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Setul de standarde ale Centrului 
European Pentru Normare (cen) 
elaborate în vederea implementării 
în statele membre ale Uniunii 
Europene a Directivei privind 
Performanţa Energetică a Clădirilor 

Acest raport prezintă o vedere de ansamblu asupra 
standardelor, pe măsură ce ele sunt elaborate de către 
Centrul European de Normare ca urmare a mandatului primit 
de la Uniunea Europeană. Raportul informeaza de asemenea 
despre munca de standardizare desfăşurata în cadrul Centrului 
European de Normare, despre modalitatea de participare şi de 
găsire a informaţiilor 

1 > Cum este organizat Centrul European de Standardizare  

Centrul European de Standardizare (abreviat în limba engleză CEN) 
reprezintă Asociaţia Europeană a institutelor naţionale de standardizare, 
aşa numitele Organisme Naţionale de Standardizare. Aceste Organisme 
Naţionale de Standardizare sunt responsabile pentru contactarea actorilor 
interesaţi din piaţă şi a experţilor care pregătesc standardele CEN în exact 
acelaşi mod cum se pregătesc standardele naţionale.  
 
Membrii Comitetelor Tehnice ale CEN sunt numiţi de către Organismele 
Naţionale de Standardizare. Comitetele Tehnice hotărăsc asupra scopului 
şi conţinutului unui standard. Munca propriu-zisă este realizată în grupuri 
de lucru mai mici ale Comitetelor Tehnice ale CEN, ai căror membri 
experţi sunt nominalizaţi de către Organismele Naţionale de 
Standardizare. În cele mai multe dintre ţări, Organismul Naţionale de 
Standardizare organizează un grup care monitorizează şi sprijină munca 
unui Comitet Tehnic al CEN. Aceeaşi modalitate a fost utilizată şi în cazul 
programului CEN referitor la Directiva Europeană privind Eficienţa 
Energetică în Clădiri.  Deoarece în acest caz munca desfăşurată acoperă 5 
Comitete Tehnice ale CEN, unele Organisme Naţionale de Standardizare au 
au organizat câte un grup special care are rolul să urmărească activitatea 
desfăşurată pe ansamblul programului CEN referitor la Directiva Europeană 
privind Eficienţa Energetică în Clădiri.  
 
Membrii care participă în grupurile de lucru ale Comitetelor Tehnice CEN 
sunt implicaţi în detaliu în dezvoltarea standardelor. Ei sunt obligaţi să 
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Directiva Europeană cu privire 
la Performanţa Energetică a 
Clădirilor cere ca ţările 
membre să reglementeze 
următoarele aspecte: 

› Cerinţe cu privire la 
performanţe energetice 
minime pentru clădirile noi; 

› Certificate cu privire la 
performanţa energetică 
pentru clădiri; 

› Adoptarea de măsuri de 
economisire a energiei 
fezabile din punct de vedere 
economic, implementarea de 
soluţii de energie durabilă, 
fezabile din punct de vedere 
economic; şi  

› Inspectia periodică a 
cazanelor, generatoarelor de 
căldură, a sistemelor de 
încălzire şi a sistemelor de 
aer conditionat, precum şi 
recomandări cu privire la 
ameliorarea performanţelor 
acestora. 

› Toate aceste măsuri vor fi 
realizate într-o manieră 
transparentă şi solidă din 
punct de vedere tehnic ,şi vor 
fi monitorizate de către MS.  

 
Metodele utilizate trebuie să 
fie solide şi să garanteze că 
valorile calculate şi cele 
raportate, precum şi 
recomandările, vor conduce la 
economiile de energie 
preconizate în limitele 
economice de fezabilitate.  
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contribuie în mod direct în calitate de experţi şi trebuie să fie motivaţi 
motivaţi ca să găsească cea mai corectă expertiză în propria lor reţea. 
 
Imediat ce o propunere de standard este aprobată de către Comitetul 
Tehnic al CEN care este responsabil în acel domeniu, această propunere 
pleacă spre analiză publică cu denumirea “prEN”. Comentariile referitoare 
la această propunere de standard sunt pregătite de către Organismele 
Naţionale de Standardizare.  Comentariile sunt pregătite prin intermediul 
Organismelor Naţionale de Standardizare. Grupul de lucru pregăteşte 
răspunsurile la comentarii şi pregăteşte o nouă propunere de standard, 
care, odată aprobată din nou de către Comitetul Tehnic al CEN, iese ca 
variantă finală de propunere de standard pentru votul final. Timpul scurs 
între publicarea “prEN” şi publicarea standardului final este, de regulă, 
cuprins între 21 şi 30 de luni.    

2 > Cum şi de unde se pot obţine standarde EN? 

Normele Europene (EN), sau propunerile de Norme Europene (prEN), sau 
Normele Europene ISO, sunt publicate în mod oficial de către CEN la 
Bruxelles, dar pot fi obţinute numai de la Organismele Naţionale de 
Standardizare. Site-ul CEN furnizează datele de contact şi posedă de 
asemenea un motor de căutare  care permite să se afle care sunt 
activităţile de standardizare în lucru, şi care sunt standardele sau 
propunerile de standarde disponibile.  

Sunt aceste standarde şi propuneri de standarde disponibile numai în 
limba engleză? 

Este un adevăr faptul că cea mai mare parte a muncii desfăşurate în cadrul 
Comitetelor Tehnice şi în Grupurile de Lucru are loc în limba engleză. 
Documentaţia de bază, variantele preliminare, sunt în limba engleză. 
Atunci când se publică o propunere de normă europeană (prEN), spre 
exemplu, este numai sarcina DIN (organismul german de standardizare) sau 
al AFNOR (organismul francez de standardizare) să decidă dacă ele doresc 
să facă o traducere şi să furnizeze CEN o versiune în limba germană sau în 
limba franceză. Pentru realizarea unei astfel de traduceri se acordă un 
interval de 2 luni. Organismele Naţionale de Standardizare sunt cele care 
pot decide dacă vor fi realizate şi versiuni în alte limbi naţionale. Această 
decizie va fi luată numai în cazul solicitării de către utilizatori. În cazul în 
care, spre exemplu, este vorba de un mic grup de experţi (producători de 
soft, de pildă), este puţin probabil ca acest lucru să se întâmple. În cazul 
în care însă, standardul respectiv se adresează într-un mod mai general 
către un grup ţintă  mai mare, atunci Organismul Naţional de 
Standardizare trebuie să ia în considerare traducerea acestuia în limba 
naţională. 

3 > Care este relaţia cu standardele naţionale şi cele 
internaţionale (ISO)? 

Standardele Naţionale 

Există o înţelegere între CEN şi Organismele Naţionale de Standardizare ca, 
înainte de a începe o acţiune de standardizare la nivel naţionale, să se ia 
în considerare activitatea de standardizare efectuată de către CEN.  Dacă 
există deja o activitate începută de către CEN, această direcţie va trebui 
să fie urmată şi nu va mai trebui să se efectueze munca de standardizare 
la nivel naţional pe acel domeniu. După ce se publică Normele Europene, 
acele standarde naţionale existente şi aflate eventual în conflict cu norma 
europeană, vor fi rerase într-un anumit interval de timp. În cazul în care 
legislaţia naţională face referire la aceste standarde, atunci Organismele 
Naţionale de Standardizare pot obţine o perioadă de graţie de câţiva ani 
pentru a remedia această situaţie. Perioada de graţie maximă în decursul 
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căreia standardele naţionale tebuiesc retrase este de 3 până la 5 ani.  

Standardele ISO 

Există o înţelegere între CEN şi ISO, conform căreia aceste organisme nu 
vor lucra la aceleaşi subiecte. În cadrul CEN se poate începe o nouă muncă 
numai şi numai dacă aceasta nu se regăseşte în programul ISO, şi 
viceversa. Comitetele Tehnice CEN sunt încurajate să contacteze 
Comitetele Tehnice ISO  care lucrează asupra aceloraşi probleme, pentru a 
cădea de acord asupra unui posibil vot paralel (de exemplu CEN TC 89 şi 
ISO TC 163). Acest lucru înseamnă că norma europeană poate deveni o 
normă europeană ISO, în cazul în care este acceptată de către ISO. 
Normele europene existente vor fi menţinute, de preferinţă, de către 
comitetele tehnice ISO. Numai în cazul în care comitetele ISO 
corespunzătoare nu sunt interesate, sau nu acordă suficientă prioritate, 
comitetul tehnic CEN va continua programul normal de menţinere de 5 ani, 
sau îl va accelera dacă este nevoie. 

4 > Armonizarea 

În scopul sprijinirii pieţei deschise a Uniunii Europene, din ce în ce mai 
multe standarde sunt elaborate ca norme europene (EN). Pentru produsele 
de construcţii, aceasta reprezintă chiar o cerinţă bazată pe mandatul 
acordat de Uniunea Europeană către CEN în conformitate cu Directiva 
Europeană privind Produsele de Construcţii. Pentru a stimula o piaţă 
deschisă a Uniunii Europene, produsele de construcţii vor fi specificate 
numai în conformitate cu norme europene obligatorii, aşa-numite norme 
europene (sau norme europene şi ISO) “armonizate”.    
Directiva Europeană privind Eficienţa Energetică în Clădiri stimulează 
realizarea de standarde europene pentru procedurile de calcul energetic 
pentru clădiri şi sistemele acestora, precum şi acele standarde referitoare 
la prescripţiile de performanţă care sunt necesare pentru a relaţiona 
clădirile şi sistemele acestora în raport cu Directiva Europeană privind 
Eficienţa Energetică în Clădiri. Comisia Europeană a dat CEN un mandat 
pentru a accelera dezvoltarea de standarde necesare pentru 
implementarea Directivei Europeene privind Eficienţa Energetică în Clădiri.  
CEN nu a pornit această muncă de la zero. Comitetele Tehnice ale CEN 
(deja existente) au fost foarte active pe parcursul ultimilor 15 ani prin 
pregătirea de standarde internaţionale în acest domeniu. Aceste comitete 
tehnice au fost implicate în dezvoltarea programului CEN de sprijinire a 
implementării Directivei Europeene privind Eficienţa Energetică în Clădiri. 
Acest proces este supervizat de către Grupul de Lucru nr. 173 al CEN, 
intitulat grupul de proiect pentru eficienţa energetică a clădirilor. Sarcina 
sa constă în coordonarea muncii în aşa fel încât să se asigure că 
standardele elaborate în comitete de lucru diferite sunt compatibile unele 
cu altele. 

5 > Mandatul încredinţat către CEN de Uniunea Europeană 

Comisia Europeană – după consultaţii cu experţi ai statelor membre, cu 
grupuri de interese şi cu CEN –a decis că este o necesitate urgentă de a 
crea standarde care să sprijine Directiva Europeană privind Eficienţa 
Energetică în Clădiri. Scopul constă în realizarea în decursul unei scurte 
perioade de timp (2004-2006) a unui set clar şi consistent de standarde 
care să reprezinte baza pentru procedurile naţionale în statele membre. În 
mod special, acele state cu o experienţă foarte limitată în legătură cu 
Directiva Europeană privind Eficienţa Energetică în Clădiri, ar putea 
beneficia din această acţiune.  
 
Pe termen lung, armonizarea standardelor va deveni atractivă pentru  
toate statele membre. Cheltuielile de întreţinere, precum şi cheltuielile 
pentru dezvoltările viitoare de standarde vor fi mai mici în comparaţie cu 
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situaţia în care toate Organismele Naţionale de Standardizare ar trebui să 
facă acest lucru în mod individual. În plus. Există un mare avantaj în 
existenţa unor standarde armonizate în toată Europa. Implementarea pe 
scară largă a noilor soluţii tehnice, echipamente şi sisteme va deveni mai 
uşoară dacă performanţa se calculează în acelaşi mod. Acest lucru ar 
însemna că industria ar putea avea o piaţă mai mare în întreaga Europă, 
iar Europa însăşi ar putea beneficia de asemenea de mai bune oportunităţi 
pe piaţa mondială.     
 
Dezvoltarea standardelor CEN poate să conducă la standarde comune CEN-
ISO. Standardele ISO sunt unanim acceptate şi pot chiar mări oportunităţile 
de piaţă ale industriei europene.  
 
Diferenţele regionale existente în Europa cu privire la climă, tradiţia 
construcţiilor şi obiceiurile utilizatorilor  vor avea un impact asupra datelor 
de intrare şi, de aici, asupra performanţei energetice. Aceste diferenţe vor 
conduce de asemenea la opţiuni diferite atunci când este vorba de a găsi 
echilibrul optim între precizie şi simplitate.  Standardele dezvoltate ca 
urmare a Directivei Europeene privind Eficienţa Energetică în Clădiri vor 
trebui să fie suficient de flexibile pentru a reflecta toate aceste diferenţe. 

6 > Setul de standarde CEN referitoare la Directiva Europeană 
privind Eficienţa Energetică în Clădiri 

 
Întregul set de standarde CEN referitoare la Directiva Europeană privind 
Eficienţa Energetică în Clădiri constă din 43 de titluri sau părţi şi poate fi 
grupat după cum urmează: 
1. Standarde referitoare la fizica clădirilor, adică acele standarde care 
descriu calculul de transfer de căldură prin transmisie şi ventilare, sarcina 
şi temperatura de vară, emitanţa solară şi calculul nergiei necesare pentru 
încălzirea şi climatizarea clădirii. 
2. În al doilea grup sunt standarde referitoare la descrierea şi 
proprietăţile (clasificarea) sistemelor de ventilare şi a sistemelor de răcire 
şi pentru aer condiţionat. 
3. Al treilea grup de standarde se focalizează pe descrierea sistemelor 
pentru încălzirea spaţiilor şi pentru prepararea apei calde menajere: 
› Randamentul de producere; 
› Randamentul emisiilor; 
› Sisteme de încălzire şi de răcire de joasă temperatură întegrate în 

elementele de construcţie (sisteme înglobate). 
4. O serie de standarde ajutătoare referitoare la: 
› Sisteme de iluminat pentru clădiri (incluzând efectul luminii naturale); 
› Controlul şi automatizarea pentru instalaţiile din construcţii; 
› Evaluarea financiar-economică a aplicaţiilor de energie durabilă. 
5. Un set de standarde referitoare la inspecţie: 
› Cazane şi sisteme de încălzire; 
› Sisteme de răcire şi de aer condiţionat; 
› Sisteme de ventilare. 
6. Şi, în final dar nu cele mai puţin importante, două standarde cheie 
despre modul de exprimare a performanţei energetice şi despre certificare 
energetică a clădirilor, consumul total de energie, energia primară şi 
emisiile de CO2, evaluarea consumului de energie şi definirea clasificărilor 
în funcţie de performanţa energetică.    

7 > Statutul curent al standardelor CEN referitoare la Directiva 
Europeană privind Eficienţa Energetică în Clădiri şi de unde pot fi 
obţinute? 

Cele mai multe dintre standardele CEN referitoare la Directiva Europeană 
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privind Eficienţa Energetică în Clădiri sunt în mod curent disponibile ca 
propuneri de standarde (prEN). Unele dintre acestea sunt deja finalizate 
sub formă de standarde EN sau standarde EN-ISO. Standardele şi 
propunerile de standarde pot fi comandate la Organismele Naţionale de 
Standardizare (se poate consulta site-ul http://www.cenorm.be).  
Toate cele 43 de standarde sau părţi componente ale acestora sunt 
prezentate în anexă. Setul complet conţine 200 de pagini. Este însă de 
aşteptat ca, în urma rezultatelor chestionarului public, să fie făcute 
schimbări majore. Astfel, standardele care trebuie să fie publicate pentru 
votul final până la începutul lui 2007, să fie diferite în raport cu 
propunerile de standarde (prEN). Unele standarde vor fi unificate, 
definiţiile şi expresiile vor deveni mai bine armonizate în decursul lunilor 
următoare. Unele dintre părţile informative vor fi şterse.  Dar miezul 
conţinututlui nu se va schimba, astfel că este de mare interes utilizarea 
setului actual de propuneri de standarde europene (prEN) pentru a ne face 
o idee asupra setului final care va fi publicat în 2007.  
 
Ca de obicei, propunerile de standarde europene prEN sunt publicate în 
limba engleză, şi – la dorinţa organismului german DIN sau a celui francez 
AFNOR, ele sunt publicate în limbile germană şi franceză. Rămâne la 
latitudinea Organismelor Naţionale de Standardizare să decidă dacă este 
necesar să fie realizate şi versiuni în limbile naţionale, în funcţie de grupul 
ţintă avut în vedere (aşa cum s-a explicat anterior). 
 
 
  
 

 
Platforma pentru Constructii referitoare la Directiva Europeana privind Eficienta Energetica 
a Cladirilor a fost lansata in cadrul programului Intelligent Energy Europe, 2003-2006. 
Platforma este administrata de INIVE EEIG (www.inive.org), din partea Directoratului 
General pentru Transport si Energie. 
 
Informatia din aceasta publicatie se supune unei note de declinare a responsabilitatii si de 
drept de autor.  
Pentru informatii suplimentare se recomanda site-ul: 
http://www.buildingsplatform.eu/legal_notice_en.html   
 
©Uniunea Europeana, 2006  
Reproducerea este autorizata cu conditia mentionarii sursei de provenienta. 
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Anexă 
 
Lista standardelor referitoare la Directiva Europeană privind Eficienţa Energetică 
în Clădiri. 
 
Această anexă cuprinde următoarele documente: lista obiectelor de lucru contractate şi a 
standardelor referitoare la Directiva Europeană privind Eficienţa Energetică în Clădiri, lista 
propunerilor de standarde europene (prEN) contractate în baza mandatului referitor la Directiva 
Europeană privind Eficienţa Energetică în Clădiri, şi care au fost publicate în scopul chestionării 
publice. 
 
Reacţiile oficiale în legătură cu propunerile de standarde europene (prEN) trebuie trimise la 
organismele Naţionale de Standardizare care fac parte din statele membre ale CEN.Toate 
comentariile oficiale vor fi procesate de către Organismul de Standardizare Naţional şi vor fi trimise 
la Bruxelles. CEN va analiza rezultatele votului şi le va trimite la secretariatul comitetului tehnic al 
CEN care este responsabil cu acea problemă. După aceasta, responsabilul pentru acea propunere de 
standard european din cadrul grupului de lucru al CEN va începe analiza şi pregătirea versiunii finale 
a standardului care va trebui să fie prezentată pentru votul formal în decursul unui an. În decursul 
acestui proces de revizuire, toate comentariile făcute în legătură cu respectivul standard vor trebui 
de asemenea să fie luate în considerare. 

   
Nr.  
ob. 
de 
lucru 

Titlul Nr. prop. de 
standard 
european 

Data finală 
a 
chestionării 

32 Document “umbrelă”, Vedere de ansamblu asupra relaţiilor dintre 
standardele referitoare la Directiva Europeană privind Eficienţa 
Energetică în Clădiri 

Raport Tehnic 
al CEN 

 

1 Performanţa energetică a clădirilor – Metode pentru exprimarea 
eficienţei energetice şi pentru certificarea energetică a clădirilor 
(comasat cu ob. de lucru 3) 
Conţinut: defineşte: 
a) Indicatorii globali pentru exprimarea performanţei energetice a 

tuturor clădirilor, incluzând sistemele de încălzire, ventilare, aer 
condiţionat, apă caldă menajeră şi iluminat. Aceasta include toţi 
diverşii indicatori posibili, precum şi o metodă pentru normalizarea 
acestora. 

b) Modalităţi de exprimare a cerinţelor energetice pentru proiectarea 
clădirilor noi, ca şi pentru renovarea clădirilor existente. 

c) Proceduri pentru definirea valorilor de referinţă. 
d) Modalităţi de proiectare a schemelor de certificare energetică.    

prEN15217 06.09.2005 

2 Performanţa energetică a clădirilor – consumul total de energie, energia 
primară şi emisiile de CO2 
Conţinut: combină rezultatele din alte standarde care specifică modul 
de calcul al consumului energetic dintr-o clădire, ia în considerare 
energia produsă în interiorul clădirii, din care o parte poate fi 
transportată pentru a fi utilizată în altă parte; prezintă un sumar în 
formă tabelară referitor la consumul total de energie al clădirii.  
Specifică calculul consumului de energie primară şi al emisiilor de bioxid 
de carbon pentru clădire văzută în ansamblul ei; prezintă principiile 
generale pentru calculul factorilor de energie primară şi a factorilor de 
emisie de bioxid de carbon.  

prEN15315 28.12.2005 

3 Performanţa energetică a clădirilor – Modalităţi de exprimare a 
performanţei energetice a clădirilor (comasat cu ob. de lucru nr. 1) 

Vezi ob. de 
lucru nr. 1 
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4 Performanţa energetică a clădirilor – Evaluarea consumului de energie şi 
definirea clasificărilor 
Conţinut: Defineşte consumurile de energie care trebuiesc luate în 
considerare pentru stabilirea clasificărilor din punctul de vedere al 
performanţei energetice pentru clădiri noi şi existente, şi furnizează: 
a) O metodă pentru calculul clasificării evaluate, un consum standard 

de energie care nu depinde de comportamentul ocupanţilor, de 
condiţiile efective de climă, sau de alte condiţii (de mediu sau de 
intrare); 

b) O metodă pentru evaluarea clasificării operaţionale, în funcţie de 
energia livrată; 

c) O metodologie pentru creşterea încrederii în modelul de calcul al 
clădirii prin comparaţie cu consumul real de energie; 

d) O metodă de evaluare a eficienţei energetice prin perfecţionări 
posibile. 

prEN15203 06.09.2005 

5 Performanţa energetică a clădirilor – Inspecţia cazanelor şi a sistemelor 
de încălzire 
Conţinut: Specifică procedurile de inspecţie şi metodele opţionale de 
efectuare a măsurărilor pentru evaluarea performanţei energetice a 
cazanelor şi a sistemelor de încălzire existente. Sunt incluse cazanele 
pentru încălzire, pentru prepararea apei calde menajere sau ambele; de 
asemenea, sunt incluse cazanele pe gaz, pe combustibil lichid sau solid 
(inclusiv cele pe biomasă); Include de asemenea reţelele de distribuţie a 
căldurii, împreună cu componenetele asociate şi cele de control; 
aparatele încălzitoare, inclusiv accesoriile; şi sistemele de control 
pentru încălzirea spaţiilor.  

prEN15378 06.04.2005 

6 Ventilarea pentru clădiri – Performanţa energetică a clădirilor – 
Recomandări pentru inspecţia sistemelor de aer condiţionat 
Conţinut: Descrie metodologia obişnuită pentru inspecţia sitemelor de 
aer condiţionat din clădiri pentru răcirea şi/sau încălzirea spaţiilor prin 
intermediul unui consumator de energie static. Scopul este de a aprecia 
performanţa energetică şi de a dimensiona sistemul în mod corect, 
incluzând: conformitatea cu proiectul original şi cu modificările 
ulterioare ale acestuia, cerinţele actuale şi starea prezentă a clădirii, 
funcţionarea corectă a sistemului; funcţionarea şi setarea diverselor 
elemente de control; funcţionarea şi adaptarea diverselor componente; 
energia furnizată şi energia furnizată care rezultă.  

prEN15240 28.09.2005 

7 Sisteme de încălziri în clădiri – Metodă pentru calculul necesităţilor 
energetice ale sistemului şi ale randamentelor sistemului – Partea I: 
Generalităţi 
Conţinut: Standardizează mărimile de intrare, mărimile de ieşire şi 
structura metodei de calcul pentru necesităţile de energie ale 
sistemului.  Performanţa energetică poate fi evaluată fie prin valori ale 
randamentelor sistemului, fie prin valori ale pierderilor sistemului 
datorită ineficienţelor. Se bazează pe analiza următoarelor elemente ale 
sistemului de încălzire a spaţiilor şi de preparare a apei calde menajere: 
- performanţa energetică a sistemului de emitere, inclusiv controlul; 
- performanţa energetică a sistemului de distribuţie, inclusiv 
controlul; 
- performanţa energetică a sistemului de stocare, inclusiv controlul; 
- performanţa energetică a sistemului de generare, inclusiv controlul 
(de exemplu cazane, panouri solare, pompe de căldură, unităţi de 
cogenerare); 

  

8 Sisteme de încălzire în clădiri – Metodă pentru calculul necesităţilor de 
energie ale sistemului şi ale randamentelor sistemului – Partea 2.1: 

prEN15316-2-1 28.12.2005 
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Sisteme de emisie pentru încălzirea spaţiilor 
Conţinut: Performanţa energetică poate fi evaluată fie prin valori ale 
factorului de performanţă pentru sistemul de emisie de căldură, fie prin 
valori ale pierderilor sistemului de emisie de căldură datorită 
ineficienţelor. Metoda este bazată pe o analiză a următoarelor 
caracteristici ale sistemului de emisie a căldurii, inclusiv automatizarea: 

- distribuţia neuniformă a temperaturii spaţiului; 
- emiţătorii înglobaţi în structura clădirii; 
- controlul temperaturii interioare. 

9 Sisteme de încălzire în clădiri – Metodă pentru calculul necesităţilor de 
energie ale sistemului şi ale randamentelor sistemului – Partea 2.2: 
Sisteme de generare pentru încălzirea spaţiilor 
Partea 2.2.1. Sisteme de combustie (cazane) 
Partea 2.2.2. Sisteme de pompe de căldură 
Partea 2.2.3. Sisteme termice solare (inclusiv DHW)  
Partea 2.2.4. Performanţa şi calitatea sistemelor de cogenerare pentru 
energia electrică şi căldură (inclusiv sisteme locale şi micro-
cogenerarea) 
Partea 2.2.5. Performanţa sistemelor de termoficare de calitate şi a 
sistemelor de volum mare 
Partea 2.2.6. Performanţa altor surse regenerabile de căldură şi 
electricitate 
Partea 2.2.7. Sisteme de combustie a biomasei 
Conţinut: Furnizează metode pentru determinarea randamentelor şi/sau 
ale pierderilor şi ale energiei auxiliare. Este alcătuit din 7 părţi.  

prEN15316- 
 
 
 
4-1 
4-2 
4-3 
4-4 
 
 
4-5 
 
4-6 
 
4-7 

 
 
 
 
20.03.2006 
20.03.2006 
20.03.2006 
20.03.2006 
 
 
20.03.2006 
 
20.03.2006 
 
26.06.2006 

10 Sisteme de încălzire în clădiri – Metodă pentru calculul necesităţilor de 
energie ale sistemului şi ale randamentelor sistemului – Partea 2.3: 
Sisteme de distribuţie pentru încălzirea spaţiilor 
Conţinut: Furnizează o metodologie pentru calculul/estimarea emisiilor 
de căldură ale sistemelor de distribuţie pentru încălzire bazate pe 
utilizarea apei, şi ale cererii auxiliare, precum şi pentru emisiile de 
căldură şi ale cererii auxiliare recuperabile.  

prEN15316-2-3 20.03.2006 

11 Sisteme de încălziri în clădiri - Metodă pentru calculul necesităţilor de 
energie ale sistemului şi ale randamentelor sistemului – Partea 3: 
Sisteme pentru apa caldă menajeră 
Partea 3.1.1. Caracteristici ale consumului (tipologii de consum)  
Partea 3.1.2. Distribuţia 
Partea 3.1.3. Stocarea şi generarea 
Conţinut: Calculul necesarului de energie pentru sistemele de încălzire 
a apei calde menajere, inclusiv automatizarea.  
În trei părţi. 

prEN15316- 
 
 
3.1. 
 
3.2. 
3.3. 

 
 
 
28.12.2005
. 
 
28.12.2005
. 
28.12.2005
. 

12 Ventilarea pentru clădiri – calculul temperaturilor încăperilor, ale 
sarcinii şi necesarului de energie pentru clădiri dotate cu sisteme de aer 
condiţionat 
Conţinut: Defineşte procedurile pentru calculul temperaturilor, 
sarcinilor sensibile şi necesarului de energie pentru încăperi; sarcina 
latentă pentru răcirea şi încălzirea încăperii; sarcinile de încălzire, 
răcire, umidificare şi deumidificare ale clădirii; sarcinile de încălzire, 
răcire, umidificare şi deumidificare ale sistemului.  
Furnizează metoda de calcul generală orară, precum şi metode 
simplificate. 

prEN15243 19.11.2005 

13  Performanţa energetică a clădirilor – Necesarul de energie pentru 
iluminat – Partea 1: Estimarea energiei pentru iluminat  
(este propusă şi o a 2-a parte, cu date suplimentare) 

prEN15193-1 17.08.2005
. 
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Conţinut: Specifică metodologia de calcul pentru evaluarea necesraului 
de energie utilizată pentru iluminatul clădirii, şi furnizează  indicatorul 
numeric pentru necesarul de energie pentru iluminat upentru scopul 
certificării. Furnizează de asemenea o metodologie pentru calculul 
consumului dinamic de energie pentru iluminat, în vederea estimării 
performanţei energetice globale a clădirii.    

14 Performanţa energetică a clădirilor – Calculul energiei utilizate pentru 
încălzirea şi răcirea spaţiilor (cu extinderea scopului standardului EN ISO 
13790/2001) 
Conţinut: Furnizează metode de calcul pentru evaluarea consumului 
anual de energie pentru încălzirea şi răcirea unei clădiri rezidenţiale sau 
ne-rezidenţiale, sau a unei părţi a acesteia. Include calculul transferului 
de căldură al clădirii prin transmisie sau ventilare când aceasta este 
încălzită sau răcită până la o temperatură interioară constantă; 
contribuţia surselor interne de căldură şi a radiaţiei solare la echilibrul 
termic al clădirii; necesarul anual de energie pentru încălzire şi răcire; 
energia anuală necesară sistemelor de încălzire şi răcire ale clădirii 
pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor; energia anuală suplimentară 
necesară de un sistem de ventilare. Clădirile pot avea mai multe zone cu 
diferite setări de temperatură, şi pot avea încălzire şi răcire 
intermitentă. Perioada de calcul este de o lună sau o oră, sau – pentru 
clădirile retidenţiale – sezonul de încălzire sau răcire. Furnizează reguli 
generale pentru condiţiile la limită şi datele fizice de intrare, indiferent 
de metoda de calcul aleasă.      

prEN-ISO 
13790 

05.10.2005
. 

15 Performanţa termică a clădirilor – Calculul consumului de energie pentru 
încălzirea spaţiilor – metoda simplificată 
(va fi tratat de Ob. de lucru 14) 

Vezi 14  

16 Performanţa termică a clădirilor – Calculul sarcinii sensibile de răcire a 
încăperii – Criterii generale şi proceduri de validare 
Conţinut: Stabileşte nivelul datelor de intrare şi de ieşire, şi prescrie 
condiţiile la limită necesare pentru o metodă de calcul a sarcinii 
sensibile de răcire a unei singure încăperi aflate la o temperatură 
constantă şi/sau variabilă, luând în considerare limita sarcinii de vârf de 
răcire a sistemului. Include o schemă de clasificare  a metodei de calcul 
precum şi criteriile care trebuiesc îndeplinite de o metodă de calcul 
pentru a respecta acest standard. Scopul este de a valida metodele de 
calcul utilizate pentru evaluarea sarcinii maxime de răcire în vederea 
alegerii echipamentelor şi a proiectării sistemului HVAC; de a evalua 
profilul de temperatură atunci când capacitatea de răcire a sistemului 
se reduce; de a furniza date pentru evaluarea posibilităţilor optime de 
reducere a sarcinii; de a permite analiza sarcinilor parţiale aşa cum este 
solicitat de proiectarea, exploatarea şi automatizarea sistemului.   

prEN15255 19.11.2005
. 

17 Performanţa termică a clădirilor – Calculul consumului de energie pentru 
încălzirea şi răcirea spaţiilor – Criterii generale şi proceduri de validare 
Conţinut: Specifică ipotezele, condiţiile la limită şi testele de validare 
pentru  o procedură de calcul al consumului anual de energie pentru 
încălzirea şi răcirea spaţiilor dintr-o clădire (sau dintr-o parte a unei 
clădiri), atunci când calculele se fac pe o bază orară. Nu impune vreo 
tehnică numerică specifică. Scopul acestui standard este de a valida 
metodele de calcul utilizate pentru a descrie performanţa energetică a 
fiecărei încăperi dintr-o clădire; furnizează informaţii energetice, care 
vor fi utilizate ca interfaţă cu analiza performanţei sistemului (HVAC, 
iluminat, apă caldă menajeră, etc).   

prEN15265 16.12.2005
. 

18 Ventilarea pentru clădiri – Metode de calcul pentru determinarea 
debitelor de aer în clădirile de locuinţe, inclusiv infiltraţiile (va fi 

Vezi 19  
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înlocuit de Ob. de lucru 19) 
19 Ventilarea pentru clădiri – Metode de calcul pentru determinarea 

debitelor de aer în clădirile de locuinţe, inclusiv infiltraţiile (Obiectele 
de lucru 18 şi 19 sunt comasate) 
Conţinut: Descrie metoda de calcul a debitelor de aer pentru clădiri cu 
scopul de a fi utilizată pentru aplicaţii ca: calcul energetic, calculul 
sarcinii pentru încălzire şi pentru răcire, confortul pe timp de vară şi 
evaluarea calităţii aerului interior. Se aplică la clădirile ventilate 
mecanic; tubulatură pasivă; sisteme hibride care permit trecerea de la 
ventilarea mecanică la cea naturală şi viceversa; deschiderea manuală a 
ferestrelor pentru aerisire, sau probleme de confort pe timp de vară. 

prEN15242 28.10.2005 

20 Ventilarea pentru clădiri – Metode de calcul pentru necesarul de energie 
datorită existenţei sistemelor de ventilare din clădiri (comasat cu 21) 
Conţinut: Descrie metoda de calcul a impactului energetic al sistemelor 
de ventilaţie (inclusiv cele de aerisire) din clădiri, metodă care se 
utilizează pentru aplicaţii ca: calcul energetic, calculul sarcinii pentru 
încălzire şi pentru răcire. Scopul său este de a defini modul de calcul 
pentru caracteristicile aerului care intră în clădiri (temperatură, 
umiditate), precum şi energia corespunzătoare necesară tratării acestuia 
şi energia electrică auxiliară necesară. 

prEN15241 28.10.2005
. 

21 Ventilarea pentru clădiri – Metode de calcul pentru necesarul de energie 
datorită existenţei sistemelor de ventilare din clădirile de locuit 
(comasat cu 20) 

Vezi 20  

22 Metode de calcul pentru îmbunătăţirea randamentelor energetice prin 
aplicarea sistemelor integrate de automatizare pentru clădiri 
Conţinut: Defineşte şi specifică performanţa pentru economia de 
energie, pentru funcţiile şi rutinele de optimizare ale sistemelor şi 
serviciilor oferite de Sistemele de Automatizare şi Control ale Clădirii 
(BACS) şi de Managementul Tehnic al Clădirii (TBM). Face rezumatul 
metodologiilor de calcul/estimare pentru necesarul de căldură pentru 
încălzire, ventilare, răcire, apă caldă menajeră şi iluminat al clădirii, şi 
exprimă rezultatul economiei de energie şi al randamentului din clădire 
prin aplicarea diverselor funcţii de economisire de energie oferite de 
BACS. 

prEN15232 21.09.2005 

23 Revizia standardelor care se referă la transmisia de căldură în clădiri – 
setul 1 
Performanţa termică a componentelor clădirii – caracteristica dinamică 
termică – Metode de calcul 
Conţinut: Specifică caracteristicile legate de comportamentul dinamic 
termic al componentelor clădirii şi prezintă o metodă pentru calculul 
acestora. 
Performanţa termică a clădirilor – Coeficienţi de transfer de căldură prin 
transmisie şi ventilaţie – Metode de calcul  
Conţinut: Specifică metoda şi furnizează convenţii pentru calculul 
coeficienţilor de transfer de căldură în regim staţionar pentru 
fenomenele de transmisie şi ventilare, aplicate întregii clădiri sau unor 
părţi ale acesteia.  Aplicabilă atât pentru pierderea de căldură 
(temperatura interioară mai mare decât temperatura exterioară), cât şi 
pentru aporturi de căldură (temperatura interioară mai mică decât 
temperatura exterioară). 
Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor – calculul 
transmitanţei. Partea 1: Generalităţi 
Conţinut: Prezintă metode pentru calculul transmitanţei termice a 
ferestrelor şi uşilor de trecere, alcătuite din panouri vitrate sau opace 
montate într-o ramă, cu sau fără obloane. Permite calculul pentru 

prEN-ISO 
 
13786 
 
 
 
 
13789 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10077-1 

10.07.2005
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.09.2005
. 
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diferite tipuri de vitraje, panouri opace, diverse tipuri de rame, şi, acolo 
unde este cazul, pentru rezistenţa termică suplimentară datorată 
obloanelor închise.  

24 Revizia standardelor care se referă la transmisia de căldură în clădiri – 
setul 2 
Materiale şi produse pentru construcţii – Proprietăţi higrotermice – Valori 
termice de calcul tabelate şi proceduri pentru determinarea valorilor 
declarate şi de proiectare 
Conţinut: Acest standard specifică metode pentru determinarea 
valorilor termice declarate şi de proiectare pentru materiale omogene şi 
produse pentru construcţii, împreună cu procedurile pentru convertirea 
valorilor obţinute pentru un anumit set de condiţii în valori valabile 
pentru un alt set de condiţii. Aceste proceduri sunt valabile pentru 
temperaturi ambientale de proiecatre cuprinse între –30°C şi +60°C. 
Furnizează coeficienţi de conversie pentru temperatură şi pentru 
umiditate. Aceşti coeficienţi sunt valabili pentru temperaturi medii 
cuprinse între 0°C şi 30°C.  
Furnizează de asemenea date de proiectare în formă tabelară pentru a fi 
utilizate în calculul de transfer de căldură şi umiditate, pentru 
materialele termic omogene şi produsele utilizate în mod curent în 
construcţia clădirilor. 
 

Transferul de căldură prin sol – metode de calcul 

Conţinut: Prezintă metodele de calcul pentru coeficienţii de transfer de 
căldură şi fluxurile termice, pentru elementele de construcţie în contact 
cu solul, inclusiv pentru planşee la nivelul solului, planşee suspendate şi 
subsoluri. Se aplică la elementele de construcţie, sau la părţi ale 
acestora, situate sub un nivel orizontal în pereţii delimitatori ai clădirii. 
Include calculul acelei fracţiuni staţionare din fluxul de căldură (fluxul 
termic mediu anual), precum şi calculul acelei fracţiuni datorate 
variaţiilor periodice anuale de temperatură (variaţiile sezoniere ale 
fluxului termic în raport cu fluxul mediu anual).  
 
Punţi termice – Fluxuri termice şi temperaturi ale suprafeţelor – calcul 
detaliat 
Conţinut: Stabileşte specificaţiile pentru un model geometric în 3 
dimensiuni şi în 2 dimensiuni ale unei punţi termice, pentru calculul 
numeric al fluxurilor termice şi temperaturilor suprafeţelor. 
Specificaţiile includ limitele geometrice şi subdiviziunile modelului, 
condiţiile termice la limită, precum şi valorile termice şi relaţiile care 
trebuiesc utilizate.    
 
Punţi termice – Transmitanţa liniară – metode simplificate şi valori 
implicite 
Conţinut: Se ocupă cu metodele simplificate pentru determinarea 
fluxurilor termice prin punţile termice liniare care apar la îmbinarea 
elementelor de construcţii.  Prezintă cerinţe referitoare la cataloagele 
cu punţi termice şi metode manuale de calcul. Furnizează valori 
implicite pentru transmitanţa termică liniară. 
 

Rezistenţa termică şi transmitanţa termică – Metodă de calcul 

Conţinut: metodă de calcul a rezistenţei termice şi a transmitanţei 

prEN-ISO 
 
10456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13370 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10211 
 
 
 
 
 
 
 
 
14683 
 
 
 
 
 
 
 
 
6946 

24.09.2005
. 
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termice a componentelor de construcţii şi a elementelor de construcţie, 
cu excepţia uşilor, a ferestrelor şi a altor elemente vitrate, componente 
care implică transferul de căldură prin sol, precum şi componente prin 
care se prevede trecerea aerului.      

25 Ventilarea pentru clădiri non-rezidenţiale – Cerinţe de performanţă 
pentru sistemele de ventilare şi de condiţionare a încăperilor (revizie a 
standardului european EN 13779/2003) 
Conţinut: Prezintă cerinţele de performanţă pentru sistemele de 
ventilaţii. Se aplică la proiectarea sistemelor de ventilare şi de 
condiţionare a încăperilor pentru clădiri non-rezidenţiale care pot fi 
ocupate de oameni, cu excepţia aplicaţiilor de genul proceselor 
industriale. (Aplicaţiile pentru ventilarea rezidenţială se tratează în 
prEN 14788).  

prEN13779 29.09.2005
. 

26 Proiectarea sistemelor de încălzire şi de răcire a suprafeţelor, bazate pe 
utilizarea apei şi înglobate în elementele de construcţie 
Partea 1: Determinarea capacităţii de încălzire şi de răcire în condiţii de 
proiectare 
Partea 2: Proiectarea, dimensionarea şi instalarea 
Partea 3: Optimizarea în vederea utilizării surselor regenerabile de 
energie 
Conţinut: Se referă la sistemele de încălzire şi de răcire a suprafeţelor, 
bazate pe utilizarea apei, aflate în clădirile rezidenţiale, comerciale şi 
industriale, pentru sistemele înglobate în perete, pardoseală sau tavan 
fără nici o trecere liberă de aer. Se prezintă în tei părţi: 
Partea 1: Determinarea capacităţii de încălzire şi de răcire în condiţii de 
proiectare 
Partea 2: Proiectarea, dimensionarea şi instalarea 
Partea 3: Optimizarea în vederea utilizării surselor regenerabile de 
energie 

prEN15377 
 
 
15377-1 
 
15377-2 
15377-3 
 

 
 
 
06.03.2006
. 
 
06.03.2006
. 
06.03.2006
. 

27 Cerinţe de performanţă pentru procedura de calcul a temperaturii fără 
răcire mecanică 
Conţinut: Specifică ipotezele, condiţiile la limită, ecuaţiile şi testele de 
validare pentru o procedură de calcul, în condiţii dinamice cu unitatea 
de timp ora, pentru temperatura interioară (a aerului şi cea de lucru) în 
decursul perioadei calde, a unei singure încăperi care nu este dotată cu 
nici un fel de echipament răcire/încălzire în funcţiune. Acest standard 
nu  impune anumite tehnici numerice de calcul. Testele de validare sunt 
incluse.  

EN13791 Publicat 

28 Performanţa termică a clădirilor – Calculul temperaturilor interioare ale 
unei încăperi fără ventilare mecanică pe timp de vară – Metoda 
simplificată 
Conţinut: Specifică datele de intrare pentru metodele simplificate de 
calcul necesare la determinarea valorilor maxime, medii şi minime 
zilnice ale temperaturii de lucru ale unei încăperi în perioada caldă, 
pentru definirea caracteristicilor unei încăperi cu scopul de a evita 
supraîncălzirea pe timp de vară în faza de proiectare, sau pentru a 
stabili dacă este într-adevăr necesară instalarea unui sistem de răcire. 
Furnizează criteriile care trebuiesc respectate de o metodă de calcul 
pentru a satisface standardul. 

EN13792 Publicat 

29 Cerinţe pentru proceduri de evaluare economice standard referitoare la 
sistemele energetice din clădiri, inclusiv sursele regenerabile de 
energie 
Conţinut: Furnizează date şi metode de calcul pentru problemele 
economice ale sistemelor de încălzire şi ale altor sisteme care sunt 
implicate în cererea şi consumul de energie ale unei clădiri. 

prEN15459 26.06.2006
. 
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30 Recomandări pentru inspecţia sistemelor de ventilare 
Conţinut: Prezintă metodologia de inspecţie a sistemelor de ventilare 
naturală şi mecanică în legătură cu consumul său de energie. Este 
aplicabil pentru toate tipurile de clădiri. Scopul este de a evalua 
funcţionarea şi impactul asupra consumului de energie. Include 
recomandări asupra posibilelor ameliorări ale sistemului.   

prEN15239 28.09.2005
. 

31 Criterii pentru ambientul interior, inclusiv confortul termic, calitatea 
aerului interior, a iluminatului şi problemele de zgomot 
Conţinut: Specifică parametrii de impact şi/sau criteriile pentru 
ambientul interior, şi modul cum se stabilesc parametrii de intrare ai 
ambientului interior pentru proiectarea sistemului construcţiei şi pentru 
calculele de performanţă energetică. Specifică de asemenea metode 
pentru evaluarea pe termen lung a ambientului interior obţinut ca 
rezultat al calculelor sau al masurărilor.  Este aplicabil în special pentru 
clădirile ne-industriale unde criteriile pentru ambientul interior sunt 
stabilite de ocupanţii umani, şi unde producţia sau procesul nu au un 
impact major asupra ambientului interior.  

prEN15251 05.10.2005 

 

 


