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Challenge

Cine suntem & Ce facem
Echipă multidisciplinară de tineri profesioniști, studenți, 
profesori, masteranzi și doctoranzi. 

Dezvoltăm un proiect unic de renovare a blocurilor P+4, 
pe care îl testăm în condiții reale în cadrul celei mai 
importante competiții internaționale de case solare - 
Solar Decathlon Europe 2019 



4  CONTINENTE
16 ECHIPE
12 ȚĂRI
FRANȚA
DANEMARCA

ROMÂNIA
OLANDA
BELGIA
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ITALIA
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10 ZILE ASAMBLARE
10 PROBE

ARHITECTURĂ

INGINERIE & CONSTRUCȚII

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

COMUNICARE & CONȘTIENTIZARE

INTEGRAREA ȘI IMPACTUL ASUPRA VECINĂTĂȚII

INOVAȚIE ȘI VIABILITATE

CIRCULARITATE & SUSTENABILITATE

CONDIȚII DE CONFORT

FUNCȚIONALITATEA CASEI

BILANȚ ENERGETIC

SOLAR DECATHLON EUROPE 2019



Acoperiș solar
Panouri solare termice
Panouri fotovoltaice Extindere verticală

Apartamente
Spații co-working

Spații comune

Suport structural
Metalic
Susține extinderile
Fundație proprie

Extindere orizontală
Spațiu util
Balcon
Spațiu depozitare

Bloc apartamente
Tipul serie 770-83
Elemente prefabricate
Multe probleme urgente

Extindere orizontală
Structură de lemn

Module tehnice
Sistem de ventilare

✔ extinderea spațiului util

✔ deep renovation

✔ soluții energie regenerabilă 

✔ standardul nZEB 

✔ fezabil tehnic și economic 

Concept
Renovare 
Integrată



Avem o moștenire însemnată de blocuri prefabricate: sunt foarte multe și foarte 
ineficiente din punct de vedere energetic și al confortului interior 

De ce blocurile P+4?

din clădirile colective 
actuale  vor fi  locuite și în 2050

rata actuală de renovare a 
clădirilor existente

în conformitate cu Strategia pentru mobilizarea investițiilor în renovarea fondului de clădiri rezidențiale și comerciale, atât publice cât și private, existente la nivel național, 2014

din clădirile rezidențiale 
sunt locuințe colective

din locuințele colective au 
fost construite înainte 

de 1990

din locuințele colective din 
România au P+4 etaje

<1%



Vitan

Aviatorilor

Alba Iulia

Dristor

Militari

Titan

Drumul Taberei

Berceni

Peste 4500 blocuri P+4 în București
Rata de renovare/reabilitare <1%

Crângași



Blocuri noi 
”cartierele dormitor”

Reabilitare termică 
individuală

Programul Național de 
Reabilitare Termică

Renovare integrată
Proiectul Over4

1980 2005

2018 2020





Din extinderea verticală a blocului, 
extragem un modul pe care îl vom 
testa în condiții reale la competiția 

Solar Decathlon

Un prototip de casă modulară și 
pasivă, perfect funcțională,  parte 
dintr-un ansamblu construit pe 
bloc, sau independentă de context.

Terasă Sud
Rol Bioclimatic

Terasă Nord
Spațiu relaxare





Accesibilă financiar
casa ecologică 

standard de casă pasivă
sub 100.000 euro

Confortabilă
termic
vizual

acustic

Modulară 
elemente prefabricate din lemn

ușor de asamblat
ușor de reconfigurat la interior

Eficientă energetic
surse regenerabile de energie

5 principii ale casei passive
standardul nZEB

Integrată în context
modul adițional pe bloc

casă unifamiliară
spațiu co-working



Eficiență 
Energetică



Sistem fotovoltaic

Panouri fotovoltaice 24 buc x 250 Wp
Tip Hibrid 
Putere instalată 6 kW  

Sistem solar termic

Panouri termodinmice
Funcționează și noaptea

Economie de 85 %
 

Fațadă ventilată

Riflaj din lemn tratat
Rol umbrire și ventilare

Integrare vegetație
 

Terasă semi-acoperită

Panouri solare semi-transparente
Rol de umbrire vara
Producție energie electrică 

Pereți modulari

Placaj OSB
Termoizolație

Tip
Sistem structural 

Etaj
Parter

Amprentă sol
Sistem încălzire/răcire

Parter + Etaj 
Cadre glulam 
20 mp (dormitor + baie)
40 mp (living + dining)
65 mp
Ventilație cu pompă de căldură 



Soare vara

Soare iarna

Luminator
Aport lumină naturală

Ventilare naturală

Masă termică
Acumulează căldură iarna

Rezervor apă pluvială
Apă de consum 

Rezervor apă ”gri”
Spălat panouri fotovoltaice
Irigat 

Strategie bioclimatică

Utilizăm resursele
cât mai eficient



Modularitate

Transformabilitate



în conformitate cu United Nations for Environmental Protection, annual building report on bulding sector, 2014

Clădirile...

Sunt responsabile de...

din consumul 
total de energie

40%
din consumul 

de resurse

40%

din emisiile
de CO2

33%
din deșeurile

materiale 

40%

din consumul 
de apă

25%

Pe toată durata de viață, costul total se împarte în...

22% 73% 5%

cost de investiție cost de operare (50 ani) cost de 
demolare

în conformitate cu Teza de doctorat ”Sustenabilitate în Arhitectură. Construcția ușoară aplicată în locuințe”, G. 
Wandel



Perioada februarie 2019

Locația Hala Glulam, com. Ulmi, Târgoviște

Scop  Presamblarea casei O4
Construit panouri închidere
Fabricat structura glulam
Fabricat îmbinări și fundația modulară 
 

Etapa#1: șantier Târgoviște 



 #2 Over4 in Bucharest 

International Congress 
CLIMA 2019

Period March – July 2019
60 days construction 
15 days testare 
30 days visiting
15 days disassembly

 Estimates >10.000 visitors
general public 
professionals 
mass media
social media   

https://www.clima2019.org/congress/




 Etapa#3: Competiția Solar Decathlon

*imagine preluată din ediția 2010 a competiției internaționale Solar Decathlon Europe din Madrid

Perioada iulie – octombrie 2019
10 zile asamblare 
21 zile testare 
60 zile vizitare 

Locația Budapesta, Ungaria

Estimări >100.000 vizitatori
public general 
profesioniști 
mass media
social media  



DE CE SĂ TE IMPLICI?  5 Motive

Educație Inovație & Sustenabilitate
susții inovația, cercetarea și 
dezvoltarea construcțiilor 

eficiente energetic și sustenabile, 
cu impact redus asupra mediului 

Scalabilitate
peste 4.500 de blocuri P+4 

DOAR în București ce necesită 
intervenții de tip deep 

renovation -> standardul nZEB

Vizibilitate
expunem parteneriatul în România 

și Ungaria, pe durata expunerii casei 
la Biblioteca Națională respectiv 

Budapesta, online și offline

Profitabilitate
potențiali prospecți ca urmare a 
interacțiunii cu publicul larg în 

România și Ungaria și oportunități 
de business în viitoarele proiecte de 

renovare

contribuim la dezvoltarea 
viitorilor profesioniști, făcând 

trecerea de la teorie la practică 
într-o manieră interdisciplinară 



Proiectul Over4
 BENEFICII

PARTENER 
PRINCIPAL
>80.000 €

  PLATINUM
>40.000 €

GOLD 
>20.000 €

BRONZE 
>5.000 € 

SUSȚiNĂTOR
  >1.000 € 

SILVER 
>10.000 € 

FII PARTENERUL NOSTRU!

* în conformitate cu regulametul SDE19
** in total pe fiecare platforma de socializare 



Universități asociate Sub patronajul

Gold Silver

Bronze

Susținător

Parteneri educaționali Partener Print





Construim viitorul 
împreună!



overfour

over4_sde19

over4.org

over4

ANCA BODALE
Coordonator Proiect

DANIEL BUTUCEL
Sponsorship Manager

+40767 185 056
daniel.butucel@over4.org

linkedin.com/danielbutucel

+40755 735 558
anca.bodale@over4.org

linkedin.com/bodaleanca

Credem în România și că prin parteneriate 
cu companii cu care împărtășim valori 
comune, putem schimba ceva în domeniul 
nostru și ne putem ridica la cele mai mari 
așteptări pe plan extern.

https://www.facebook.com/overfour/
https://www.instagram.com/over4_sde19/?hl=af
https://www.over4.org/
https://linkedin.com/school/over4/

