au spus, într-un
interviu, Claudiu Butacu, Cofondator EFdeN ºi Flavia Nacu, voluntar
în cadrul companiei.
Aceºtia ne-au precizat: "Fie cã sunt proiecte dezvoltate pentru Solar
Decathlon, fie proiecte dezvoltate sub umbrela EFdeN Sustainable

City, toate proiectele au ºi un puternic caracter educaþional, contribu-
ind la dezvoltarea viitorilor profesioniºti. Toate proiectele sunt de ti-
pul design-build optimise, oferindu-le studenþilor implicaþi un mediu
de lucru ideal pentru dezvoltare si vizitatorilor un model de bune
practici pe care l-ar putea regãsi în perioada urmãtoare în comunitã-
þile în care trãiesc".



acordatã ºi ferestrelor, care sunt
responsabile pentru pierderile
cele mai mari de cãldurã. Pe
lângã calitatea sticlei ºi a profilu-
lui, trebuie avut în vedere modul
în care acestea sunt integrate în
anvelopa termicã astfel încât sã
fie cât mai etanºe, iar punþile ter-
mice sã fie cât mai reduse. De
asemenea, pentru a reduce pier-
derile de cãldurã cauzate de ven-
tilarea naturalã, prin intermediul
uºilor ºi al ferestrelor, este util ca
locuinþa sã fie prevãzutã cu un si-
stem de ventilare cu recuperare
de cãldurã.

Reporter: Care sunt soluþiile
EFdeN pentru îmbunãtãþirea ºi
eficientizarea Locuinþelor?

Reprezentanþii EFdeN: În toate
proiectele EFdeN de pânã acum
am implementat o varietate largã
de strategii pasive ºi soluþii tehni-
ce care sã eficientizeze perfor-
manþa energeticã a caselor pe
care le-am construit. Am urmãrit
întotdeauna sã avem o anvelopã
termicã cât mai performantã ºi
care sã integreze strategii de de-
sign bioclimatice.

Pentru casa EFdeN 4C am pro-
pus o faþadã ventilatã cu fante re-
glabile în funcþie de anotimp, în
timp ce casa EFdeN Signature a
fost prevãzutã cu un shell exterior
care sã umbreascã suprafeþele vi-
trate de pe sud, reducând astfel
sarcina termicã de rãcire necesarã
pe timp de zi . O altã strategie pa-
sivã utilizatã este integrarea unei
sere în douã dintre casele con-
struite pânã în prezent. Pe lângã
rolul estetic, aceasta prezintã trei
avantaje funcþionale: acþioneazã
ca un buffer termic, este un preî-
ncãlzitor pentru aerul proaspãt
utilizat pentru ventilare pe timpul
iernii ºi un element de design ce
asigurã un aport de luminã natu-
ralã în spaþiul interior. De aseme-
nea, am utilizat materiale cu
masã termicã ridicatã care, am-
plasate strategic, pe timp de iarnã
acumuleazã energie termicã ziua
ºi o elibereazã pe timp de noapte.
Sistemele de ventilare sunt pre-
vãzute cu recuperatoare de cãl-
durã capabile sã asigure debitul
de aer proaspãt necesar în fun-
cþie de parametrii citiþi de senzorii

amplasaþi în spaþiile interioare. Pe
partea de încãlzire/rãcire pentru
EFdeN 4C am propus un sistem
cu panouri radiante pe bazã de
agent termic amplasate în pereþi
ºi tavan, iar pentru încãlzirea apei
menajere am utilizat instalaþii so-
lare, rezistenþe electrice sau pom-
pe de cãldurã. Am urmãrit ca toa-
te aparatele electrocasnice sã
aibã o eficienþã energeticã ridica-
tã. În ceea ce priveºte iluminatul,
am optat întotdeauna pentru uti-
lizarea LED-urilor, am urmãrit sã
maximizãm aportul de luminã
naturalã sau am utilizat un sistem
pe bazã de fibrã opticã. Pentru
producerea energiei electrice am
utilizat panouri fotovoltaice, atât
convenþionale, cât ºi bifaciale.

Reporter: Ce proiecte aþi imple-
mentat pânã acum ºi ce alte pro-
iecte urmeazã sã derulaþi?

Reprezentanþii EFdeN: Pânã în
prezent, EFdeN a avut trei partici-
pãri la Solar Decathlon, cea mai
importantã competiþie interna-
þionalã pentru case solare ºi teh-
nologii integrate. Aceastã com-
petiþie presupune un ciclu de

aproximativ doi ani, în care echi-
pe sustinute de Universitãþi ºi
Institute de Cercetare din întrea-
ga lume concep, proiecteazã ºi, în
final, construiesc prototipuri de
locuinþe sustenabile care folosesc
în mod exclusiv energie solarã.

Casa EFdeN 4C este prototipul
care a reprezentat România la
ediþia din 2014 de la Versailles.
Casa a fost gânditã ca rãspuns la
douã probleme majore cu care se
confruntã Bucureºtiul: lipsa spa-
þiului verde ºi lipsa densificãrii ur-
bane sustenabile. Casa a fost con-
ceputã astfel încât sã asigure con-
diþii optime de confort pe parcur-
sul întregului an, la un consum
minim de energie. Proiectul a
început în 2012, iar în 2015 a de-
venit primul Centru de Cercetare
a Condiþiilor de Confort din Rom-
ânia.

În anul 2018, EFdeN a reprezen-
tat cu succes România la Dubai în
cadrul finalei Solar Decathlon
Middle East 2018 cu proiectul
EFdeN Signature. Casa a fost pro-
iectatã astfel încât sã ofere un cli-
mat interior plãcut în condiþiile
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climatice specifice Orientului Mij-
lociu cu un consum de energie
minim.

Ce mai recentã participare la So-
lar Decathlon a avut loc chiar anul
acesta, unde proiectul EFdeN
VATRA a reprezentat România la
ediþia din Wuppertal, Germania.
Aceasta a fost prima ediþie la sca-
rã urbanã care a abordat o pro-
blemã actualã la nivel european:
regenerarea fondului construit ºi
a infrastructurii existente, iar din
punct de vedere tehnic provoca-
rea principalã a acestei ediþii a
constat în proiectarea unui proto-
tip de casã solarã care sã asigure
parametrii optimi de confort în
regim strict pasiv pe perioada
competiþiei.

În paralel cu proiectele dezvol-
tate pentru participãrile la Solar
Decathlon, începând cu anul
2019 a luat naºtere proiectul
EFdeN Sustainable City. Acesta a
venit ca un rãspuns al probleme-
lor cu care se confruntã oraºele

din România, propunându-ºi,
astfel, sã creeze un ecosistem de
durabilitate ºi inovaþie ºi, în ace-
laºi timp, sã promoveze un model
de oraº sustenabil cãtre publicul
general ºi stakeholderi. Gândit în
jurul caselor EFdeN 4C ºi EFdeN
Signature, EFdeN Sustainable
City este un oraº-campus inteli-
gent, conceput ca un proiect-pi-
lot ce ar putea servi drept model
pentru transformarea oraºelor
din România. În cadrul proiectului
sunt implementate peste 30 de
puncte de interes ºi 8 zone tema-
tice dedicate principalelor provo-
cãri urbane: educaþie ºi conºtien-
tizare, case verzi ºi inteligente,
agriculturã urbanã, sãnãtate ºi
bunãstare, managementul
deºeurilor, energie din surse re-
generabile, transport urban ºi
mobilitate, artã sustenabilã.

În prezent avem mai multe pro-
iecte în derulare, printre care re-
construcþia prototipului EFdeN
VATRA în România dupã standar-

dele ºi principiile Living Building
Challenge. Living Building Chal-
lenge este un program de certifi-
care a cãrui particularitate constã
în faptul cã nu se axeazã doar pe
minimizarea efectului negativ
adus de o construcþie în mediul în
care se aflã, ci pe contribuþia pozi-
tivã a acesteia pentru comunita-
tea cãreia îi aparþine. LBC doreºte
ca aplicanþii sã poatã sã-ºi gene-
reze propria energie, sã fie capa-
bili sã capteze suficientã apã ºi sã
îºi proceseze deºeurile. Certifica-
rea se bazeazã pe date reale/mã-
surate, nu pe unele modelate sau
anticipate, motiv pentru care, ca
un proiect sa fie certificat, acesta
trebuie sa fie pus în functiune mi-
nim 12 luni consecutive înaintea
verificãrii finale. Ceea ce ne dorim
este ca, în viitor, EFdeN VATRA sã
devinã primul proiect rezidenþial
certificat complet Living Building
Challenge din Europa.

De asemenea, alte proiecte sunt
în plinã desfãºurare ºi în EFdeN

Sustainable City, care a devenit
un hub cu un puternic caracter
educaþional, menit sã integreze
proiecte ºi activitãþi de cercetare
pe zona de energie ºi locuinþe su-
stenabile. Unul dintre proiectele
la care se lucreazã în prezent este
staþia de încãrcare rCharge, care
îºi propune sã vinã în sprijinul ce-
lor care aleg ca mijloc de tran-
sport trotinetele sau bicicletele
electrice. Proiectul îºi propune,
astfel, sã încurajeze mijloacele de
transport sustenabile, punând la
dispoziþie utilizatorilor încãrcãto-
are universale ºi zone de aºtepta-
re/lucru cu diverse funcþionalitãþi.
Pe zona de cercetare, alte douã
proiecte se aflã în desfãºurare.
Primul proiect prevede echiparea
casei EFdeN 4C, cu o pompã de
cãldurã geotermicã cu foraj verti-
cal ºi studiul fezabilitãþii imple-
mentãrii unor astfel de sisteme în
locuinþe nZEB existente, iar al doi-
lea proiect reprezintã studiul ex-
perimental comparativ pentru
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mai multe tipuri de panouri foto-
voltaice.

În ultimii zece ani, EFdeN a dez-
voltat diferite proiecte menite sã
inoveze clãdirile ºi oraºele în care
locuim. Fie cã sunt proiecte dez-
voltate pentru Solar Decathlon,
fie proiecte dezvoltate sub um-
brela EFdeN Sustainable City, toa-
te proiectele au ºi un puternic ca-
racter educaþional, contribuind la
dezvoltarea viitorilor profesio-
niºti. Toate proiectele sunt de ti-
pul design-build optimise, oferin-
du-le studenþilor implicaþi un me-
diu de lucru ideal pentru dezvol-
tare si vizitatorilor un model de
bune practici pe care l-ar putea
regãsi în perioada urmãtoare în
comunitãþile în care trãiesc.

Reporter: Care este activitatea
dumneavoastrã în afara þãrii ºi ce
performanþe aveþi în Domeniu?

Reprezentanþii EFdeN: Pe
lângã participãrile la competiþiile
Solar Decathlon, echipa a obþinut
peste 45 de premii naþionale ºi in-
ternaþionale, iar proiectele sale au
atras atenþia a peste 57.000 de vi-
zitatori, atât în cadrul campusului,
cât ºi în online.

Printre activitãþile desfãºurate în
afara þãrii se numãrã ºi participãri-
le Solar Decathlon, unde de-a

lungul timpului am obþinut nu-
meroase premii. La ediþia din
2018 din Dubai, proiectul EFdeN
Signature s-a clasat pe locul al pa-
trulea mondial ºi a obþinut clasãri
pe podium la patru dintre cele
zece probe ale competiþiei: locul
1 la comunicare, locul 2 la ingine-
rie ºi construcþie, locul 2 la condi-
þii de confort, locul 3 la sustenabi-
litate. La ediþia de anul acesta,
proiectul EFdeN VATRA a obþinut
locul 1 la condiþii de confort, locul
3 la funcþionalitatea locuinþei, un
premiu special pentru construcþii
din lemn ºi a fost desemnatã casa
câºtigãtoare conform voturilor
acordate de public. În 2021, casa
EFdeN Signature a obþinut 105
din 110 puncte posibile la certifi-
carea LEED, ceea ce îi asigurã ni-
velul maxim de certificare, LEED
Platinum.

Reporter: Ce lipsuri are legisla-
þia din domeniu ºi care ar fi solu-
þiile pentru acoperirea acestora?

Reprezentanþii EFdeN: În
2016, am pornit proiectul ener-
giaTa, din dorinþa de a folosi
energia pe care o produce casa
EFdeN 4C ºi ca rãspuns pentru
toþi vizitatorii care susþineau cã
prototipurile pe care le construim
nu vor putea folosi energia pro-

dusã din surse fotovoltaice.
Ne-am lovit de imposibilitatea in-
jectãrii în reþea a surplusului de
energie. Astfel, am pornit proiec-
tul energiaTa: pe 20 iulie 2018 a
fost promulgatã legea prosuma-
torului, pe 28 decembrie au fost
aprobate ordinele ANRE necesa-
re, iar de la 1 ianuarie 2019 poþi fi
prosumator. În urmã cu trei ani,
pentru a putea sã-þi montezi pa-
nouri fotovoltaice trebuia sã par-
curgi un proces care dura pânã la
450 de zile, timp dupã care tot nu
puteai sã injectezi energia produ-
sã în reþea. Astãzi, prosumatorii
sunt o realitate, iar procesul este
mult simplificat, însã nu este per-
fect ºi în continuare sunt destule
probleme. Din acest motiv am
lansat Ghidul Prosumatorului,
care explicã în detaliu drumul
prosumatorului, de la soluþii teh-
nice ºi dimensionãri, pânã la au-
torizaþii.

Reporter: Cu ce obstacole vã
întâlniþi zilnic în activitatea dum-
neavoastrã?

Reprezentanþii EFdeN: În acest
moment post pandemic si cu un
rãzboi la graniþã avem o provoca-
re realã - sã finanþãm proiectele
EFdeN. Asta ºi pentru cã proiectul
reuºeºte sã atingã obiectivele cu

finanþãri din mediul privat, cu o
proporþie foarte mare de produse
în kind ºi servicii. Proiectele
EFdeN sunt gândite sã ridice inte-
resul pentru construcþiile suste-
nabile, comportamentele sãnão-
ase ºi formarea profesionalã a ti-
nerilor profesioniºti. Este un pro-
ces de formare complex, care
presupune o experienþã realã de
la cercetare la proiectare, imple-
mentare, finanþare ºi executie.
Comunicarea proiectelor cãtre
publicul larg este provocatoare,
proporþia celor interesaþi este din
ce în ce mai mare: fie pentru solu-
þiile folosite, fie ca exemplu pen-
tru comunitãþile din care provin,
fie pentru formarea ca profesio-
niºti.

Reprezentãm generaþia tânãrã,
aceste prototipuri construite de
echipe tinere cu vârsta medie de
aproximativ 22 de ani sunt pro-
vocãri reale pe care tinerii ºi le
asumã pentru a schimba mentali-
tãþi ºi pentru a duce lupta cu efec-
tele încãlzirii globale, a consumu-
lui iresponsabil ºi a dezvoltãrii de
comunitãþi sustenabile.

Continuãm sã formãm tineri vo-
luntari ºi sã le asigurãm un par-
curs de aproximativ doi ani. Pepi-
niera EFdeN a produs pânã în
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acest moment mai bine de 1000
de specialiºti care azi activeazã în
mare parte în domeniul sustena-
bilitãþii, proiectând, construind,
operând sau creând posibilitatea
ca generaþiile viitoare sã trãiascã
într-un mediu mai prietenos.

Reporter: Care ar trebui sã fie
comportamentul nostru în con-
textul schimbãrilor climatice prin
care trecem?

Reprezentanþii EFdeN: În pri-
mul rând ar trebui sã fim
conºtienþi de situaþia actualã ºi de
faptul cã stã în puterea noastrã sã
luãm cele mai bune decizii astfel
încât sã diminuãm impactul ne-
gativ pe care îl avem asupra me-
diului ºi al climei. Pânã în prezent
am încãlzit temperatura medie
globalã cu un grad, ºi conform
Acordului de la Paris, pe termen
lung, obiectivul este sã menþi-
nem creºterea temperaturii glo-
bale sub 2 grade pânã la sfârºitul
acestui secol. Deºi nu pare mult,
este un obiectiv ambiþios care
poate fi atins doar prin implicare
tuturor industriilor, prin deciziile

luate la nivel global, dar ºi prin
prin modul în care fiecare dintre
noi alege sã trãiascã zi de zi.

La nivel personal, în cercul
restrâns de prieteni ºi familie am
putea deveni ambasadori ai su-
stenabilitãþii, adoptând compor-
tamente eficiente ºi cu consum
responsabil de resurse. De la con-
sum de energie, la combustibili
fosili, colectare selectivã sau chiar
reutilizarea pe cât de mult posibil
a produselor ce se preteazã con-
ceptului celor 5R.

Reporter: Ce mãsuri trebuie sã
ia dezvoltatorii pentru a construi
sustenabil ºi

pentru a fi în trend cu schimbã-
rile climatice?

Reprezentanþii EFdeN: O mã-
surã pe care o pot lua dezvoltato-
rii este sã construiascã case dupã
standardele propuse de certificã-
rile de case sustenabile cunoscu-
te la nivel internaþional. Printre
aceste certificãri se numãrã stan-
dardul de casa Pasivã, casa nZEB
sau certificarile Leed, Breeam sau
LBC. Toate au ca scop sã minimi-

ze impactul negativ al clãdirilor
asupra mediului, sã încurajeze
sursele de energie regenerabilã ºi
sã propunã soluþii de eficientizare
al consumului de energie.

În curând, legislaþia cu privire la
sectorul de construcþii va avea
norme de aplicare, aºa cã îi invi-
tãm la masa rotundã de discuþii
pentru a discuta diversele meto-
de de a schimba ºi îmbunãtãþi
metodele clasice de construit, azi
ineficiente si cu un impact foarte
mare asupra mediului.

Reporter: Cât a investit EFdeN
pe piaþa localã si ce buget aveþi
pentru anul în curs?

Reprezentanþii EFdeN: Proiec-
tele EFdeN derulate pânã în acest
moment presupun costuri cu for-
marea profesionalã a tinerilor im-
plicaþi, costuri care ajung la apro-
ximativ 2100 euro/an/voluntar.
Investiþiile în prototipurile lansate
sunt de la 170.000 euro, la aproxi-
mativ 300.000 euro per prototip,
iar proiectele de tip EFdeN Sustai-
nable City sunt puncte de interes
pe care dorim sã le vedem în cat

mai multe comunitãþi de azi îna-
inte: fie cã sunt staþii de încãrcat
maºini electrice, trotinete sau bi-
ciclete, grãdini solare cu copaci
fotovoltaice, grãdini urbane sau
spaþii de colectare selectivã ºi re-
ciclare sau zonele de sãnãtate ºi
artã în aer liber, sunt proiecte
pentru a cãror dezvoltare am in-
vestit aproximativ 1,7 milioane de
euro, fonduri provenite prin cam-
panii de CSR, granturi de finanþa-
re ale companiilor care vor sã sus-
þinã zona de cercetare, inovaþie,
educaþie, mediu i energie.

Proiectele pe termen mediu ºi
lung presupun costuri similare ºi
cãutãm parteneri sã putem pre-
gãti ºi mai mulþi tineri profesio-
niºti în a construi sustenabil!

Reporter: Mulþumesc!
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