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CEN: 89 documente de standardizare 

 49 Standarde – aprobate / în curs de publicare / publicate 

 standarde privind elaborarea/conţinutul certificatului de 

performanţă energetică a clădirii 

 standarde conţinând metode de calcul (cu Anexă 

naţională) 

 standarde privind inspecţia sistemelor tehnice din 

clădiri 

 standarde privind automatizarea sistemelor tehnice din 

clădiri şi sistemul de management tehnic al clădirii 

 38 rapoarte tehnice – aprobate / în curs de publicare / 

publicate 

 2 specificaţii tehnice – publicate, adoptate ca standarde 

române şi traduse în limba română 



Directiva 2010/31/UE: 

 creşterea eficienţei energetice 

 în clădirile existente 

 în clădirile noi 

 utilizarea surselor regenerabile de energie 

 

Mandatul M/480 al CE – CEN – standarde EPBD 

 

Mandatul M/343 al CE – CEN – standarde EPBD 2002/91/UE: 

 nu acopereau toate aspectele 

 nu erau coerente (compatibile) 

 erau ambigue şi nu puteau fi transpuse în programe de calcul 



Elaborarea noilor standarde din pachetul PEC 

 standardele sunt elaborate în: 

 5 comitete tehnice europene (CEN) 

 2 comitete tehnice internaţionale – (ISO) 

 structură specială la nivelul organizaţiei europene de 

standardizare CEN (CEN/SS B09) 

 nou comitet tehnic european CEN/TC 371 Energy 

Performance of Buildings project group, care a coordonat 

activitatea de elaborare a standardelor în cadrul CEN  



Noile standarde EPBD (PEC) 

Elaborarea noului set de standarde PEC a constat în două faze:  

 Faza 1 

 elaborarea şi aprobarea principiilor de bază şi a regulilor tehnice 

detaliate care să stea la baza standardelor PEC (CEN/TS 16628:2014 

şi CEN/TS 16629:2014) 

 constituirea unei structuri modulare coerente 

 elaborarea unui standard PEC de bază (EN ISO 52000 Performanţa 

energetică a clădirilor – Evaluarea de ansamblu a PEC - Partea 1: 

Cadru general şi proceduri). 

 Faza 2 

 pe baza rezultatelor Fazei 1: elaborarea/revizuirea setului complet de 

standarde PEC 

Regulile tehnice detaliate prevăd ca fiecare standard PEC să fie însoţit de:  

— un Raport tehnic informativ, care să conţină informaţii, explicaţii şi 

justificări, inclusiv exemple de calcul; 

— un document electronic de calcul (spreadsheet) 



Mandatul M/480 al CE – CEN 

 standarde care vizează armonizarea internaţională a 

metodologiei de evaluare a performanţei energetice a 

clădirilor 

 standardele EPBD trebuie să fie flexibile 

 pentru a permite particularizarea la nivel naţional şi 

regional 

 pentru a permite statelor membre stabilirea anumitor 

cerinţe 

 standardele EPBD trebuie să fie uşor de gestionat şi uşor 

de utilizat: 

 autorităţi de reglementare 

 proiectanţi 

 elaboratorii documentelor europene de evaluare (DEE) 

 producători 

 organisme de certificare 



Noile standarde EPBD (PEC) 

 toate standardele PEC oferă o anumită flexibilitate: 

metode 

 date de intrare 

 referinţe la alte standarde EPB 

 introducerea unui model normativ în Anexa A şi a unor 

opţiuni implicite informative în Anexa B 

Pentru efectuarea corectă a calculelor tehnice, precum şi a 

analizei economice privind PEC → standarde de calcul - 

anexe naţionale (date şi informaţii necesare - specifice 

României sau chiar particularizate la nivelul fiecărei regiuni) - 

de natură: 

 geografică 

 climatologică 

 tehnică 

 financiară 



Noile documente EPBD (PEC) 

 specificaţii tehnice - principii de bază şi reguli tehnice 

 Standarde privind creşterea PE a clădirii propriu-zise – 

colaborare CEN-ISO – Acordul de la Viena 

 Standarde privind creşterea EE a utilităţilor - CEN  

 standarde referitoare la instalaţiile tehnice (utilităţi) 

 standarde referitoare la instalaţiile tehnice (utilităţi) - 

încălzire, răcire şi apă caldă de consum 

 standarde referitoare la instalaţiile tehnice (utilităţi) – 

ventilare 

 standarde referitoare la instalaţiile tehnice (utilităţi) – 

iluminat 

 standarde referitoare la instalaţiile tehnice (utilităţi) - 

surse de producere a energiei 

 standarde referitoare la instalaţiile tehnice (utilităţi) - 

automatizare+management tehnic 

 proceduri de evaluare economică 



Sursa: EN ISO 52000-1:2017 



Generale: 

 Generalităţi 

 Terminologie, simboluri, unităţi de măsură 

 Aplicaţii 

 Moduri de exprimare a PE 

 Funcţiile clădirii şi limitele clădirii 

 Gradul de ocupare şi condiţiile de funcţionare ale clădirii 

 Servicii energetice şi agenţi purtători de energie 

 Zonarea clădirii  

 PE calculată 

 PE măsurată 

 Inspectarea 

 Moduri de exprimare a confortului termic  

 Condiţii de climat exterior  

 Calcule economice  



Clădirea propriu-zisă: 

 Generalităţi 

 Necesarul energetic ale clădirii  

 Condiţiile interioare fără instalaţii aferente 

 Moduri de exprimare a PE 

 Pierderi de căldură prin transmisie  

 Pierderi de căldură prin infiltraţii şi ventilare  

 Aporturi de căldură interioare 

 Aporturi de căldură solare 

 Dinamica clădirii (inerţia termică) 

 PE măsurată 

 Inspectarea  



Utilităţi (instalaţii aferente clădirii): 

 Generalităţi 

 Necesarul energetic  

 Sarcina maximă (termică/electrică) a instalaţiei 

 Moduri de exprimare a PE 

 Producere, inclusiv automatizare 

 Distribuţie, inclusiv automatizare 

 Stocare, inclusiv automatizare 

 Producerea energiei 

o Instalaţii de ardere (cazane) 

o Pompe de căldură 

o Instalaţii termice solare şi fotovoltaice 

o Instalaţii locale de cogenerare 

o Încălzire şi răcire centralizată 

o Încălzire electrică 

o Turbine eoliene 

o Încălzire prin radiaţie, sobe 

 Dispecerizare energetică, condiţii de funcţionare  

 PE măsurată 

 Inspectarea 

 Sistemul de management tehnic al clădirii  



Sursa: EN ISO 52000-1:2017 



Sursa: EN ISO 52000-1:2017 



Sursa: EN ISO 52000-1:2017 



Mulţumim pentru atenţie!! 




