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De unde ne inspirăm?



Ce ne arată indicatorul CONFORT?
Indicatorul CONFORT evaluează nivelurile de 

Ø CONFORT TERMIC

Ø CALITATE A AERULUI INTERIOR

Ø CONFORT VIZUAL

Ø CONFORT ACUSTIC

pe baza unor date evidente și de încredere

Nivelul de confort influențează major 
§ STAREA DE BINE
§ SĂNĂTATEA 
§ PRODUCTIVITATEA
utilizatorilor



Care sunt obiectivele și beneficiile indicatorului CONFORT în 
cadrul Certificatelor de Performanță Energetică (CPE)?
ü Evaluează confortul termic, calitatea aerului interior, confortul vizual și 

confortul acustic

ü Îmbogățește CPE cu indicatori cheie legați de confort, care să îi justifice pe cei 

despre eficiența energetică

üMărește nivelul de conștientizare și dorința de îmbunătățire a confortului

üPromovează sănătatea și starea de bine în mediul construit

ü Extinde beneficii multiple la beneficiari pentru clădiri noi și existente
• Satisfacții legate de spațiul folosit 
• Avantaje economice (de ex. valoare de piață crescută)
• Beneficii psihologice
• Productivitate crescută



Care sunt provocările în a include acest indicator în CPE?

TIPOLOGIA CLĂDIRII

EVALUAREA PER INDIVID PERFORMANȚA DE 
REFERINȚĂ

DESCHIDEREA SPRE 
SCHIMBARE

MĂRIMEA CLĂDIRII

ÎNTREAGA CLĂDIRE sau O 
PARTE DIN CLĂDIRE

MĂSURĂTORILE

INTERVIEVAREA 
UTILIZATORILOR

ACCESIBILITATE 
FINANCIARĂ



Care sunt soluțiile dezvoltate în X-tendo pentru CONFORT?

(0 - <2)

(2 - <4)

(4 - <6)

(6 - <8)

(8 - 10)

Sondaje

Liste de 
verificare

Iarna / vara

Clădirea 
evaluată

Măsurători

Procedura de evaluare a 
potențialului clădirii neocupate 
(Comfort Asset Rating Procedure 
= CARP)

Clădire renovată
(neocupată)

Clădire nouă 
(neocupată)

Procedura de evaluare în regim 
operațional (Comfort Operational 
Rating Procedure = CORP)

Clădire nouă 
(ocupată)

Clădire renovată
(ocupată)

Liste de 
verificare

Iarna / vara

Clădirea 
evaluată

Instrumentul X-tendo de evaluare dă o 
valoare numerică cantitativă și o 
concluzie calitativă



Ce categorii de clădiri sunt avute în vedere în X-tendo?

Rezidențiale Birouri Școli
Procedura de evaluare în regim operațional 
(CORP)

Procedura de evaluare a potențialului 
clădiriine ocupate (CARP)



Procesul de evaluare CARP & CORP

Procedura de 
evaluareParametriCriterii

Indicatori
(scor 

individual)

Evaluare 
combinată

Evaluare 
CONFORT

Confort termic Criteriul 1,2.. Parametrul 
1,2..

Lista de verificare / 
sondaj / măsurători

Calitatea 
aerului interior Criteriul 1,2.. Parametrul 

1,2..
Lista de verificare / 
sondaj / măsurători

Confort vizual Criteriul 1,2.. Parametrul 
1,2..

Lista de verificare / 
sondaj / măsurători

Confort acustic Criteriul 1,2.. Parametrul 
1,2..

Lista de verificare / 
sondaj / măsurători



Testarea indicatorului CONFORT în clădiri în X-tendo

Ø Austria – 10 clădiri: residențiale individuale și multi-familiale, școli, clădiri publice

Ø Grecia - 4 clădiri de birouri

Ø Romania - 1 grădiniță, o casă individual, un bloc de locuințe, o clădire de birouri

Ø Portugal- School, office, SFH,MFH



www.x-tendo.eu

#Xtendo

Thank you!


