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*BPIE; 2014; Energy performance certificates across the EU: a mapping of national approaches; Buildings Performance Institute Europe; October 2014;

¤ Context
• CPE, bazate pe calcularea performanței energetice

- reflectă 
- performanța energetică reală?
- obiectivele pe termen lung ale UE?

- sunt eficace sau indică direcții pentru renovare?
• Energie primară? à Confuzie pentru utilizator

Exemplu: birouri în Marea Britanie – energia măsurată 
comparată cu evaluările din CPE – surprinzătoare!

EU: calculată pentru clădire / 
evaluare operațională

**Cohen R.; 2020; Closing the gap between measured and calculated EP; Aldren Final Webinar Conference; 29/09/2020;



¤ State of the art*
• Abordări

- Abordarea simplă la nivelul clădirii
- postprocesare limitată a consumurilor de energie măsurate pentru a servi ca indicator de 

performanță energetică
- Abordarea detaliată la nivelul clădirii

- Caracterizare detaliată a unor balanțe de energie bazate pe măsurători
- Dezvoltarea unui model la nivel de stoc de clădiri pe categorii

- Model de performanță energetică / stabilirea de repere / niveluri de referință

à Indicator de performanță parțială / globală
à Adăugat  / în loc de indicatorii existenți
à Informativ / Cuplat cu cerințele

*X-Tendo D3.1: Exploring innovative indicators for the next-generation EPC features 
(https://x-tendo.eu/wp-content/uploads/2020/11/D3.1-Exploring-innovative-indicators-for-the-next-generation-EPC-features.pdf)
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¤ F4 Methodology: Concept & Advantages

Avantaje preconizate:

+ Exactitate îmbunătățită

+ Proceduri simplificate

+ Recomandări mai bune 

pentru renovare

+ Acceptabilitate crescută din 

partea beneficiarului

+ Încredere mai mare în piață

+ Instrumente îmbunătățite 

pentru elaborarea de politici
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¤ Calculation method: Flowchart

F4: Real energy consumption
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¤ Provocări
• Nivelul de detaliu la măsurarea energiei utilizate
à Necesită infrastructură de monitorizare cu contorizare/măsurare de detaliu*

¤ Beneficii: Indicator înțeles de utilizator – Calitate & încredere
• Proceduri simplificate (automatizate)
• Corectitudine crescută în evaluarea performanței energetice

- Îmbunătățirea recomandărilor personalizate
- Monitorizare mai bună a impactului măsurilor implementate
- O bază mai bună pentru instrumentele de politici în domeniu.

• Transparență mai mare pentru utilizatorii finali à legătura cu facturile de energie

* Raport adițional cu metode de procesare a datelor de consumuri reale de energie pentru a reprezenta performanța energetică 
parțială sau globală în cazurile în care se dispune de informații detaliate limitate: în lucru
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