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Obiectivul principal:
„Sprijinirea autorităților publice pentru a implementa corect, a administra 
bine și a organiza generațiile viitoare de certificate de performanță 
energetică (CPE)”

X-tendo: obiective

Obiective specifice:
1) Să demonstreze și să încurajeze lansarea a 10 caracteristici legate de 

certificatele de performanță energetică (CPE), ca 5 indicatori suplimentari 
și 5 forme inovatoare de utilizare a indicatorilor din CPE.

2) Să îmbunătățească fiabilitatea, utilizabilitatea și convergența practicilor și 
instrumentelor legate de generația următoare de CPE.



Direcțiile principale de acțiune

Implicarea
părților 

interesate

Elaborarea 
instrumentelor 

de evaluare

Testarea
instrumentelor 

elaborate

• Înțelege utilizatorii de CPE
• Identifică nevoile beneficiarilor
• Promovează instrumentele de 

evaluare
• Creează conștientizare
• Elaborează un plan de 

exploatare

Testează proiectul în țările UE, pe:
• clădiri
• sisteme / platforme
• utilizatori

Abordarea este modulară pentru 
10 caracteristici suplimentare în 
cadrul CPE, cuprinzând pentru 
fiecare:
• Rapoarte introductive și 

exemple de bune practici;
• Ghiduri pentru metodologia de 

calcul;
• Fișiere și instrumente de 

calcul;
• Recomandări pentru 

implementare. 



Project reports

https://x-tendo.eu/toolbox/background-material

D2.1. Evaluarea statutului și potențialului CPE 



Situația pieței de CPE în UE



https://x-tendo.eu/toolbox/background-material

Nivelul de interes al 
celor vând pentru 
informații privind 
calitatea locuirii 

Nivelul de interes al 
utilizatorilor pentru 
informații privind pașii 
de urmat într-un plan de 
renovare energetică

D2.4 Sondaj în rândul utilizatorilor

În cele 5 țări,

cel mai mare interes a fost arătat pentru cartea tehnică a clădirii, o
pțiunile de finanțare și nivelul de confort



X-tendo: caracteristicile promovate

¤ 2 categorii: 
• Indicatori inovativi  
• Utilizarea inovativă a datelor

¤ 10 caracteristici
¤ 4 criterii transversale

• Fezabilitatea economică

• Calitatea și nivelul de încredere

• Conformitatea cu standardele Europene

• Nivelul de accesibilitate pentru utilizator



Propunerile X-tendo:



Rapoarte introductive
Scurtă descriere
¤ De ce dezvoltăm această caracteristică
¤ Scopul aplicării
¤ Nivelul necesar de experiență și instruire 
¤ Bune practici
¤ Metode și aspecte semnificative
¤ Cum se va implementa
¤ Evaluare globală 
¤ Conformitatea cu criteriile transversale

D2.3 Rapoarte introductive privind descrierea abordării fiecărei caracteristici



X-tendo: Progresul metodelor de testare 

Metodele 
vor fi testate 

și validate

Metoda 
finalizată ca 
draft inițial

File de calcul 
actualizate și 

validate -
2022

Faza de 
testare în 

clădiri reale 
din UE –

2021

Faza de 
testare

teoretică -
2021



X-tendo: Metode de testare

Testare ÎN CLĂDIRI
•În clădiri reale
•Evaluarea timpului necesar 

colectării datelor
•Viabilitatea datelor noi 

pentru indicatorii propuși

Testarea 
SISTEMULUI
• Abordări tehnice 

noi
• Implicațiile ca timp 

și cost
• Integrarea cu 

sistemele existente

Testatea
UTILIZATORULUI
• Chestionare și 

interviuri cu 
utilizatorii finali

Demonstrarea aplicabilității 
în fiecare țară

Schimb de experiență și cunoaștere 
între țările participante

Estimarea potențialului de aplicare la nivelul UE 



X-tendo: toolbox – instrumente de lucru

Procedura de calcul: 
algoritm de calcul; foi 

de calcul;  versiuni 
beta (testate/finale) 

de calcul

Ghiduri și recomandări

Abordarea 
metodologică



X-tendo: echipa
¤ 13 organizații partenere
¤ 9 țări

• Austria
• Denmark
• Estonia
• Greece
• Italy
• Poland
• Portugal 
• Romania
• United Kingdom



Vă mulțumim!


