
 

1 
 

  

Level(s) – Un cadru comun al UE 
pentru indicatorii de bază ai 
durabilității clădirilor de birouri și 
rezidențiale  

Manual de utilizare 2: Configurarea 
unui proiect pentru utilizarea 
cadrului comun Level(s) 

(Versiunea pentru publicare 1.1)  

Nicholas Dodd, Shane Donatello, 
Mauro Cordella (JRC, Unitatea B.5) 

 

Ianuarie 2021 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Comisia Europeană 
Centrul Comun de Cercetare 
Direcția B, Creștere economică și inovare 
Unitatea 5, Economia circulară și leadershipul industrial  
 
Date de contact 
Shane Donatello 
Adresa: Edificio Expo. c/ Inca Garcilaso, 3. E-41092 Sevilla (Spania) 
E-mail: jrc-b5-levels@ec.europa.eu 
https://ec.europa.eu/jrc 
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home 
 
Aviz juridic 
Prezenta publicație este un raport tehnic întocmit de Centrul Comun de Cercetare, serviciul științific 
intern al Comisiei Europene. Raportul urmărește să sprijine prin dovezi științifice procesul de 
elaborare a politicilor europene. Rezultatele științifice exprimate nu implică o poziție politică a 
Comisiei Europene. Nici Comisia Europeană, nici o altă persoană care acționează în numele acesteia 
nu poate fi considerată răspunzătoare pentru eventualele utilizări ale prezentei publicații. 
 
Citare: Dodd N., Donatello S. & Cordella M., 2021. Level(s) – Un cadru comun al UE pentru indicatorii 
de bază ai durabilității clădirilor de birouri și rezidențiale, Manual de utilizare 2: Configurarea unui 
proiect pentru utilizarea cadrului comun Level(s) (versiunea pentru publicare 1.1);  
 
Titlul 
Level(s) – Un cadru comun al UE pentru indicatorii de bază ai durabilității clădirilor de birouri și 
rezidențiale, Manual de utilizare 2: Configurarea unui proiect pentru utilizarea cadrului comun 
Level(s) (versiunea pentru publicare 1.1); 
 
Rezumat 

Elaborat ca un cadru comun al UE cuprinzând indicatori de bază pentru evaluarea sustenabilității 
clădirilor de birouri și rezidențiale, Level(s) poate fi aplicat din primele etape ale proiectării 
conceptuale până la sfârșitul proiectat al ciclului de viață a clădirii. Pe lângă performanța de mediu, 
care este principalul element urmărit, cadrul permite evaluarea altor aspecte importante de 
performanță asociate, folosind indicatori și instrumente pentru determinarea nivelului de sănătate și 
confort, a costului pe durata ciclului de viață și a potențialelor riscuri la adresa performanței clădirii. 

Level(s) își propune să promoveze un limbaj comun în domeniul durabilității clădirilor. Acest limbaj 
comun ar trebui să permită aplicarea la nivel de clădire a unor măsuri care pot contribui efectiv la 
îndeplinirea obiectivelor de mediu mai largi ale Uniunii. Level(s) este structurat după cum urmează: 

1. Obiective generale: Un set cuprinzător de 6 obiective generale ale cadrului Level(s), care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale UE și ale statelor membre în domenii 
cum sunt energia, utilizarea materialelor, gestionarea deșeurilor, apa și calitatea aerului din 
încăperi. 

2. Indicatori esențiali: Șaisprezece indicatori comuni, laolaltă cu o metodologie simplificată de 
evaluare a ciclului de viață (LCA), care pot fi folosiți pentru a măsura performanța clădirilor 
și contribuția acestora la fiecare obiectiv general. 

În plus, cadrul Level(s) își propune să promoveze gândirea bazată pe ciclul de viață. Cadrul Level(s) 
îndrumă utilizatorii de la o abordare inițială centrată pe aspecte individuale ale performanței clădirii 
către o perspectivă mai globală, cu scopul de a promova utilizarea extinsă la nivel european a 
metodelor de evaluare a ciclului de viață (LCA) și de evaluare a costurilor pe durata ciclului de viață 
(LCCA). 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Structura documentului Level(s) 

 
Figura 1. Structura documentului Level(s) 

Manual de utilizare 1: 
Cadrul comun -
Introducere

Orientări și instruire 
pentru potențiali 
utilizatori ai cadrului 
Level(s)

Note de sinteză: Gândirea centrată pe 
durabilitate

• Gândirea centrată pe întregul ciclu de viață 
și gândirea circulară

• Eliminarea decalajelor în materie de 
performanță

• Cum se poate realiza o renovare durabilă
• Cum poate durabilitatea să influențeze 

valoarea

Manual de utilizare 2:
Configurarea unui 
proiect

Planificarea utilizării 
cadrului Level(s) în proiect 
și realizarea caracterizării 
clădirii

3. Cum funcționează cadrul Level(s)

1. Cum poate fi folosit cadrul Level(s)
2. Limbajul comun al durabilității

1. Realizarea unui plan al proiectului

2. Realizarea caracterizării clădirii

Manual de utilizare 3:
Manual de utilizare a 
indicatorilor 

Instrucțiuni detaliate și 
orientări privind modul de 
utilizare a fiecărui indicator

1.1 Eficiența energetică în faza de 
exploatare
1.2. Potențialul de încălzire globală pe 
durata ciclului de viață

2.1 Deviz, materiale și durate de viață

2.2. Deșeuri și materiale de construcție 
și din demolare
2.3 Proiectare pentru adaptabilitate și 
renovare
2.4. Proiectare în vederea 
dezmembrării, refolosirii și reciclării

3.1 Consum de apă în faza de 
exploatare

4.1. Calitatea aerului din interior

4.2 Timp în afara plajei de confort 
termic

4.3. Iluminare și confort vizual

4.4 Acustică și protecție împotriva 
zgomotului

5.1. Protecția sănătății ocupanților și 
confortul termic al acestora
5.2. Risc sporit de fenomene 
meteorologice extreme

5.3. Drenajul durabil

6.1. Calcularea costurilor pe ciclu de 
viață
6.2. Crearea de valoare și expunerea la 
risc
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Cum se folosește manualul de utilizare a cadrului Level(s)  
Dacă sunteți nou în activitatea de evaluare a durabilității clădirilor, vă recomandăm să citiți UM1 înainte 
de a citi această a doua parte (UM2). UM2, a doua parte a manualului de utilizare a cadrului Level(s), 
prezintă informații de care veți avea nevoie la configurarea și aplicarea cadrului Level(s) la proiectul 
dumneavoastră imobiliar. Informațiile prezentate în UM2 pot fi folosite pentru a instrui membrii 
echipei de proiect, clienții și alte părți interesate. Oferă instrucțiuni cu privire la 

• Realizarea unui plan de aplicare a cadrului Level(s) la proiect: Planificarea aplicării cadrului 
Level(s) la proiectul dvs., inclusiv informații cu privire la:  

 Obiectivele generale și indicatorii de urmărit,  

 Selectarea nivelului de lucru și 

 Planificarea momentelor și a modalităților de realizare a evaluării Level(s) și alocarea 
responsabilităților aferente. 

• Realizați caracterizarea clădirii: Cum se compilează informațiile de bază necesare pentru 
caracterizarea proiectului de construcții. Veți avea nevoie de acestea când veți realiza planul 
de aplicare a cadrului Level(s) la proiect. 
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1. Realizarea planului de aplicare a cadrului Level(s) la proiect 

Primul pas în procesul recomandat pentru aplicarea cadrului Level(s) este de a realiza un plan al 
proiectului. Planul proiectului are ca scop:  

      - definirea obiectivelor generale de durabilitate pe care le va urmări proiectul;  

      - identificarea indicatorilor care vor fi folosiți pentru evaluarea performanței;  

      - stabilirea „nivelului” la care se va realiza evaluarea performanței proiectului și  

      - planificarea resurselor necesare pentru evaluarea performanței proiectului și a momentelor în 
care acestea vor fi necesare pe parcursul ciclului de viață al proiectului. 

 

Etapa 1: Selectarea obiectivelor generale și a indicatorilor urmăriți 

În această primă etapă, trebuie să decideți ce obiective generale legate de durabilitatea proiectului de 
construcții veți urmări. Pentru fiecare obiectiv general, va trebui să selectați indicatorii pe care 
intenționați să îi folosiți pentru evaluarea performanței proiectului de construcții și pentru raportarea 
rezultatelor evaluării. Tabelul 1 cuprinde o imagine de ansamblu a obiectivelor generale și a 
indicatorilor aferenți dintre care puteți alege. 
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Tabelul 1. Imagine de ansamblu asupra obiectivelor generale și a indicatorilor aferenți 

Obiectiv general Indicator Unitate de măsură Informații succinte 

1: Gaze cu efect 
de seră și emisiile 

de poluanți 
atmosferici pe 

parcursul ciclului 
de viață al clădirii 

1.1 Eficiența energetică în 
faza de exploatare 

kilowați-oră pe metru pătrat 
pe an (kWh/m2/an) 

Acest indicator măsoară cererea de energie primară a clădirii în faza de exploatare. În cadrul 
abordării din perspectiva ciclului de viață, cererea de energie este denumită și „consum de energie 
operațional”. Ia în calcul beneficiile producției de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon sau 
din surse regenerabile.  

1.2 Potențialul de 
încălzire globală pe 

durata ciclului de viață 

echivalent kg CO2 pe metru 
pătrat pe an (kg echiv. CO2 

/m2/an 

Acest indicator măsoară emisiile de gaze cu efect de seră (GES) asociate clădirii în diferite etape ale 
ciclului său de viață. Așadar, măsoară contribuția clădirii la emisiile care determină încălzirea globală 
sau schimbări climatice pe pământ. Aceste emisii sunt uneori denumite „emisii de carbon pe 
parcursul întregului ciclu de viață” sau „amprenta de carbon”.  

2. Cicluri de viață 
ale materialelor 

circulare și 
eficiente din 
punctul de 
vedere al 
resurselor 

2.1 Deviz, materiale și 
durate de viață 

Unități de cantitate, mase și 
ani 

Acest indicator măsoară cantitățile și masele de produse pentru construcții necesare pentru 
finalizarea unor părți definite ale clădirii. Permite estimarea duratelor de viață ale părților definite ale 
clădirii. 

2.2 Deșeuri și materiale 
de construcție și din 

demolare 

kg de deșeuri și materiale pe 
m2 de suprafață utilă totală 

Acest indicator măsoară cantitatea totală de deșeuri și de materiale rezultată din activitățile de 
construcție, renovare și demolare. În continuare, datele sunt folosite pentru a calcula rata de 
reorientare deșeurilor și a materialelor către reutilizare și reciclare, conform ierarhiei acestora. 

2.3 Proiectare pentru 
adaptabilitate și renovare Scor pentru adaptabilitate 

Indicatorul evaluează măsura în care proiectul unei clădiri poate facilita adaptarea la cerințele în 
schimbare ale ocupanților și la condițiile de pe piața imobiliară. Astfel, reprezintă un indicator indirect 
privind capacitatea unei clădiri de a continua să își îndeplinească funcția și privind posibilitatea de 
prelungire a duratei sale de exploatare.  

2.4 Proiectare în vederea 
dezmembrării, construirii, 

refolosirii și reciclării 
Scor de dezmembrare 

Indicatorul evaluează măsura în care, prin proiectarea clădirii, se facilitează recuperarea unor 
materiale pentru reutilizare sau reciclare. Include evaluarea ușurinței de dezmembrare a unui număr 
minim de părți ale clădirii, urmată de evaluarea ușurinței reutilizării și reciclării acestor părți și a 
subansamblelor și materialelor lor.  

3. Utilizarea 
eficientă a 

resurselor de apă 

3.1 Consum de apă în 
faza de exploatare m3/an de apă pe ocupant 

Indicatorul măsoară consumul total de apă al unui ocupant mediu al clădirii, cu posibilitatea de 
defalcare a acestei valori în apă potabilă și nepotabilă furnizată. De asemenea, susține identificarea 
amplasamentelor cu deficit de apă. 

1-3 ECV completă nu se aplică 10 categorii de impact 

- Schimbări climatice; epuizarea stratului de ozon; acidifiere; eutrofizare acvatică – ape dulci; 
eutrofizare acvatică – ape marine; eutrofizare – terestră; formarea fotochimică a ozonului; epuizarea 
resurselor abiotice – minerale și metale; epuizarea resurselor abiotice – combustibili fosili; consumul 
de apă 
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Obiectiv general Indicator Unitate de măsură Informații succinte 

4. Spații 
sănătoase și 
confortabile 

4.1 Calitatea aerului din 
interior 

Parametri de ventilație, CO2 și 
umiditate 

Lista țintă a poluanților: 
COVT, formaldehida, CMR 

VOC, rata ICV, mucegai, 
benzen, particule în 

suspensie, radon 

Indicatorul măsoară o combinație a parametrilor care definesc starea aerului din interiorul clădirii și a 
poluanților aerieni țintă:  

 Calitatea proiectată a aerului din interior se raportează la rata de împrospătare a aerului și la 
modul în care aceasta este reglată pentru a menține concentrația de CO2 și umiditatea la niveluri 
sănătoase.  

 Poluanții aerieni țintă pot fi controlați prin selectarea unor materiale pentru amenajări puțin 
poluante și raportarea cu privire la acestea, prin combaterea dezvoltării mucegaiurilor și prin 
folosirea unor sisteme de ventilație cu filtre adecvate aerului exterior poluat. 

4.2 Timp în afara plajei de 
confort termic 

% de timp în afara plajei de 
confort termic pe durata 

sezoanelor în care se folosesc 
încălzirea și răcirea 

Acest indicator măsoară ponderea perioadelor, pe durata unui an, în care condițiile termice din 
interiorul clădirii asigură confortul ocupanților acesteia. Aceasta măsoară capacitatea unei clădiri (cu 
și fără servicii tehnice) de a menține anumite specificații predefinite de confort termic în timpul 
sezoanelor calde și reci.  

4.3 Iluminare și confort 
vizual Listă de verificare nivelul 1 Indicatorul măsoară disponibilitatea și calitatea luminii, luând în considerare combinația dintre 

sisteme de iluminat electric instalate și pătrunderea luminii naturale într-o clădire. 

4.4 Acustică și protecție 
împotriva zgomotului Listă de verificare nivelul 1 

Acest indicator măsoară potențialul de perturbare a liniștii de zgomote nedorite transmise sub forma 
sunetelor de impact și a celor propagate prin aer între locuințe și între spații de birouri, sub forma 
reverberațiilor sonore în spații de birou și din surse externe de zgomot în ambele tipuri de clădiri. 

5. Adaptare și 
reziliență la 
schimbările 

climatice 

5.1 Protecția sănătății 
ocupanților și confortul 

termic al acestora 

Timp în % estimat în afara 
plajei (de parametri optimi) în 

perioada 2030-2050 (a se 
vedea și indicatorul 4.2) 

Acest indicator măsoară potențialul de abatere de la condițiile de confort termic simulate folosind 
proiecții ale condițiilor meteorologice în 2030 și în 2050 realizate pornind de la condițiile 
meteorologice actuale. Indicatorul are la bază aceeași metodologie ca indicatorul 4.2. 

5.2 Risc sporit de 
fenomene meteorologice 

extreme 

Lista de verificare de nivel 1 
(în curs de elaborare) 

Acest indicator evaluează potențialul unor fenomene meteorologice extreme în viitor (de exemplu 
furtuni, ploi, zăpezi și valuri de căldură) și impactul acestora asupra duratei de exploatare a unei 
componente sau a unui material de construcție. 

5.3 Risc sporit de 
inundații 

Lista de verificare de nivel 1 
(în curs de elaborare) 

Acest indicator măsoară riscul potențial de inundații de viitoare fenomene de inundații și măsura în 
care proiectarea clădirii poate contribui la creșterea sau scăderea riscului de inundații pluviale și 
fluviale, atât în imediata vecinătate a șantierului, cât și în zonele din aval. 

6. Cost și valoare 
optimizate pe 

6.1 Costuri pe durata 
ciclului de viață 

EUR pe metru pătrat pe an 
(EUR/m2/an) 

Acest indicator măsoară toate costurile asociate elementelor clădirii înregistrate în fiecare fază a 
ciclului de viață al unui proiect de construcții pe perioada de referință studiată și, dacă este astfel 
definit de client, pe durata de exploatare prevăzută.  
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Obiectiv general Indicator Unitate de măsură Informații succinte 
durata ciclului de 

viață 
6.2 Crearea de valoare și 

expunerea la risc Listă de verificare nivelul 1 

Acest indicator evaluează potențialul ca proiectarea clădirii să influențeze pozitiv evaluările clădirii și 
încadrarea acesteia în clase de risc, sub trei aspecte principale: 

 cheltuieli de regie reduse (prin reducerea la minimum a costurilor de exploatare)  
 venituri sporite și investiții mai stabile (prin creșterea atractivității proprietăților)  
 riscuri reduse (prin anticiparea expunerii potențiale pe viitor). 
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Etapa 2: Stabilirea „nivelului” la care se va realiza evaluarea performanței proiectului 

În a doua etapă, va trebui să decideți cu privire la nivelul de angajament al clientului, al echipei de 
proiect și al contractanților față de evaluarea performanței proiectului de construcții. Puteți completa 
matricele de planificare a proiectului 1 și 2 (a se vedea tabelul 3 și, ulterior, tabelul 5).  

Cele trei „niveluri” sunt din ce în ce mai complexe, pornind de la conceptul inițial și continuând cu 
proiectarea detaliată, construirea, finalizarea și ocuparea clădirii. Cu cât se pot include mai multe 
niveluri în evaluare, cu atât va fi mai exactă imaginea asupra performanței proiectului, inclusiv asupra 
oricăror diferențe între proiectul clădirii și construcția finalizată. Pentru a vă ajuta să decideți nivelul la 
care veți lucra, găsiți mai jos în descrierea acestei etape informații suplimentare. 

 
Figura 2. Nivelurile — de la proiectarea conceptuală la performanța în exploatare 

Nivelurile sunt concepute astfel încât să se suprapună cu fazele tipice care sunt urmate într-un proiect 
de construcții. În tabelul 2 sunt identificate etapele orientative ale proiectului care sunt asociate cu 
fiecare nivel. Astfel, tabelul poate fi folosit pentru a înțelege cum și când vor contribui diferite 
activități din cadrul acestor faze la aplicarea cadrului Level(s) la proiect.  

Tabelul 2. Faze orientative ale proiectului asociate fiecărui nivel 

Nivelul 1 

Proiectare conceptuală 

Nivelul 2 

Proiectare și construire detaliate 

Nivelul 3 

Conform execuției și în 
exploatare 

L1a. Definirea proiectului și 
informare 

L1b. Proiectare conceptuală 

L2a. Proiect general (urbanism și 
autorizare) 

L2b. Proiectare detaliată 
(licitație) 

L2c. Proiect tehnic (construire) 

L3a. Proiect conform execuției 

L3b. Dare în exploatare și probe 

L3c. Finalizare și predare 

L3d. Ocupare și exploatare 

Instrucțiunile pentru folosirea fiecărui indicator din cadrul Level(s) se găsesc în manualele de utilizare 
corespunzătoare fiecăruia dintre aceștia. Acolo unde este cazul, instrucțiunile identifică activitățile de 
evaluare și de raportare asociate fiecăreia dintre aceste faze. De exemplu, pentru indicatorul 4.1. 
Calitatea aerului din interior, se arată că monitorizarea calității aerului are loc după finalizarea lucrărilor 

L1 
Proiectare 
conceptuală 

L2
Proiectare și 
construcție în 
detaliu

L3
Conform execuției 
și în exploatare
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(Nivel 3: L3c), în timp ce selecția produselor pentru construcții în funcție de emisiile poluante are loc în 
faza de proiectare (Nivel 2: L2a-c). 

Mai multe informații: 

Care sunt nivelurile și cum pot fi folosite 

Cadrul comun este organizat pe trei niveluri. Pe baza nivelurilor, se poate alege cât de cuprinzătoare 
va fi raportarea cu privire la durabilitatea proiectului. Cele trei niveluri reprezintă următoarele faze 
din executarea unui proiect de construcții: 

- Nivelul 1. Proiectarea conceptuală a proiectului de construcții – nivelul cel mai simplu, 
întrucât implică evaluări calitative timpurii ale fundamentelor proiectului conceptual și 
raportarea cu privire la conceptele care au fost sau se intenționează a fi aplicate. 

- Nivelul 2. Performanța clădirii în faza de proiectare și construire detaliată – un nivel 
intermediar, întrucât implică evaluarea cantitativă a performanței proiectate și 
monitorizarea clădirii folosind unități și metode standardizate. 

- Nivelul 3. Performanța clădirii conform execuției și în exploatare, după finalizare și predare 
către client – acesta este nivelul cel mai avansat, întrucât implică monitorizarea și 
expertizarea atât a activităților de pe șantier, cât și a comportamentului clădirii finalizate și 
al primilor săi ocupanți.  

Ideea de bază este că nivelurile urmează un parcurs de specialitate, de la conceptul inițial, la 
proiectare și construcție și, după predare-primire, la realitatea clădirii finalizate. Progresarea pe 
nivele reprezintă, de asemenea, o creștere a nivelului de precizie și de fiabilitate a raportării – cu cât 
este mai înalt nivelul, cu atât constatările raportate vor oferi date care reflectă mai exact 
caracteristicile clădirii finalizate și în exploatare.  

În continuare, în funcție de necesitățile și prioritățile proiectului, puteți realiza evaluarea:  

 la un singur nivel (de exemplu, lucrând doar la nivelul 1 și aplicând proiectarea 
conceptuală),  

 până la un anumit nivel (de exemplu, lucrând de la nivelul 1 la nivelul 2 și calculând 
performanța proiectelor conceptuale aplicate) sau  

 combinând anumite niveluri (de exemplu, lucrând la nivelul 1 și monitorizând apoi 
performanța la nivelul 3). 

Puteți realiza rapoarte pentru fiecare nivel la care alegeți să lucrați. Puteți alege să lucrați la 
niveluri diferite pentru fiecare indicator. Astfel, când veți alege nivelul veți stabili și perioada de 
timp pe care va fi urmărită și raportată performanța proiectului.  
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Tabelul 3. Matricea 1 de planificare a aplicării cadrului Level(s) la proiect: identificarea nivelurilor la care veți lucra și planificarea temporală a activităților de evaluare1 

Obiectiv general Indicatori 
Nivelul 1 

Proiectare 
conceptuală 

Nivelul 2 

Proiectare și construcție în 
detaliu 

Nivelul 3 

Conform execuției și în 
exploatare 

Obiectiv general 1 
Emisii de gaze cu 
efect de seră și de 
poluanți 
atmosferici pe 
durata ciclului de 
viață al clădirii   

1.1. Eficiența energetică în faza 
de exploatare     

1.2. Potențialul de încălzire 
globală pe durata ciclului de viață    

Obiectivul general 
2: Cicluri de viață 
ale materialelor 
circulare și 
eficiente din punct 
de vedere al 
resurselor 

 

2.1. Deviz, materiale și durate de 
viață    

2.2. Deșeuri și materiale de 
construcție și din demolare    

2.3. Proiectare pentru 
adaptabilitate și renovare    

2.4. Proiectare în vederea 
dezmembrării, refolosirii și 
reciclării 

   

                                                           
1 Pentru fiecare indicator: (i) identificați nivelul la care veți lucra (dacă este cazul) și (ii) în ce etape ale proiectului trebuie să se desfășoare evaluarea activității (pentru orientare, a se vedea etapele proiectului 
definite la tabelul 2) 
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Obiectiv general Indicatori 
Nivelul 1 

Proiectare 
conceptuală 

Nivelul 2 

Proiectare și construcție în 
detaliu 

Nivelul 3 

Conform execuției și în 
exploatare 

Obiectivul general 
3: Utilizarea 
eficientă a 
resurselor de apă 

 

3.1. Consum de apă în faza de 
exploatare    

Obiectivul general 
4: Spații sănătoase 
și confortabile 

 

4.1. Calitatea aerului din interior    

4.2. Durata în afara plajei de 
confort termic    

4.3. Iluminare și confort vizual    

4.4. Acustică și protecție 
împotriva zgomotului     

Obiectivul general 
5: Adaptare și 
rezistență la 
schimbările 
climatice  

5.1. Protecția sănătății 
ocupanților și confortul termic al 
acestora 

   

5.2. Risc sporit de fenomene 
meteorologice extreme    

5.3. Risc sporit de inundații    

Obiectivul general 
6: Cost și valoare 

6.1. Calcularea costurilor pe ciclu 
de viață    
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Obiectiv general Indicatori 
Nivelul 1 

Proiectare 
conceptuală 

Nivelul 2 

Proiectare și construcție în 
detaliu 

Nivelul 3 

Conform execuției și în 
exploatare 

optimizate pe 
durata ciclului de 
viață 

 

6.2. Crearea de valoare și 
expunerea la risc 
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Nivelul 1: Proiectarea conceptuală a proiectului de construcții 

Acest nivel are rolul de a oferi un punct de pornire simplu și accesibil pentru utilizarea fiecărui indicator. 
La acest nivel, evaluările sunt calitative, ceea ce înseamnă că urmăresc măsura în care conceptul se 
aplică sau nu unei serii de aspecte de proiectare sugerate. Aspectele prezentate pentru fiecare indicator 
sunt aproximări legate de îmbunătățirea performanței, selectate pe bază de dovezi științifice. 

Reguli de bază pentru raportare la nivelul 1: 

 Se recomandă ca, mai întâi, să se realizeze un plan de aplicare a cadrului Level(s) la proiect, 
conform etapelor 1-3. 

 Specificați conceptele de proiectare care au fost abordate, cu trimiteri la listele de verificare 
și folosind formularul din manualul de utilizare al fiecărui indicator. 

 În cazul proiectelor de renovare, raportați în funcție de expertiza de referință, folosind 
formularul prevăzut.  

Etapă suplimentară opțională 

 Selectați și raportați rezultatele etapelor mai avansate, conform instrucțiunilor pentru fiecare 
indicator. 

 

Nivelul 2: Proiectarea și construcția clădirii în detaliu 

Acest nivel are rolul de a oferi o bază comună pentru cuantificarea performanței proiectelor de clădiri. 
Ca atare, prezintă mai multe provocări de natură tehnică decât nivelul 1, necesitând mai multe 
cunoștințe, instrumente și competențe. Pentru fiecare indicator, sunt furnizate unități de măsură 
comune împreună cu metode de calcul de referință.  

Reguli de bază pentru raportare la nivelul 2: 

 Dacă nu ați procedat deja în acest mod, se recomandă ca mai întâi să se realizeze un plan de 
aplicare la proiect a cadrului Level(s), conform etapelor 1-3 

 Completați descrierea clădirii, conform instrucțiunilor din nota de informare 2 

 În cazul proiectelor de renovare, raportați în funcție de expertiza de referință, folosind 
formatul prevăzut 

 Raportați rezultatele evaluării fiecărui indicator folosind formularul din manualul de utilizare 
al fiecărui indicator 

 Raportați metoda folosită și principalele ipoteze pentru fiecare indicator folosind formularul 
din manualul de utilizare al fiecărui indicator. 

Etape suplimentare opționale 

 Selectați și raportați rezultatele etapelor recomandate de optimizare prezentate în 
instrucțiunile pentru fiecare indicator, dacă sunt disponibile. 

 

Nivelul 3: Performanța clădirii conform execuției și în exploatare, după finalizare și predare 
către client 

La acest nivel, scopul este de a culege date cu privire la performanța reală a clădirii/proiectului de 
construcție. În funcție de indicator, datele pot proveni din șantier sau de la clădirea finalizată. Este 
așadar nevoie de o atentă planificare și eșalonare în timp a activităților, pentru a asigura culegerea 
datelor în momentele potrivite ale proiectului și alocarea corectă a responsabilităților. Dacă se parcurge 
etapa opțională de comandare a unor sondaje în rândul ocupanților pentru unii indicatori, performanța 
clădirii poate fi înțeleasă temeinic. 

Reguli de bază pentru raportare la nivelul 3: 
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 Dacă nu ați procedat deja în acest mod, se recomandă ca mai întâi să se realizeze un plan de 
aplicare la proiect a cadrului Level(s), conform etapelor 1-3 

 Dacă nu ați procedat deja astfel, completați caracterizarea clădirii urmând instrucțiunile din 
nota de informare 2.2  

 Raportați rezultatele evaluării fiecărui indicator folosind formularul din manualul de utilizare 
al fiecărui indicator 

 Raportați metoda folosită și strategia de eșantionare folosite pentru fiecare indicator, din nou, 
folosind, de asemenea, formularul din manualul de utilizare al fiecărui indicator. 

Etapă suplimentară opțională 

 Selectați oricare dintre etapele de optimizare recomandate și raportați cu privire la aplicarea 
acesteia pentru a îmbunătăți granularitatea și fiabilitatea rezultatelor. 

 Raportați cu privire la rezultatele sondajelor privind satisfacția ocupanților. 
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Etapa 3: Planificarea fluxului de lucru pentru realizarea evaluărilor în cadrul Level(s) 

Valoarea cea mai mare poate fi obținută prin integrarea completă a cadrului Level(s) în gestionarea 
fluxului de lucru al proiectului de construcții. Astfel, durabilitatea va deveni o prioritate centrală pentru 
proiectul de construcții, pe lângă factori cum ar fi costul și randamentul. Planificarea eficientă a fluxului 
de lucru pentru aplicarea cadrului Level(s) este importantă din mai multe motive: 

 vor trebui alocate roluri și responsabilități specifice în cadrul echipei de proiect 

 în funcție de diferitele aspecte ale performanței care vor fi evaluate, pot fi necesare 
cursuri de pregătire sau competențe specifice 

 vor trebui gestionate informațiile și datele necesare pentru realizarea evaluărilor. 

 Activități esențiale legate de cadrul Level(s) vor impune cerințe și termene specifice în ce 
privește momentul în care vor trebui derulate.  

Ca parte a planificării proiectului, recomandăm completarea matricelor 1 (a se vedea tabelul 3) și 2 (a 
se vedea tabelul 5) ale planului de proiect, răspunzând întrebărilor de planificare din tabelul 4 și 
incluzând detalii suplimentare pentru fiecare indicator din matrice. Această modalitate de lucru va 
permite realizarea unei planificări eficiente și integrarea evaluărilor Level(s) în proiect. 

Tabelul 4. Aplicarea cadrului Level(s) la proiect: planificare asociată etapelor cheie ale fluxului de lucru 

Etape ale fluxului 
de lucru 

Planificare necesară Reacția echipei de proiect 

Evaluarea 
performanței în 
cadrul Level(s) 

- Echipa de proiect a fost instruită 
cu privire la cadrul Level(s) și la 
modul de aplicare a acestuia? 

 

- Echipa a stabilit obiective 
intermediare pentru evaluarea 
fiecărui indicator? 

 

- Cine va răspunde de realizarea 
evaluării pentru fiecare 
indicator? 

 

- Cine va coordona evaluările 
indicatorilor din cadrul Level(s)?  

- Echipa a fost instruită și are 
competențele necesare pentru a 
realiza toate evaluările prevăzute 
în cadrul Level(s)?  

- Dacă nu, cum va fi acoperit 
deficitul de competențe? 

 

Managementul 
informațiilor și 
datelor 

- Cum va fi gestionat fluxul de 
informații și de date necesare 
pentru evaluarea fiecărui 
indicator? 

 

- Va fi folosit un sistem de 
modelare a informațiilor privind 
clădirea (BIM)? Dacă da, cum va 
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Etape ale fluxului 
de lucru 

Planificare necesară Reacția echipei de proiect 

sprijini evaluările în cadrul 
Level(s)? 

Baza de referință 
pentru renovare 

- Va fi un proiect major de 
renovare?  

- În cazul unui răspuns afirmativ, 
cât de cuprinzătoare este 
aceasta?  

 

- Cum se va realiza expertiza 
tehnică de referință a clădirii și 
anvelopei sale? 

 

- Ce informații din expertiza 
tehnică de referință vor fi 
necesare pentru evaluarea 
indicatorilor? 

 

Determinarea 
valorii de piață a 
proprietății 

- Cum vor fi luate în considerare la 
determinarea valorii de piață a 
clădirilor aspectele privind 
performanța urmărite cu ajutorul 
indicatorilor din cadrul Level(s)? 

 

- Cum și în ce momente ale 
proiectului se va stabili dialogul 
între echipa de proiect și 
evaluator? 

 

Verificare 
externă 

- Va fi necesară verificarea externă 
a rezultatelor evaluării pe baza 
cadrului Level(s)? 

- Dacă da, cine și în ce moment al 
proiectului va realiza verificarea? 
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Tabelul 5. Matricea 2 de planificare a aplicării cadrului Level(s) la proiect: identificarea cerințelor, alocarea responsabilităților și gestionarea informațiilor2 

Obiectiv general Indicatori 
Nivelul 1 

Proiectare 
conceptuală 

Nivelul 2 

Proiectare și construire detaliate 

Nivelul 3 

Conform execuției și în 
exploatare 

Obiectiv general 1 
Emisii de gaze cu 
efect de seră și de 
poluanți 
atmosferici pe 
durata ciclului de 
viață al clădirii   

1.1 Eficiența energetică în faza de 
exploatare     

1.2 Potențialul de încălzire 
globală pe durata ciclului de viață    

Obiectivul general 
2: Cicluri de viață 
ale materialelor 
circulare și 
eficiente din punct 
de vedere al 
resurselor 

 

2.1 Deviz, materiale și durate de 
viață    

2.2 Deșeuri și materiale de 
construcție și din demolare    

2.3 Proiectare pentru 
adaptabilitate și renovare    

2.4 Proiectare având în vedere 
dezmembrarea, refolosirea și 
reciclarea 

   

                                                           
2 Pentru fiecare indicator: (i) identificarea nivelul de expertiză necesar; (ii) Cine va fi responsabil cu realizarea evaluării? Și (iii) Cum și de către cine vor fi gestionate informațiile și datele? 
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Obiectiv general Indicatori 
Nivelul 1 

Proiectare 
conceptuală 

Nivelul 2 

Proiectare și construire detaliate 

Nivelul 3 

Conform execuției și în 
exploatare 

Obiectivul general 
3: Utilizarea 
eficientă a 
resurselor de apă 

 

3.1 Consum de apă în faza de 
exploatare    

Obiectivul general 
4: Spații sănătoase 
și confortabile 

 

4.1 Calitatea aerului în interior    

4.2 Durată în afara plajei de 
confort termic    

4.3 Iluminare și confort vizual    

4.4 Acustică și protecție 
împotriva zgomotului     

Obiectivul general 
5: Adaptare și 
reziliență la 
schimbările 
climatice  

5.1 Protecția sănătății 
ocupanților și confortul termic al 
acestora 

   

5.2 Risc sporit de fenomene 
meteorologice extreme    

5.3 Risc sporit de inundații    

Obiectivul general 
6: Cost și valoare 

6.1 Costuri pe durata ciclului de 
viață    
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Obiectiv general Indicatori 
Nivelul 1 

Proiectare 
conceptuală 

Nivelul 2 

Proiectare și construire detaliate 

Nivelul 3 

Conform execuției și în 
exploatare 

optimizate pe 
durata ciclului de 
viață 

 

6.2 Crearea de valoare și 
expunerea la risc 
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2: Realizarea caracterizării clădirii  

O parte importantă a activităților desfășurate la nivelurile 2 și 3 constă în caracterizarea clădirii. Rolul acesteia este 
de a asigura o bază transparentă pentru a compara performanțele clădirilor. Informațiile din caracterizarea clădirii 

vor fi folosite și pentru obținerea și normalizarea rezultatelor pentru mai mulți indicatori. 

 

Informațiile necesare pentru caracterizarea clădirii sunt rezumate în tabelul 6, cerințele cu privire la ceea ce este 
necesar fiind specificate mai detaliat în Formularul de raportare a caracterizării clădirii pentru cadrul Level(s) (a se 
vedea tabelul 7). Orientări suplimentare și tabele de referință sunt prezentate în îndrumările tehnice privind 
caracterizarea clădirii, secțiunea următoare a acestui manualul de utilizare. 

Tabelul 6. Prezentare generală a informațiilor necesare pentru realizarea caracterizării clădirii conform cadrului Level(s) 

Descriere Informații necesare 

1. Amplasare și climă 
1.1 Țara și regiunea în care se află clădirea 
1.2 Număr de grade-zile de încălzire și de răcire 
1.3 Zona climatică în care se află clădirea 

2. Tipul și vechimea clădirii 
2.1 Tipul proiectului 
2.2 Anul construirii  
2.3 Segmentul de piață 

3. Cum va fi utilizată clădirea  
3.1 Condiții de utilizare prevăzute  
3.2 Tipare de ocupare și utilizare a clădirii 
3.3 Durata de exploatare prevăzută (sau necesară) 

4. Modelul și caracteristicile clădirii 
4.1 Forma clădirii  
4.2 Suprafața utilă totală a clădirii și standardul de măsurare aplicat 
4.3 Elementele clădirii care urmează a fi evaluate și sistemul de clasificare aplicat 

Pentru indicatorii care se raportează la ciclul de viață, și anume 1.2 Potențial de încălzire globală pe durata ciclului 
de viață, LCA (evaluare a ciclului de viață) de la concepere la dispariție și 6.1 Costuri pe durata ciclului de viață, 
informațiile din caracterizarea clădirii reprezintă o componentă esențială a evaluării în cadrul Level(s) și vor fi 
folosite pentru a defini „scopul și domeniul de aplicare” conform terminologiei LCA. Pentru a înțelege mai bine 
această relație, în continuare se prezintă un ghid al termenilor tehnici folosiți în raport cu acești indicatori privind 
ciclul de viață, precum și trimiteri la secțiunile în care găsiți informațiile corespunzătoare acestora. 

Mai multe informații: 

Corelări între informațiile din caracterizarea clădirii și termenii tehnici folosiți în raport cu indicatorii privind ciclul 
de viață 

• Obiectul evaluării: O caracterizare fizică a clădirii și a elementelor clădirii care urmează a fi evaluată (a se 
vedea 4. Modelul clădirii).  

• Unitate funcțională echivalentă: Caracteristicile tehnice și funcționalitățile impuse ale clădirii (a se vedea 
2. Tipul clădirii și 3. Cum va fi utilizată clădirea). 

• Unitate de referință: Unitatea comună folosită pentru normalizarea rezultatelor cu scopul de a permite 
comparații, și anume impactul asupra mediului pe 1 m2 de suprafață utilă (a se vedea 4. Modelul clădirii) 

• Condiții de exploatare de referință: Tiparele anticipate de ocupare și utilizare a clădirii (a se vedea 3. Cum 
va fi utilizată clădirea). 
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• Durata de exploatare impusă: Durata de exploatare impusă de client, care este posibil să nu fie aceeași 
cu durată de exploatare de referință pentru evaluări în cadrul Level(s), aceasta din urmă fiind de 50 de 
ani (a se vedea 3. Cum va fi utilizată clădirea). 

• Alte caracteristici: Există alte variabile, cum ar fi clima sau durata de exploatare impusă a elementelor 
clădirii, care influențează performanța clădirii în timp. 

 

Tabelul 7. Formular de raportare a caracterizării clădirii pentru cadrul Level(s) 

Parametru Clădiri de birouri Clădiri rezidențiale 

1. Amplasare 

1.1 Țara și regiunea 

1.2 Număr de grade-zile de încălzire și de răcire 

1.3 Zona climatică 

2. Tipul și 
vechimea 
clădirii 

2.1 Clădire nouă sau renovare majoră 

2.2 Anul construirii 

2.3 Segment de piață 
— Ocupare de proprietar sau de închiriat 
— Clasa clădirii conform BOMA3: 
Tipul de proprietate: 

 Investiție 
 Instituțională 
 Speculativă 
 Ocupată de proprietar 

Tipul închirierii (după caz) 
A: Chirie premium 
B: Chirie medie 
C: Chirie sub medie 

2.3 Segment de piață 
După forma de deținere 

 Ocupată de proprietar  
 Închiriere, social  
 Închiriere, pe piața liberă  
 Închiriere, student 
 Închiriere, seniori 
 Altele (de precizat) 

3. Cum va fi 
utilizată 
clădirea? 

3.1 Condiții de utilizare 
Conform celor definite în scopul calculului eficienței energetice impuse a clădirii (în conformitate cu 

metoda națională de calcul)  

3.2 Tipare de ocupare și utilizare a clădirii 
3.2.1 Densitate a ocupării preconizată 

 Suprafața spațiului de lucru în m2 per echivalent 
persoană care lucrează cu normă întreagă  

3.2.2 Tipare de ocupare preconizate 
Număr de ore și zile anual 

Nu se aplică 

3.3 Durata de exploatare prevăzută (sau 
necesară) 
Durata de exploatare preconizată de client sau 
perioada de păstrare a investiției în ani (se va 
menționa care anume) 

3.3 Durata de exploatare prevăzută (sau 
necesară) 
Durata de exploatare preconizată de client sau 
perioada de păstrare a investiției sau, alternativ, 
durata de exploatare garantată a proprietății care 
va fi vândută. 

4.1 Forma clădirii 
Selectați forma 

4.1 Forma clădirii 
Selectați forma: 

                                                           
3 BOMA (Building Owners and Managers Association), Building class definitions, http://www.boma.org/research/Pages/building-class-
definitions.aspx  

http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
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Parametru Clădiri de birouri Clădiri rezidențiale 

4. Modelul și 
caracteristicile 
clădirii 

 Parc de clădiri de birouri cu regim mic de 
înălțime 

 Ansamblu urban de tip încadrat 
 Ansamblu urban de tip perimetral 
 Ansamblu urban de tip rețea 
 Turn/zgârie-nori 
 Altele (de precizat) 

 Casă individuală, izolată 
 Casă semi-izolată 
 Casă de rând sau înșiruită 
 Casă multifamilială sau bloc de 

apartamente 
(până la 4 etaje/5-9 etaje/peste 9 etaje) 

4.2 Suprafața utilă totală 
Standard de referință pentru calcule: IPMS Office 3 
(dacă se folosește alt standard, acesta va fi 
specificat clar) 

4.2 Suprafața utilă totală 
Plan de cazare pentru clădiri noi sau renovate, cu 
indicarea următoarelor informații:  

 Numărul unităților rezidențiale după tip 
și numărul paturilor 

 Suprafața utilă a fiecărui tip de unitate 
rezidențială din plan: 

Standard de referință pentru calcule: IPMS 
Residential 3c (dacă se folosește alt standard, 
acesta va fi specificat clar) 

4.3 Elementele clădirii care urmează a fi evaluate și sistemul de clasificare aplicat 
4.3.1 Elementele clădirii care urmează a fi evaluate 
— Se va raporta orice deviere de la elementele de construcție cuprinse implicit în cadrul Level(s) 
4.3.2 Sistemul aplicat pentru clasificarea elementelor clădirii 
— Se va raporta sistemul național, specific sectorului sau de BIM folosit pentru clasificarea și organizarea 
informațiilor privind elementele construcției 

 

Tabelul 8. Formular de raportare a caracterizării clădirii pentru cadrul Level(s) (format care poate fi completat) 

Parametru Clădiri de birouri Clădiri rezidențiale 

1. Amplasare 

1.1 Țara și regiunea  

1.2 Număr de grade-zile de încălzire și de 
răcire   

1.3 Zona climatică   

2. Tipul și 
vechimea 
clădirii 

2.1 Clădire nouă sau renovare majoră  

2.2 Anul construirii  

2.3 Segment de piață   

3. Cum va fi 
utilizată 
clădirea 

3.1 Condiții de utilizare  

3.2 Tipare de ocupare și utilizare a clădirii 
3.2.1 Densitate a ocupării preconizată 
3.2.2 Tipare de ocupare preconizate 

 Nu se aplică 

3.3 Durata de exploatare prevăzută (sau 
necesară)   

4. Modelul și 
caracteristicile 
clădirii 

4.1 Forma clădirii   

4.2 Suprafața utilă totală   

4.3 Elementele clădirii care urmează a fi 
evaluate și sistemul de clasificare aplicat 
4.3.1 Elementele clădirii care urmează a 
fi evaluate 
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4.3.2 Sistemul aplicat pentru clasificarea 
elementelor clădirii 
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3. Îndrumări și informații suplimentare pentru realizarea caracterizării clădirii  
În această parte a manualului de utilizare 2, sunt oferite orientări suplimentare cu privire la realizarea caracterizării 
clădirii, cu accent pe următorii parametri: 

 1.2: Număr de grade-zile de încălzire și de răcire 

 1.3: Zona climatică 

 2.1: Clădire nouă sau renovare majoră 

 3.1: Condiții de utilizare 

 3.2: Tipare de ocupare și utilizare a clădirii 

 3.3: Durata de exploatare prevăzută (sau necesară) 

 4.2: Suprafața utilă totală 

 4.3 Elementele clădirii care urmează a fi evaluate și sistemul de clasificare aplicat 

Parametru de caracterizare a clădirii 1.2: Număr de grade-zile de încălzire și de răcire 

Conform Eurostat, gradele-zile de încălzire și de răcire sunt definite astfel: 

 Numărul de grade-zile de încălzire (HDD) este un indicator tehnic în funcție de vreme, conceput pentru a 
descrie necesarul de energie pentru încălzire al clădirilor la temperaturi sub 15o C.  

 Numărul de grade-zile de răcire (CDD) este un indicator tehnic în funcție de vreme, conceput pentru a 
descrie necesarul de energie pentru răcire (aer condiționat) al clădirilor la temperaturi peste 24o C.  

Valorile HDD și CDD pot fi obținute pentru orice amplasament din Uniunea Europeană folosind instrumentul PVGIS 
Typical Meteorological Year al JRC4.  

Parametru de caracterizare a clădirii 1.3: Zona climatică 

Pentru a putea compara clădiri din întreaga Uniune, trebuie definite condițiile climatice de referință. Această 
cerință apare deoarece există importante variații climatice la nivel regional și subregional, iar unele părți ale 
statelor membre au zone climatice comparabile cu cele din alte state membre, de exemplu, nordul Spaniei și 
nordul Italiei.  

Pentru clasificarea zonală a localităților sau orașelor, se vor folosi pragurile grade-zile de încălzire și răcire din tabelul 
9. Încadrarea zonală permite clasificarea oricărui loc din Uniune. De exemplu, Palermo se încadrează în zona 1, care 
este definită ca având peste 1 200 de grade-zile de răcire și mai puțin de 1 500 de grade-zile de încălzire.  

Tabelul 9. Zone climatice și plaje de încălzire și răcire exprimate în grade-zile5 

Zona 
climatică 

Parametri 
Orașe reprezentative Grade-zile de 

încălzire Grade-zile de răcire 

Zona 1 <1 500 >1 200 Atena - Larnaca - Luga - Catania – Sevilla - Palermo 
Zona 2 <1 500 >800-1 200 Lisabona - Madrid - Marsilia - Roma 
Zona 3 >1 500-3 000 400-800 Bratislava - Budapesta - Ljubljana - Milano - Viena 

Zona 4 >1 500-3 000 <400 Amsterdam - Berlin - Bruxelles - Copenhaga - Dublin - Londra 
- Macon - Nancy - Paris - Praga - Varșovia 

Zona 5 >3 000 <400 Helsinki - Riga - Stockholm - Gdansk - Tovarene 

 

                                                           
4 Joint Research Centre, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – TMY generator https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy  
5 Adaptare după Ecofys (2013) și JRC (2018) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Parametru de caracterizare a clădirii 2.1: Clădire nouă sau renovare majoră 

Directiva privind performanța energetică a clădirilor definește „renovarea majoră” ca însemnând:  

„renovarea unei clădiri în cazul căreia: 

(a) costul total al renovării referitoare la anvelopa clădirii sau la sistemele tehnice ale acesteia depășește 
25 % din valoarea clădirii, excluzând valoarea terenului pe care este situată clădirea; 

sau 

(b) peste 25 % din suprafața anvelopei clădirii este supusă renovării. 

Statele membre pot alege să aplice opțiunea (a) sau opțiunea (b).” 

 

Parametru de caracterizare a clădirii 3.1: Condiții de utilizare 

Condițiile de utilizare a unei clădiri sunt de regulă definite pe baza metodei naționale de calcul al necesarului de 
energie al clădirii. Condițiile implicite de utilizare sunt prezentate pentru diferite zone din clădiri de birouri și 
rezidențiale în anexa C la standardul EN 16798-1.  

 

Parametru de caracterizare a clădirii 3.2: Tipare de ocupare și utilizare a clădirii 

Densitatea proiectată a ocupării unei clădiri de birouri poate fi estimată raportând numărul posturilor de lucru și 
suprafața ocupată de fiecare dintre acestea la numărul de membri ai personalului echivalent normă întreagă care 
vor lucra în clădire6. 

Densitatea posturilor de lucru 

Marjele orientative medii de densitate a ocupării în m2 pe post de lucru sunt: 

 Densitate ridicată a ocupării: < 7 m2/post de lucru 

 Densitate medie a ocupării: 8-13 m2/post de lucru 

 Densitate scăzută a ocupării: < 14 m2/post de lucru 

Echivalent personal cu normă întreagă 

Numărul ocupanților se va calcula ca echivalent personal cu normă întreagă. Pentru a fi considerată un membru al 
personalului care lucrează în clădire, o persoană trebuie să folosească spațiile ca bază principală de lucru și să lucreze 
în acestea cel puțin o parte a săptămânii standard de muncă. Numărul de membri ai personalului fără contract de 
muncă, cum sunt consultanții, contractanții și alte tipuri de personal externalizat, va fi transformat în echivalent 
persoane cu normă întreagă, astfel: 

 Personal care lucrează cu regularitate >30 pe săptămână: 1,00 

 Personal care lucrează cu regularitate 20-30 de ore pe săptămână: 0,75 

 Personal care lucrează cu regularitate 15-20 de ore pe săptămână: 0,50 

 Personal care lucrează cu regularitate <15 pe săptămână: 0,25 

Tipare de ocupare 

                                                           
6 Better Buildings Partnership (2010) Sustainability Benchmarking Toolkit for Commercial Buildings Principles for best practice 
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Tiparele implicite de ocupare sunt prezentate pentru diferite zone din clădiri de birouri și rezidențiale în anexa C la 
standardul EN 16798-1.  

Parametru de caracterizare a clădirii 3.3: Durata de exploatare prevăzută (sau necesară) 

Perioada de referință de studiu luată în calcul pentru toate clădirile evaluate conform cadrului Level(s) este de 50 de 
ani. În plus, utilizatorii pot raporta asupra performanței pe durata de exploatare impusă de un client sau pe durata 
de păstrare a investiției, acestea putând fi mai scurte sau mai lungi decât perioada de studiu de referință.  

 

Parametru de caracterizare a clădirii 4.2: Suprafața utilă totală 

Unitatea de referință de bază care va fi folosită în cadrul Level(s) este metrul pătrat (m2) de suprafață utilă.  

Standardele de referință vor fi International Property Measurement Standards (IPMS) pentru suprafețele clădirilor 
de birouri și rezidențiale. Standardele IPMS sunt în linii mari echivalente cu suprafața de referință definită în 
standardul EN ISO 52000-1, aceasta reprezentând măsurarea suprafeței utile, inclusiv spațiile de circulație din cadrul 
anvelopei termice.  

În tabelul 10 sunt identificate standardele specifice IPMS care vor fi folosite, împreună cu elementele care vor fi 
incluse sau excluse din măsurarea suprafeței utile a clădirii. În toate cazurile, metoda folosită va fi indicată pentru a 
permite comparațiile.  

 

Tabelul 10. Definiții privind suprafața utilă aplicabile pentru clădiri de birouri și clădiri rezidențiale7 

 Clădire de birouri 
(Standard de măsurare 3 al IPMS) 

Clădiri rezidențiale 
(Standard de măsurare 3B al IPMS) 

Cuprinde 

Toți pereții interni și coloanele din fiecare zonă 
exclusivă a fiecărui ocupant.  
Spații de circulație din zona exclusivă a fiecărui 
ocupant, precum și spații de circulație folosite în 
comun de mai mulți ocupanți. 
Suprafața utilă se va măsura în raport cu fețele 
interioare dominante ale pereților sau cu linia 
centrală a pereților comuni din zona utilizatorilor.  

Suprafața ocupată exclusiv, inclusiv suprafața utilă 
ocupată de pereți interiori și de coloane interioare. 
Suprafața utilă se va măsura în raport cu fața 
interioară dominantă și cu suprafața finisată a 
tuturor pereților interni de înălțime completă. 
Pereții despărțitori din sticlă nu sunt considerați 
pereți interiori permanenți. 

Excluderi 

Părțile clădirii care asigură funcții partajate sau 
comune care nu se schimbă în timp:  
 scări,  
 scări rulante,  
 lifturi și camerele mașinilor,  
 toalete,  
 compartimente de curățenie,  
 camere tehnice,  
 zone de refugiu în caz de incendiu și  
 ateliere de întreținere. 

 Curți interioare 
 Parcări deschise, care pot fi măsurate sau 

definite după numărul de locuri 
 Case ale scărilor 
 Goluri care, inclusiv pereții înconjurători, au o 

arie mai mare de 0,25 m2. 

Elemente 
separate 

Se raportează separat: 
 balcoane,  
 galerii acoperite și  
 acoperișuri-terasă în folosință exclusivă 

Se raportează separat: 
 Poduri, subsoluri și pivnițe 
 Balcoane și verande în folosință exclusivă 
 Garaje închise 
 Suprafețe cu utilizare limitată 

                                                           
7 International Property Measurement Standards Coalition, International Property Measurement Standards: Office Buildings, noiembrie 2014 și 
Residential buildings, septembrie 2016. 
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Parametru de caracterizare a clădirii 4.3: Elementele clădirii care urmează a fi evaluate și sistemul de 
clasificare aplicat 

Pentru consecvență, clădirea va fi definită din perspectiva numărului minim de părți componente și elemente 
constructive ale acestora. Acestea sunt prezentate în tabelul 11. Produsele pentru construcții procurate și instalate 
de ocupanții clădirii nu sunt incluse în numărul minim de elemente.  

Tabelul 11. Numărul minim de părți și elemente ale clădirii cuprinse în cadrul Level(s)8 

Părți ale clădirilor Elemente constructive ale acestora 
Clădirea „la roșu” (substructura și suprastructura) 

Fundații 
Piloți 
Subsoluri 
Ziduri de sprijin 

Structura de rezistență 

Cadru (grinzi, coloane și planșee) 
Etaje superioare 
Pereții externi 
Balcoane 

Elemente nestructurale 
Planșeu parter 
Pereți interni, compartimentări și uși 
Scări și rampe 

Fațade 
Sisteme de pereți exteriori, acoperiri și dispozitive de umbrire 
Goluri în fațadă (inclusiv ferestre și ferestre exterioare) 
Zugrăveli, acoperiri și tencuieli exterioare 

Acoperiș 
Structură 
Protecție împotriva intemperiilor 

Spații de parcare Peste și sub nivelul solului (în incinta clădirii și deservind ocupanții clădirii)9 
Interioare (accesorii, dotări și servicii) 

Accesorii și dotări 

Accesorii sanitare 
Dulapuri, garderobe și suprafețe de lucru (dacă sunt prevăzute în cazul proprietăților 
rezidențiale) 
Plafoane  
Finisaje ale pereților și plafoanelor  
Pardoseli și finisaje de pardoseli  

Sistem de iluminat 
integrat 

Corpuri de iluminat  
Sisteme de control și senzori 

Sistem energetic 
Centrala termică și sistemul de distribuție 
Instalație de răcire și sistemul de distribuție 
Producție de energie electrică și sistemul de distribuție 

Sistem de ventilație 
Unități de tratare a aerului  
Rețele de conducte și distribuție 

Sisteme sanitare 

Distribuție apă rece 
Distribuție apă caldă 
Sisteme de epurare a apei 
Sisteme de drenaj 

Alte sisteme: 
Lifturi și scări rulante 
Instalații de stingere a incendiilor 
Instalații de comunicații și securitate 

                                                           
8 Adaptare după: CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014) și BRE (2016) 
9 Dacă aria parcărilor subterane (suprafața utilă plus căi de acces) reprezintă peste 25 % din suprafața utilă totală, suprafața căilor de acces ale 
parcării subterane se va scădea din suprafața utilă totală. 
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Instalații de telecomunicații și date 
Lucrări exterioare 

Utilități 
Racordări și devieri 
Stații și echipamente de transformare 

Peisagistică 
Pavaje și alte acoperiri rezistente 
Garduri, balustrade și ziduri 
Sisteme de drenaj 
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