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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). 
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Structura documentului Level(s) 

 
Figura 1. Structura documentului Level(s) 
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Cum se folosește manualul de utilizare a cadrului Level(s) 
Level(s) este un cadru al indicatorilor esențiali de evaluare a durabilității clădirilor. Poate fi folosit pentru 
a raporta cu privire la performanța clădirilor noi și a celor supuse unor renovări majore, precum și 
pentru a îmbunătăți această performanță. Documentația aferentă a fost elaborată astfel încât să fie 
accesibilă tuturor actorilor care ar putea fi implicați în acest proces.  

Recomandăm utilizatorilor să parcurgă manualul, pentru a își forma o imagine asupra conceptelor care 
stau la baza cadrului Level(s) și asupra modului în care acestea pot fi aplicate în proiecte de construcții. 
Acest material oferă următoarele informații: 

1. Ce este și cum poate fi folosit cadrul Level(s): Principalele aspecte ale performanței abordate 
de cadrul Level(s), precum și tipurile de clădiri și de specialiști cărora li se adresează. 

2. Limbajul comun al durabilității: Conceptele de bază ale obiectivelor generale și ale 
indicatorilor, care formează limbajul comun, și modul în care pot fi folosite. 

3. Cum se folosește cadrul Level(s): Care sunt nivelurile și cum pot fi acestea folosite pentru a 
compara, analiza și optimiza performanța. 

4. Gândirea centrată pe durabilitate: Sinteze care pot fi folosite pentru a înțelege conceptele 
cheie care stau la baza cadrului Level(s), astfel:  

- Gândirea bazată pe întregul ciclu de viață și gândirea circulară. 

- Eliminarea decalajului în materie de performanță.  

- Cum se realizează o renovare durabilă.  

- Cum poate durabilitatea influența valoarea.  
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1. Sinteza introductivă 1: Ce este și cum poate fi folosit cadrul Level(s)? 

Level(s) este cadrul comun al UE pentru indicatorii de bază ai durabilității. În această sinteză sunt 
descrise principalele aspecte ale performanței abordate de cadrul Level(s), precum și tipurile de clădiri 

și de specialiști cărora li se adresează cadrul. 

 

Cadrul Level(s) este conceput pentru a ajuta specialiștii care contribuie la planificarea, proiectarea, 
finanțarea și execuția proiectelor de construcții să contribuie efectiv la realizarea unor îmbunătățiri mai 
ample ale mediului la nivel european. Acesta urmărește stabilirea unui limbaj comun în domeniul 
durabilității clădirilor, definind indicatori esențiali ai durabilității clădirilor de birouri și rezidențiale.  

Cadrul Level(s) oferă o serie de indicatori și de parametri comuni de evaluare a performanței clădirilor 
în materie de durabilitate pe durata ciclului lor de viață, examinând următoarele aspecte: 

• performanța de mediu, 

• sănătate și confort,  

• cost și valoare pe durata ciclului de viață și  

• riscuri potențiale la adresa performanței. 

 

1.1. Cine poate folosi cadrul Level(s)? 

Cadrul comun Level(s) a fost conceput pentru a fi utilizat de trei actori principali ai proiectului, având 
potențialul de a oferi o serie de avantaje (a se vedea Tabelul 1):  

• echipele de proiectare, inclusiv arhitecții, inginerii, economiștii în construcții și consultanții de 
specialitate; 

• clienții și investitorii, inclusiv proprietarii imobilului, dezvoltatorii, managerii și investitorii; 

• responsabilii cu politici și achiziții publice de la nivel național, regional și local. 

Acești actori cuprind clienții publici și privați ai proiectelor de construcții, precum și managerii acestor 
proiecte. Toate îndrumările privind utilizarea cadrului comun Level(s) sunt însoțite de instrucțiuni 
destinate acestor grupuri țintă.  

 

Tabelul 1. Potențiale avantaje ale utilizării cadrului Level(s) 

Actori ai 
proiectului Potențiale avantaje ale utilizării cadrului Level(s) 

Echipe de 
proiectare  
(inclusiv manageri 
de proiect, 
arhitecți, ingineri, 
economiști în 
construcții) 

 Oferă o structură simplă care poate fi prezentată clienților pentru a 
atrage atenția asupra aspectelor legate de durabilitate. 

 Sprijină utilizatorul în fiecare fază a unui proiect, oferindu-i îndrumări 
privind realizarea unor evaluări exacte ale performanței.  

 Pune accentul pe performanța clădirii finalizate și pe pașii care trebuie 
urmați în faza de proiectare pentru a asigura un nivel înalt de 
performanță. 

 Asigură flexibilitate cu privire la nivelul de detaliu la care pot fi 
abordate aspectele legate de durabilitate în procesul de proiectare. 

Clienți și investitori 
(inclusiv 
proprietarii 
imobilului, 

 Prezintă un set clar de aspecte prioritare ale performanței cărora 
trebuie să li se acorde atenție și care reprezintă bazele pentru 
instrucțiunile transmise proiectanților. 

 Asigură transparența în raportarea evaluării performanței și a datelor, 
metodelor de calcul și ipotezelor asociate.  
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Actori ai 
proiectului Potențiale avantaje ale utilizării cadrului Level(s) 

dezvoltatori și 
finanțatori) 

 Pune accentul pe reducerea la minimum a diferențelor dintre 
performanța proiectată și cea înregistrată după ocuparea clădirii. 

 Identifică modalitățile prin care costurile și riscurile asociate 
performanței clădirii pot fi adaptate exigențelor viitorului și gestionate 
pentru a genera valoare pe termen lung. 

 Oferă instrumente pentru identificarea posibilităților de prelungire a 
duratei de viață, de îmbunătățire a calității mediului interior și de 
creștere a valorii activelor imobiliare pe termen lung. 

Responsabili cu 
politici și achiziții 
publice 
(nivel local, 
regional și 
național) 

 Prezintă un set clar de aspecte prioritare ale performanței cărora 
trebuie să li se acorde atenție, împreună cu o bază standardizată 
pentru definirea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească clădirile 
noi și cele renovate. 

 Oferă o bază pentru stabilirea măsurilor și cerințelor care pot contribui 
la atingerea țintelor de reducere a emisiilor de carbon la nivel de stat 
membru, la nivel regional și local, precum și a obiectivelor de 
durabilitate mai largi. 

 Pune accentul pe aspecte ale performanței care sunt de interes 
financiar direct și curent pentru autoritățile și instituțiile publice, cum 
ar fi costurile de exploatare și întreținere. 

 Cuprinde indicatori care măsoară aspecte legate de confortul și starea 
de bine a utilizatorilor clădirii, precum și de mediul interior al acesteia 
(de exemplu, calitatea aerului din încăperi, confortul termic). 

 Oferă recomandări cu privire la monitorizarea și expertizarea 
performanței unei clădiri aflate în exploatare. 

 

1.2. În ce scop poate fi utilizat cadrul Level(s)? 

Cadrul Level(s) urmărește să vă pună la dispoziție o serie de informații și date valoroase, care vă pot 
ajuta să înțelegeți, să îmbunătățiți și să optimizați performanța unei clădiri în materie de durabilitate. 
Realizarea unui raport cu privire la performanța unui proiect de construcții cu ajutorul cadrului Level(s) 
presupune culegerea, gestionarea și prelucrarea unei game largi de date legate de performanța clădirii. 
Exemplele de date relevante pentru Level(s) includ datele enumerate în tabelul de mai jos.  

Tabelul 2. Parametri aferenți utilizării resurselor clădirii și mediului interior al acesteia 

Utilizare resurse Elemente de date asociate 

Utilizarea energiei și a 
apei 

- Consum (calculat și monitorizat) 
- Echivalent emisii CO2 aferente 
- Costuri aferente 

Elemente și materiale de 
construcție 

- Cantități (conform proiectului și conform execuției) 
- Echivalent emisii CO2 aferente 
- Costuri aferente 
- Estimări aferente privind durata de exploatare 

Proiectarea și structurile 
clădirii 

- Caracteristici de adaptabilitate (care contribuie la scorul total) 
- Caracteristici de dezmembrare (care contribuie la scorul total) 
- Costuri aferente 

Planuri de întreținere 
- Cicluri de întreținere și înlocuire 
- Costuri aferente 

Mediul interior - Rate de ventilare (calculate și măsurate) 
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Utilizare resurse Elemente de date asociate 
- Emisii testate ale produselor pentru construcții (conform proiectului și 

conform execuției) 
- Rezultate ale monitorizării și eșantionării calității aerului 
- Condiții termice (calculate și monitorizate) 
- Condiții de iluminare și confort vizual 
- Condiții privind nivelurile de zgomot și confortul acustic 

 

Pe lângă faptul că sunt raportate, rezultatele privind performanța fiecărei clădiri pot fi, de exemplu, 
analizate pentru a fundamenta, printre altele, următoarele: 

• Caracteristici și specificații de proiectare care pot îmbunătăți performanța. 
• Puncte sensibile, cu potențial impact de mediu pe durata ciclului de viață. 
• Scenarii pentru performanța viitoare care pot fi influențate de decizii luate în faza de 

proiectare. 

• Decizii și opțiuni de proiectare care pot influența calitatea mediului interior. 
• Costuri pe termen scurt, mediu și lung pe durata ciclului de viață al clădirii. 

Măsura în care performanța estimată în proiectare corespunde celei măsurate sau conforme cu 
execuția. 
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2. Sinteza introductivă 2: Limbajul comun al durabilității 

Această sinteză prezintă și descrie prioritățile strategice ale cadrului Level(s) – cele șase obiective 
generale ale acestuia. În continuare, sunt prezentați cei 16 indicatori care permit cuantificarea 

contribuției proiectelor individuale de construcții la îndeplinirea fiecărui obiectiv general. 

 

2.1. Cele 6 obiective generale 

Cadrul comun Level(s) are la bază 6 obiective generale care descriu care ar trebui să fie prioritățile 
strategice pentru contribuția clădirilor la îndeplinirea obiectivelor strategice ale UE și ale statelor 
membre în domenii cum ar fi energia, utilizarea materialelor, deșeurile, apa și calitatea aerului din 
încăperi. O imagine de ansamblu a obiectivelor generale estre prezentată în Figura 1 de mai jos.  

 
Figura 2. Cele 6 obiective generale ale cadrului Level(s) 

 

Pentru fiecare dintre aceste priorități strategice, este important să se poată măsura performanța 
proiectelor de construcții și contribuția acestora. În consecință, indicatorii au fost definiți astfel 
încât să permită măsurarea performanței în contextul fiecărui obiectiv general. Tabelul 3 oferă 
informații suplimentare cu privire la definiția domeniul lor de aplicare.  
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Tabelul 3. Definiția și domeniul de aplicare pentru fiecare dintre obiectivele generale ale cadrului Level(s) 

Obiectiv general Definiție Domeniu de aplicare și obiective 

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

Reducerea la minimum a emisiilor totale de 
gaze cu efect de seră pe durata de viață a 
clădirilor1, de la concepția până la dispariția 
acestora, cu accent pe emisiile din consumul 
operațional de energie și din energia 
încorporată. 

Măsuri la nivel de clădire, orientate spre îndeplinirea următoarelor obiective:  

• Consum de energie aproape egal cu zero în faza de exploatare, 
completat prin contribuția unor tehnologii și a unei infrastructuri 
eficiente din punct de vedere al costurilor și cu emisii scăzute/zero 
de energie;  

• Emisii de gaze cu efect de seră încorporate pe durata întregului ciclu 
de viață al clădirii, inclusiv emisiile aferente fabricării produselor, 
întreținerii, reparațiilor, adaptării, renovării acestora și încheierii 
ciclului lor de viață.  

La evaluarea performanței clădirii, se va acorda atenție specială potențialelor 
compromisuri între emisiile încorporate și emisiile din faza de exploatare, 
pentru a putea reduce la minimum emisiile totale de gaze cu efect de seră pe 
durata ciclului de viață. 

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

Optimizarea proiectului, calculelor 
structurale și volumului clădirii pentru a 
permite fluxuri optimizate și circulare, a 
extinde utilizarea materialelor pe termen 
lung și a reduce impacturile semnificative 
asupra mediului. 

Măsuri la nivel de clădire, orientate spre eficiența utilizării materialelor și 
utilitatea circulară. Aici sunt cuprinse acțiuni pe durata ciclului de viață legate 
de:  

• proiectarea clădirii  

• ingineria structurală și managementul construcțiilor  

• fabricarea produselor pentru construcții  

• cicluri de înlocuire și flexibilitatea adaptării la schimbări 

• potențialul de dezmembrare.  
Obiectivul de ansamblu va fi optimizarea utilizării materialelor, reducerea 
deșeurilor și introducerea principiilor circularității în proiecte și alegerea 
materialelor.  

                                                           
1 Emisiile de gaze cu efect de seră sunt denumite uneori „emisii de carbon pe parcursul întregului ciclu de viață” sau „amprenta de carbon”. 
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Obiectiv general Definiție Domeniu de aplicare și obiective 

Obiectivul general 3: 
Utilizarea eficientă a 
resurselor de apă 

 

Utilizarea eficientă a resurselor de apă, în 
special în zonele în care s-a identificat sau se 
preconizează stres hidric pe termen lung. 

Măsuri la nivel de clădire, în special în cazul celor amplasate în zone de stres 
hidric permanent sau sezonier. Se pot combina măsuri de eficientizare, pentru 
a reduce la minimum consumul de apă, și măsuri din perspectiva ofertei, în 
ceea ce privește alimentarea, cum ar fi reutilizarea apelor uzate menajere, 
concepute pentru a utiliza resurse alternative. 

Obiectivul general 4: 
Spații sănătoase și 
confortabile 

 

Crearea unor clădiri care oferă condiții 
confortabile, atrăgătoare și productive de 
locuire și muncă și în care sănătatea 
oamenilor este protejată. 

Măsuri la nivel de clădire, pentru a răspunde unor chestiuni cruciale legate de 
calitatea mediului interior care influențează sănătatea, confortul și 
productivitatea ocupanților, primele patru astfel de măsuri identificate fiind:  

• calitatea aerului în spațiile interioare prin prisma unor parametri și 
poluanți specifici  

• nivelul de confort termic pe parcursul unui an mediu  

• calitatea luminii artificiale și a celei naturale, precum și confortul 
vizual aferent 

• capacitatea anvelopei clădirii de a izola ocupanții de sursele 
interne și externe de zgomot. 

Obiectivul general 5: 
Adaptare și rezistență 
la schimbările 
climatice 

 

Adaptarea performanței clădirii la exigențele 
viitorului în raport cu schimbările preconizate 
ale climei, pentru a proteja confortul și 
sănătatea ocupanților și pentru a reduce la 
minimum riscurile pe termen lung la adrese 
valorii proprietății și a investițiilor. 

Măsuri la nivel de clădire, vizând adaptarea și asigurarea rezistenței la 
următoarele riscuri: 

• supraîncălzire excesivă în timpul verii și încălzirea inadecvată pe 
timp de iarnă, cu posibile efecte negative asupra confortului și stării 
de sănătate a ocupanților; 

• risc sporit de fenomene meteorologice extreme, ceea ce ar putea 
compromite securitatea și integritatea elementelor construcției, 
precum și  

• risc sporit de inundații, care ar putea depăși capacitatea sistemelor 
de canalizare și ar putea deteriora structuri și materiale.  
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Obiectiv general Definiție Domeniu de aplicare și obiective 

Obiectivul general 6: 
Cost și valoare 
optimizate pe durata 
ciclului de viață 

 

Optimizarea costurilor și valorii pe durata de 
viață a clădirilor, reflectând potențialul de 
îmbunătățire a performanței pe termen lung, 
inclusiv în ceea ce privește achiziționarea, 
exploatarea, întreținerea, renovarea, 
eliminarea (deșeurilor) și încheierea ciclului 
de viață. 

Măsuri și decizii la nivel de clădire, fundamentate pe o perspectivă pe termen 
lung asupra costurilor și valorii de piață pe întreaga durată de viață a unor 
clădiri mai durabile, inclusiv unele care urmăresc:  

• reducerea costurilor pe durata ciclului de viață și realizarea unor 
spații de locuit și de lucru în condiții de confort și productivitate și 

• efecte pozitive asupra valorii estimate de piață și gradului de risc 
ale proprietății.  
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2.2. Indicatori principali 

Cadrul comun Level(s) cuprinde 16 indicatori esențiali. Fiecare indicator a fost selectat pentru a măsura performanța 
unei clădiri și contribuția acesteia la îndeplinirea unui obiectiv general specific. În tabelul de mai jos este prezentată 
o imagine de ansamblu a indicatorilor și a unităților lor de măsură. 

Tabelul 4. Imagine de ansamblu asupra obiectivelor generale și a indicatorilor aferenți, împreună cu unitățile lor de măsură 

Obiectiv general Indicator Unitate de măsură 

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) 

1.2 Potențialul de încălzire 
globală pe durata ciclului de viață 

echivalent kg CO2 pe metru pătrat pe an 
(kg echiv. CO2/m2/an 

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 

2.2 Deșeuri și materiale de 
construcție și din demolare 

kg de deșeuri și materiale pe m2 de 
suprafață utilă totală 

2.3 Proiectare pentru 
adaptabilitate și renovare Scor pentru adaptabilitate 

2.4 Proiectare în vederea 
dezmembrării, refolosirii și 

reciclării 
Scor de dezmembrare 

3. Utilizarea eficientă a 
resurselor de apă 

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

4. Spații sănătoase și 
confortabile 

4.1 Calitatea aerului din interior 

Parametri de ventilație, CO2 și umiditate 
Lista țintă a poluanților: TVOC, 
formaldehida, CMR VOC, rata ICV, 
mucegai, benzen, particule în suspensie, 
radon 

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 

4.3 Iluminare și confort vizual Listă de verificare nivelul 1 

4.4 Acustică și protecție 
împotriva zgomotului Listă de verificare nivelul 1 

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)  

5.2 Risc sporit de fenomene 
meteorologice extreme 

Listă de verificare nivelul 1 (în curs de 
elaborare) 

5.3 Risc sporit de inundații Listă de verificare nivelul 1 (în curs de 
elaborare) 

6. Cost și valoare 
optimizate pe durata 

ciclului de viață 

6.1 Costuri pe durata ciclului de 
viață EUR pe metru pătrat pe an (EUR/m2/an) 

6.2 Crearea de valoare și 
expunerea la risc Listă de verificare nivelul 1. 
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Majoritatea indicatorilor esențiali au o singură unitate de măsură. Cu toate acestea, există unele excepții importante, 
în cazul cărora performanța trebuie determinată și raportată altfel: 

• Indicatori compoziți (1.2, 2.2, 4.1): Acești indicatori sunt mai complecși și mai dificil de redus la o singură 
unitate de măsură. Sunt exprimați în mai multe unități de măsură care trebuie interpretate împreună pentru 
a înțelege performanța clădirii;  

• evaluări calitative (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2) Pentru acești indicatori nu s-au stabilit încă unități de măsură; în 
schimb, se pot raporta rezultatele unei evaluări calitative; 

• Raportarea informațiilor (2.1): Acest indicator este conceput pentru a încuraja utilizatorii să folosească și să 
prelucreze date specifice despre clădirile lor, ca mijloc de susținere a gândirii bazate pe ciclul de viață. 

 

2.3. Evaluare a întregului ciclu de viață (ECV) 

Cadrul comun Level(s) abordează durabilitatea clădirilor din perspectiva întregului ciclu de viață al acestora. Pentru 
a susține pe deplin această abordare, indicatorii esențiali asociați obiectivelor generale 1, 2 și 3 sunt completați de 
o evaluare holistică a impactului clădirii asupra mediului - o evaluare a întregului ciclu de viață (LCA) al clădirii. Prin 
realizarea LCA, pot fi cuantificate impacturile unei clădiri asupra mediului și pot fi identificate zonele cele mai 
semnificative, cunoscute sub denumirea de hotspot-uri, care pot fi folosite ca puncte de pornire pentru 
îmbunătățirea performanței.  

 

Tabelul 5. Obiectivele generale de mediu și indicatorii pentru evaluarea ciclului de viață 

Obiectivul general 1: Evaluarea întregului ciclu de viață (ICV) 
 

Evaluare a întregului ciclu de 
viață (LCA), de la concepție 
până la dispariție Categorii 

de impact 

 

 Schimbări climatice 

 Epuizarea stratului de 
ozon 

 Acidificare 

 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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3. Sinteza introductivă 3: Cum se folosește cadrul Level(s) 

Această sinteză prezintă și descrie structura și modul de organizare ale cadrului comun. Se pune un accent 
deosebit pe cele trei niveluri care permit utilizatorilor să aleagă cât de avansate sunt evaluarea durabilității clădirii 

și raportarea concluziilor evaluării. 

 

3.1. Cele trei „niveluri” 

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 – 
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.  

 
Figura 3. Nivelurile – de la performanța conform proiectului conceptual la performanța în exploatare 
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3.2. Asigurarea comparabilității 

Cadrul Level(s) a fost proiectat astfel încât să asigure un nivel minim de comparabilitate a clădirilor echivalente din 
punct de vedere funcțional. Pentru a permite realizarea unor comparații pertinente pe baza rezultatelor cantitative, 
sunt prezentate instrucțiuni specifice și îndrumări pentru fiecare indicator. Acestea impun utilizatorilor respectarea 
punctelor din caseta de mai jos. 

Pentru a sprijini utilizarea cadrului Level(s) în toată Uniunea, este respectat și un „principiu al echivalenței”. În 
practică, aceasta înseamnă că instrumentele și metodele naționale, precum și unele instrumente și metode private, 
pot fi folosite, dacă sunt explicit acceptate în instrucțiunile oferite pentru fiecare indicator de cadrul Level(s). Dacă 
se folosește una dintre aceste metode sau instrumente, acest fapt va fi întotdeauna indicat alături de rezultate. 

 
Aflați mai multe 
Cum este asigurată comparabilitatea prin utilizarea cadrului Level(s) 
 

• Utilizarea unor unități de măsură comune 
• Realizarea caracterizării clădirii conform cadrului Level(s) 
• Utilizarea standardelor și metodelor de referință citate  
• Cerința de raportare a parametrilor cheie, ipotezelor și calității datelor, pentru asigurarea transparenței 
• Normele stipulate care sunt specifice fiecărui nivel și care:  

- stabilesc parametri cheie,  
- oferă date implicite și  
- definesc ipoteze de calcul. 

 
 
 

3.3. Un pas în plus în direcția optimizării performanței 

Cadrul Level(s) recunoaște faptul că, odată ce specialiștii în construcții au atins un nivel de bază de competență în 
utilizarea indicatorilor, este totuși posibil să rămână un potențial semnificativ de optimizare a performanței. 
Specialiștii pot dori să facă un pas în plus în direcția perfecționării profesionale, folosind instrumente, metode și date 
mai avansate.  

Pentru fiecare indicator, sunt prezentate posibilități de a face acest pas în plus și de a optimiza performanța. În caseta 
de mai jos sunt identificate principalele tipuri de astfel de posibilități. 

 
Mai multe informații: 

Acțiuni care pot fi întreprinse pentru a face un pas în plus și a optimiza performanța folosind cadrul Level(s) 

• Utilizarea unor date de intrare cu granularitate mai mare 
• Utilizarea unor metode și instrumente de calcul mai avansate 
• Definirea și testarea unor scenarii mai detaliate și mai cuprinzătoare 
• Includerea în calcule și estimări a unor aspecte suplimentare legate de proiectare și performanță 
• Utilizarea unor sisteme de monitorizare care asigură o granularitate mai mare a datelor 
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4. Gândirea centrată pe durabilitate: sinteze privind conceptele de bază ale cadrului Level(s) 
În această parte a cadrului Level(s), sunt prezentate 4 (sub)sinteze cu privire la conceptele cheie și filozofia care stau 
la baza cadrului comun, a obiectivelor generale și a indicatorilor. Rolul sintezelor este de a sprijini toți actorii implicați 
într-un proiect de construcții să aplice conceptele durabilității, oferind îndrumări și informații suplimentare cu privire 
la modalitățile cele mai eficiente și eficace de utilizare a cadrului Level(s) pentru evaluarea unui proiect. 

 

4.1. Gândirea centrată pe durabilitate 1: Gândirea centrată pe întregul ciclu de viață și gândirea circulară 

Cadrul Level(s) abordează durabilitatea clădirilor din perspectiva întregului ciclu de viață al acestora În prezenta 
sinteză, examinăm implicațiile practice ale acestui principiu și la modul în care o gamă întreagă de impacturi asupra 

mediului, pe toată durata ciclului de viață al unei clădiri, pot fi soluționate încă din faza de proiectare. Această 
abordare nu se aplică doar în faza de exploatare, ci poate fi la fel de importantă în ceea ce privește alegerea 

configurației de proiectare, construcție și renovare a clădirilor. 

Prin abordarea întregului ciclu de viață, se poate analiza întreaga gamă de impacturi asupra mediului asociate unei 
clădiri, putând fi identificate cele mai semnificative impacturi, așa-numitele „puncte sensibile”. Corelat cu acest 
fapt este conceptul de circularitate, care urmărește să asigure, prin proiectare, eficiența energetică pe termen 

lung. Înțelegând aceste concepte corelate, toți actorii implicați într-un proiect pot contribui la reducerea la 
minimum a impactului pe care o clădire îl are asupra mediului pe întreaga durată a ciclului său de viață. 

 

Conceptul „ciclu de viață al clădirii” este semnificativ mai larg decât actuala abordare care pune accentul pe 
proiectarea și construirea clădirilor. În termeni simpli, este vorba despre înțelegerea și cuantificarea impactului unei 
clădiri asupra mediului de la „concepere” - extragerea materiilor prime folosite la construcție - până la „dispariție” – 
sfârșitul duratei de exploatare a clădirii, dezmembrarea acesteia și tratarea materialelor de construcție rezultate 
(recuperare, reutilizare, reciclare și gestionarea deșeurilor).  

Cadrul Level(s) a fost proiectat astfel încât să încurajeze specialiștii în construcții, în măsura posibilului, să se 
gândească individual și în echipe, în funcție rolul fiecăruia în proiect, la întregul ciclu de viață și la circularitatea 
proiectării unei clădiri, de la conceperea la dispariția acesteia Clădirile sunt o „bancă” semnificativă de materiale, 
fiind depozite în care resursele sunt păstrate multe decenii, astfel încât este important ca proiectarea, construirea, 
întreținerea și renovarea acestora să se realizeze pe baza gândirii circulare.  

Concepte și terminologie de bază ale abordării din perspectiva întregului ciclu de viață 

Pe durata ciclului său de viață, o clădire generează diverse impacturi relevante asupra mediului, care depind în foarte 
mare măsură de activitățile din fiecare fază a ciclului de viață. Acestea sunt cuantificate în principal sub formă de 
estimări ale emisiilor care pot cauza daune mediului, calculate și raportate sub formă de „categorii de impact”. 
Aceste categorii de impact includ contribuția la schimbările climatice a unor gaze precum CO2, contribuția la 
acidifiere a unor gaze precum dioxidul de sulf și contribuția la toxicitate pentru ființele umane și pentru ecosisteme 
a unor substanțe precum metalele grele. Unele categorii de impact caracterizează și contribuția clădirilor la 
epuizarea resurselor de minerale, metale și combustibili fosili. O categorie de impacturi direct relevantă pentru 
clădiri este pierderea solurilor, cauzată de schimbarea destinației terenurilor și de acoperirea suprafeței. 

Pentru a începe demersul de înțelegere a impacturilor pe care o clădire le are asupra mediului pe durata ciclului său 
de viață, cele mai importante concepte sunt următoarele: 

• Fazele ciclului de viață: Acestea sunt fazele distincte din viața unei clădiri, cărora le sunt atribuite impacturi 
asupra mediului. De exemplu, impacturile asociate producerii unei cărămizi vor fi atribuite „fazei de 
fabricație”. Energia consumată de ocupanții clădirii va fi atribuită „fazei de exploatare”. Cadrul Level(s) are 
la bază fazele ciclului de viață descrise în Standardul EN 15978 care, în continuare, sunt defalcate în module, 
pentru a permite analize și raportări mai detaliate cu privire la cauzele impacturilor (a se vedea Figura 4). 
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• Categorii de impact: Fiecărei categorii de impacturi asupra mediului care urmează a fi evaluată pe durata 
ciclului de viață al unei clădiri îi este asociat un indicator cu unități de măsură specifice. Aceste unități de 
măsură sunt corelate cu alegerea metodei de modelare și de calcul. Impacturile asupra mediului evaluate 
în cadrul Level(s) sunt mai ales cele denumite categorii de impact „intermediar” care măsoară emisiile în 
mediu, cum ar fi emisiile de CO2, sau utilizarea resurselor extrase din mediu, cum ar fi metalele. Pentru 
fiecare categorie de impact, contribuțiile relative ale fiecărui tip de emisii sau de utilizare a resurselor sunt 
ponderate conform impactului lor. Astfel, de exemplu, fiecare moleculă de gaz metan are un potențial de 
încălzire globală de 25 de ori mai mare decât o moleculă de CO2. 

• Unitate funcțională: Unitatea de referință pentru compararea planurilor de concept sau de execuție a 
clădirilor. În cadrul Level(s), rezultatele sunt normalizate pe m2 de suprafață utilă a clădirii și pe an de durată 
de viață utilă, asumându-se ipoteza unei durate de viață de referință de 50 ani. 

• Date privind inventarul ciclului de viață: Acesta este elementul constructiv al unei evaluări a ciclului de 
viață și cuprinde două etape. Mai întâi, este nevoie de date brute - denumite „deviz’ ” - privind masa 
resurselor materiale folosite pe durata ciclului de viață, precum și cu privire la alte resurse, cum sunt 
energia, combustibilul și apa, și cu privire la orice emisii directe (de exemplu, agenți frigorifici, VOC din 
finisaje). În continuare se estimează emisiile în mediu și resursele consumate corespunzătoare acestei 
utilizări a resurselor. Structura inventarului corespunde proceselor de extracție a materiilor prime, de 
prelucrare, de fabricație și de producere a energiei. Aceste date pot fi „primare” (date reale, de la unități 
de producție reprezentative) sau „secundare” și „generice” (medii ale mai multor unități de producție 
reprezentative la nivel regional, național, al Uniunii sau internațional). Trebuie ținut cont de faptul că aceste 
date sunt, pe cât posibil, reprezentative pentru procesele și resursele asociate cu proiectarea, construcția 
și exploatarea clădirii, în special în ceea ce privește vechimea datelor și tehnologia folosită în respectivul 
amplasament geografic.  

• Hotspot-uri: Acestea sunt cele mai importante puncte din ciclul de viață al unei clădiri care au cea mai mare 
influență asupra rezultatului global. Pot fi specifice uneia dintre fazele sau modulele ciclului de viață al unei 
clădiri (de exemplu, B: Faza de exploatare, modulul B2: întreținere), unor procese (de exemplu, producția 
cimentului), unor componente (de exemplu, panouri de fațade, coloane structurale, dotări și finisaje 
interioare) sau unui flux elementar (de exemplu, emisii de CO2 de la un cazan). 

• Scenarii: Acestea reprezintă descrieri și proiecții cu privire la modul în care va fi exploatată clădirea, precum 
și cu privire la modul în care mediul se poate schimba și influența impacturile asociate clădirii pe parcursul 
ciclului de viață al acesteia. De exemplu, Level(s) evidențiază, printre altele, importanța realizării unor 
scenarii care să reprezinte: 

- perioada de timp pentru care clădirea poate fi folosită înainte de a necesita o renovare majoră;  

- modul în care schimbările climatice pot influența cerințele de încălzire și răcire;  

- modul în care se pot reduce în timp emisiile de CO2 din producția de energie electrică a Uniunii și a 
țării; 

- modul în care proiectarea pentru adaptabilitate poate influența durata de viață utilă; 

- modul în care proiectarea luând în considerare dezmembrarea poate influența utilizarea clădirii ca 
„bancă” de materiale. 
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Figura 4. Faze în ciclul de viață al clădirii 

Adaptare după CEN (2011) 

Ce aflăm în prezent din evaluarea ciclului de viață al clădirilor? 

Cu toate că evaluarea impacturilor asupra mediului asociate fazei de exploatare a clădirilor rămâne importantă, 
trecerea la clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB) face ca în prezent accentul să se 
deplaseze asupra impacturilor asociate materialelor de construcție. Dovezile obținute din evaluări ale ciclului de 
viață deja realizate oferă informații importante cu privire la localizarea „punctelor sensibile” din perspectiva 
impacturilor asupra mediului asociate materialelor de construcție: 

• Structurile de rezistență, pereții externi și fațadele par a fi principalele puncte sensibile pentru impacturilor 
generate de materiale în majoritatea categoriilor de impact folosite în evaluarea ciclului de viață (LCA) al 
clădirilor.  

• Abordarea acestor impacturi implică concentrarea asupra contribuțiilor celor mai importante fluxuri de 
materiale (și anume, betoane, cărămizi, ceramică, oțel și cherestea) la impacturile asupra duratei ciclului de 
viață. 
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Impacturile asupra mediului asociate fiecăruia dintre aceste materiale și elemente sunt distincte și nu pot fi 
soluționate punând accentul pe o categorie de impacturi sau pe un singur aspect al proiectării. Deși eficiența utilizării 
materialelor poate fi uneori folosită ca indicator indirect pentru îmbunătățirea proiectelor, este preferabilă o 
abordare cuprinzătoare asupra impacturilor individuale asociate materialelor din substanțe minerale nemetalice, 
din metale și din lemn. 

Impacturi semnificative asociate materialelor și elementelor de construcție pot apărea și în faza de exploatare. De 
exemplu:  

• Lucrările majore planificate de reparații și întreținere pot implica înlocuirea unor materiale și elemente (de 
exemplu, acoperișuri, fațade).  

• Lucrările de renovare pot, de asemenea, implica înlocuirea materialelor folosite pentru amenajări sau a 
altor elemente majore, cum sunt ferestrele și fațadele. Este posibil ca impacturile individuale, cum ar fi 
toxicitatea pentru oameni, asociate materialelor folosite pentru amenajări să nu fie identificate și 
cuantificate, dacă acești indicatori nu sunt cuprinși în categoriile de impact selectate.  

• Eficiența și intensitatea exploatării structurilor, spațiului și terenului clădirii oferă ample posibilități de 
îmbunătățire.  

- În cazul locuințelor, proiectarea unor clădiri cu forme mai compacte este o soluție de eficientizare a 
folosirii terenului, materialelor și energiei.  

- În cazul clădirilor comerciale, cum sunt cele de birouri, proiectarea pentru adaptabilitate și prelungirea 
duratei de viață a structurilor poate reduce impacturile materialelor.  

- Alegerea unității funcționale este esențială pentru definirea modului în care este măsurată intensitatea 
utilizării resurselor. De exemplu, măsurarea impacturilor per stație de lucru sau per rezident poate fi 
mai informativă decât măsurarea impactului pe metru pătrat de suprafață utilă. 

 

Cum poate fi folosit cadrul Level(s) pentru evaluarea întregului ciclu de viață? 

Cadrul comun Level(s) încurajează utilizatorii să se gândească la întregul ciclu de viață al clădirii, oferind o bază 
pentru cuantificarea, analizarea și înțelegerea ciclului de viață. Legat de aceasta, cadrul urmărește o serie de aspecte 
specifice circularității, oferind indicatori care ajută la înțelegerea măsurilor prin care poate fi extinsă utilitatea clădirii, 
nu doar în ceea ce privește durata de exploatare și valoarea de piață a acesteia, ci și în ceea ce privește potențialul 
de recuperare, reutilizare și reciclare a materialelor din care este construită. 

Se încurajează raportarea pentru toate fazele ciclului de viață, pentru a obține o imagine completă a impacturilor 
asupra mediului. În plus, cadrul Level(s) este proiectat astfel încât utilizatorii pot începe învățând despre pașii care 
trebuie parcurși pentru realizarea unei evaluări a potențialului de încălzire globală (GWP) pe durata ciclului de viață 
și, dacă doresc, pot extinde analiza realizând o evaluare integrală a ciclului de viață (ECV), „de la concepție până la 
dispariție”. 

Acest proces de învățare începe cu o serie de concepte legate de proiectare care pot susține gândirea bazată pe 
ciclul de viață (a se vedea caseta de mai jos). Alți indicatori din cadrul Level(s) contribuie la acest proces de învățare, 
abordând aspecte ale unei LCA care includ:  

• 2.1, care culege informații despre devizul, materialele și duratele de exploatare specifice clădirii 

• 2.3 și 2.4, care permit definirea unor scenarii de adaptabilitate și dezmembrare 

• 5.1 – 5.3, care evaluează riscurile la care este expusă clădirea asociate unor posibile schimbări climatice 
viitoare  
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Constatările din evaluările ciclului de viață al clădirilor prezentate în această sinteză au fost reunite într-o serie de 
concepte specifice proiectării în cadrul Level(s) de analiză a ciclului de viață, constituind punctul de pornire pentru 
soluții la nivel de proiect definite prin prisma gândirii centrate pe ciclul de viață (a se vedea caseta de mai jos).  

Mai multe informații: 
Concepte specifice proiectării în cadrul Level(s) de analiză a ciclului de viață 

• Clădiri cu forme, volume și utilizări eficiente: Raportul dintre aria totală expusă și volumul unei clădiri, 
cunoscut și sub denumirea de indice de compactitate, precum și înălțimea clădirii, influențează eficiența 
utilizării materialelor și energiei. O clădire mai compactă poate utiliza cu 20 % mai puține materiale de 
construcție și, în faza de exploatare, poate consuma cu peste 20 % mai puțină energie pentru încălzire și 
răcire. Intensitatea exploatării unei clădiri, atât în ceea ce privește densitatea de ocupare, cât și utilizarea 
în ansamblu, poate influența performanța pe durata ciclului de viață. 

• Construcție optimizată NZEB: Se aplică atât construcțiilor noi, cât și proiectelor de renovare majore, în 
care ar trebui analizat compromisul între cele două faze de mai jos: 
- Consum de energie în faza de exploatare: Faza de exploatare a clădirilor este puternic influențată de 

utilizarea energiei primare, în special pentru încălzirea spațiilor, apă caldă și iluminat;  
- Consum de energie în faza de fabricație: Deși reduce consumul de energie, trecerea la clădiri cu 

consum de energie aproape egal cu zero (NZEB) a impus folosirea unor cantități mai mari de energie 
încorporată necesară pentru producerea unor izolații, ferestre și sisteme de fațade, obținerea unor 
mase termice și utilizarea unor tehnologii care folosesc energie din surse regenerabile cu 
performanțe superioare. 

• Cicluri optimizate de utilizare a materialelor: În cele mai multe cazuri, peste jumătate din emisiile de gaze 
cu efect de seră asociate construcției sunt încorporate în structura de rezistență a clădirii.  
- Structuri de rezistență noi: Dovezile sugerează că, prin optimizarea proiectării structurale, consumul 

de materiale poate fi redus cu circa o treime, menținând totodată caracteristicile tehnice cerute.  
- Structuri de rezistență refolosite: Prin refolosirea structurii unei clădiri se pot reduce semnificativ 

consumul de materiale și emisiile de GES asociate. 
• Proiectare pentru adaptabilitate: Capacitatea de adaptare și flexibilitatea la cerințele în schimbare ale 

pieței și ocupanților pot prelungi viața unei clădiri, inclusiv și foarte important, a structurii sale de 
rezistență și a principalelor sale elemente, care reprezintă puncte sensibile pe durata ciclului de viață.  

• Prelungirea duratei de exploatare a clădirii și a componentelor: Durata existenței clădirii, uneori 
denumită durata de exploatare, și a componentelor sale reprezintă factori importanți care influențează 
impacturile din fazele de construcție și de exploatare. În general, cu cât sunt necesare mai multe cicluri 
de înlocuire și de renovare, cu atât este mai mare impactul încorporat. Acest lucru se aplică în special în 
cazul renovării instalațiilor clădirii, cum sunt instalațiile electrice și sanitare, precum și finisajelor, cum 
sunt suprafețele vopsite. 

• Proiectare în vederea dezmembrării: Deșeurile generate în timpul proceselor de fabricare a produselor, 
de punere în operă și de demolare pot avea o pondere semnificativă în totalul fluxului de materiale 
dintr-un șantier de construcții și, dacă nu sunt reutilizate sau reciclate, pot determina irosirea resurselor, 
sporind astfel impacturile pe durata ciclului de viață la nivel sectorial.  
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4.2. Gândirea centrată pe durabilitate 2: Reducerea diferențelor dintre performanța proiectată și cea în 
exploatare 

Majoritatea evaluărilor performanței în materie de durabilitate sunt efectuate în etapa de proiectare. Performanța 
clădirii finalizate este monitorizată numai în puține cazuri. Tot mai multe dovezi arată că poate exista riscul unor 

diferențe între performanța estimată în faza de proiectare și performanța reală a unei clădiri și că, în unele cazuri, 
diferența poate fi semnificativă, ajungând uneori până la 50 %. Această situație poate fi determinată de mai mulți 

factori pe care este important să îi înțelegem și din care este important să învățăm. 

Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor cum ar fi utilizarea eficientă a energiei și apei sau satisfacția ocupanților 
față de mediul interior, cadrul Level(s) urmărește ca obiectivul clar de a verifica performanța clădirii conform 
execuției și în exploatare să fie stabilit de la bun început. Acest scop poate fi îndeplinit planificând verificarea 

specificațiilor clădirii conform cu execuția, monitorizarea performanței clădirii finalizare și realizarea unor sondaje 
privind gradul de satisfacție al ocupanților. 

 

Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor cum ar fi utilizarea eficientă a energiei și apei sau calitatea bună a aerului 
în interior, este important să se monitorizeze performanța clădirii după finalizare, atât în ceea ce privește datele 
privind performanța în exploatare, cât și specificațiile finale, conform execuției. Există o serie de motive pentru care 
o clădire nu prezintă performanța preconizată:  

• Calitatea este, în general, o provocare permanentă în sectorul construcțiilor și necesită atenție pe întregul 
parcurs al unui proiect; 

• Formele noi și inovatoare de proiectare și construcție necesare pentru a îndeplini obiectivele de durabilitate 
pot impune folosirea unor tehnologii, materiale și sisteme noi și inițial necunoscute;  

• Este posibil ca ipotezele folosite în calculele și simulările performanței să aibă la bază valori implicite pentru 
a descrie modelele de utilizare de către potențialii ocupanți și, în plus, este posibil să nu țină cont de întreaga 
cerere de energie din clădirea ocupată; 

• Lacunele de comunicare, coordonare și alocare a responsabilităților în cadrul unui proiect pot conduce la 
ignorarea unor detalii și specificații de proiectare; și 

• Este posibil ca echipa de proiect să nu dețină competențele necesare pentru a transpune fiecare obiectiv 
de durabilitate în proiectări detaliate și în proiecte realizate.  

Soluționând aceste aspecte din timp și examinând modul în care va fi executat proiectul, se poate reduce la minimum 
riscul de apariție a unor diferențe în performanță. În fond, clădirile sunt create spre a fi folosite de oameni, deci 
nivelul de satisfacție al ocupanților este un aspect complementar care trebuie monitorizat. Aceasta va necesita 
realizarea unor sondaje în rândul celor care locuiesc și lucrează într-o clădire. Sondajul va permite și analizarea altor 
aspecte ale performanței, de exemplu, gradul de satisfacție față de măsura în care mediul interior este controlat. 

Toate activitățile de monitorizare și sondaj post-ocupare necesită o planificare atentă și, pentru a obține cea mai 
mare valoare din aceste activități, este necesar ca toate persoanele implicate să dorească să folosească constatările 
și să învețe din ele. Acest proces de învățare la nivel profesional poate fi valoros nu doar pentru client, ci și pentru 
membrii echipei de proiectare, managerii de proiect și contractanți. Utilizatorii cadrului Level(s) sunt astfel încurajați 
să desfășoare activități de monitorizare și sondaje după finalizarea și ocuparea clădirii, cu scopul de a evalua 
performanța clădirii finalizate.  

 

Cum poate fi folosit cadrul Level(s) pentru a reduce decalajul? 

Pentru a obține o imagine completă a performanței unei clădiri, este important să se monitorizeze cu precizie 
performanța clădirii finalizate. Acest pas va oferi date măsurate pentru raportare. Aceste date pot fi apoi analizate 
pentru a afla cât de bine s-a comportat clădirea în realitate. Dacă se constată diferențe de performanță, datele pot 
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fi folosite ca punct de pornire pentru diagnosticarea și remedierea oricăror probleme sau defecte. Trebuie verificate 
și specificațiile clădirii conform cu execuția, întrucât este posibil să se fi realizat modificări semnificative în timpul 
construcției. 

Cadrul Level(s) oferă instrucțiuni de bază cu privire la urmărirea indicatorilor care pot fi monitorizați. Sunt specificate 
activitățile de monitorizare, precum și standardele de referință asociate. Se pune accentul pe:  

• testarea anvelopei clădirii; 

• testarea sistemelor HVAC; 

• contorizarea consumului de energie și de apă; 

• măsurarea calității aerului interior, atât la predare, cât și pe durata ocupării; 

• condițiile termice în clădirea ocupată și 

• contribuția și calitatea luminii naturale și luminile artificiale. 

De asemenea, monitorizarea va include date legate de cantitățile și costurile conform cu execuția, inclusiv 
materialele de construcție folosite. Aceste date sunt importante, întrucât o diferență în devizul final de cantități și 
materiale poate influența inventarul ciclului de viață folosit pentru calculul unor indicatori, cum este 1.2 Potențial 
de încălzire globală pe durata ciclului de viață, precum și ipotezele privind durata de exploatare și întreținerea 
înregistrate la 2.1 Deviz, materiale și durate de viață de exploatare și folosite în 6.1 Costuri pe durata ciclului de viață.  

 

Sondaje cu privire la satisfacția ocupanților 

Satisfacția ocupanților este un parametru crucial pentru succesul unei clădiri. Deși nu este o componentă centrală a 
cadrului comun Level(s), urmărirea acestui indicator se recomandă în completarea monitorizării parametrilor 
cantitativi, iar cadrul Level(s) oferă îndrumări generale în acest sens. Evaluarea gradului de satisfacție a ocupanților 
implică un proces care cuprinde interviuri și sondaje structurate, folosind metodologii cum ar fi cele prezentate în 
standardele ISO 10551 și 28802, cu accent pe aspecte specifice ale performanței care sunt considerate importante 
pentru realizarea unor clădiri sănătoase și confortabile. Acest proces este cunoscut sub diferite denumiri, printre 
care evaluare post-ocupare (POE), sondaj în rândul ocupanților cu privire la calitatea mediului interior (IEQ) sau 
sondaj în rândul utilizatorilor clădirii (BUS). În sensul cadrului Level(s), procesul este denumit „evaluare post-
ocupare”.  

În cadrul Level(s), 4.1 Calitatea aerului din încăperi și 4.2 Durata în afara plajei de confort termic sunt principalii 
indicatori pentru care se specifică o metodă standardizată de sondaj. De exemplu, în cazul indicatorului 4.2, există o 
metodă de evaluare a satisfacției ocupanților cu privire la confortul termic. Se poate folosi un format de sondaj 
calibrat statistic conform condițiilor reale de confort termic.  

Echipele de proiect care doresc să realizeze o evaluare mai amplă a gradului de satisfacție a ocupanților pot să 
consemneze acest obiectiv în planul de aplicare a cadrului Level(s) la proiect. În continuare, se recomandă 
consultarea metodelor indicate în caseta de mai jos ca punct de pornire.  
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Mai multe informații: 

Evaluarea gradului de confort și satisfacție post-ocupare (POE)  

De regulă, POE se realizează la cel puțin un an după ocuparea completă a clădirii. În mod normal, evaluările 
constau în interviuri cu ocupanții, cu scopul de a determina aspecte calitative legate de indicatorii privind 
durabilitatea clădirii. În general, POE se va realiza de o terță parte folosind o metodologie standardizată.  

O serie de metode și standarde de evaluare au devenit norme de referință pentru realizarea evaluărilor post-
ocupare. Fiecare dintre aceste metode și standarde oferă un pachet de îndrumări privind realizarea unor 
combinații de evaluări cantitative și calitative, precum și întrebări model care pot fi folosite în cadrul sondajului. 
În continuare, prezentăm o listă neexhaustivă a celor mai citate metode și standarde: 

 Sondaj în rândul utilizatorilor clădirii (Building User Survey - BUS), metodă dezvoltată pe baza experienței 
dobândite în evaluarea clădirilor cu consum energetic redus în anii ’80 și ’902.  

 Sondaj în rândul ocupanților cu privire la calitatea mediului interior (IEQ) dezvoltat de CBE Berkeley, un 
format care rulează pe Internet și care abordează șapte aspecte ale calității mediului ambiant interior3. 

 Procesul Soft Landings, o abordare cu mai multe etape care urmărește realizarea unor clădiri mai bune 
și include o etapă finală de întreținere și evaluare post-ocupare extinsă4. 

În plus, o serie de programe de evaluare a clădirilor și de instrumente de raportare prevăd realizarea evaluărilor 
post-ocupare: 

 ca cerință fundamentală a programului (de exemplu, Miljöbyggnad în Suedia și SSO în Spania),  
 ca indicator, criteriu sau credit opțional (de exemplu, BREEAM New Construction, LEED Building 

Operations & Maintenance, Finland GBC Building Performance Indicators).  

 

 

  

                                                           
2 Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/. 
3 University of California Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking, Centre for the Built 
Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm  
4 BSRIA, Soft landings process, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3. Gândirea centrată pe durabilitate 3: Cum se realizează o renovare durabilă  

Noul Pact verde european urmărește să stimuleze un „val de renovări” menite să îmbunătățească parcul imobiliar 
actual, cu scopul de a îl adapta la exigențele viitorului în contextul viitoarelor schimbări climatice, de a reduce 
sărăcia energetică și de a crea noi locuri de muncă. Necesitatea de a aborda alte aspecte (cum ar fi sănătatea, 
confortul și adaptabilitatea) ale durabilității spațiilor interioare în care locuim și lucrăm devine din ce în ce mai 

importantă, iar proiectele de renovare majoră oferă ocazii de a trata aceste aspecte legate de proiectare. 

Cadrul Level(s) încurajează o abordare cuprinzătoare a proiectelor de renovare majoră și profundă, pornind de la 
înțelegerea caracteristicilor și calităților fiecărei clădiri, de la evaluarea potențialului de îmbunătățire a 

performanței și de la o abordare din perspectiva ciclului de viață al proiectelor de renovare. 
 

Aproximativ 85-90 % din parcul imobiliar care se preconizează că va continua să existe în 2050 a fost deja construit 
și constituie o „bancă” vastă, la scară continentală, de resurse materiale. De exemplu, estimări din Germania 
sugerează că mediul construit al țării constituie un depozit de aproximativ 50 de miliarde de tone de materiale.  

Dovezile privind ciclul de viață sugerează că, prin realizarea unor renovări profunde, de înaltă performanță ale 
clădirilor existente, putem reduce, pe durata ciclului de viață al clădirii, cu aproximativ 60-80 % impacturile asupra 
mediului asociate atât utilizării energiei și apei de către ocupanți, cât și a produselor pentru construcții. Se estimează 
că, în întreaga Uniune, renovări profunde, care reduc consumul de energie cu minimum 60 %, se vor realiza anual 
numai la doar 0,2 % din parcul imobiliar. Pentru ca Uniunea să își atingă țintele privind schimbările climatice, acest 
ritm va trebui să crească semnificativ.  

Recenta izolare strictă prelungită a populației în condițiile pandemiei de Covid-19 a readus în atenție problemele 
sănătății, confortului și adaptabilității spațiilor în care locuim și în care lucrăm perioade lungi de timp. Așadar, 
lucrările de renovare majoră trebuie să creeze ocazii de abordare a unor aspecte ale clădirii care pot afecta negativ 
calitatea vieții și productivitatea ocupanților. 

Cum poate fi aplicat cadrul Level(s) în cazul renovărilor majore? 

Cadrul Level(s) integrează principii ale proiectării și etape de evaluare concepute pentru a spori durabilitatea 
proiectelor de renovare majoră. Primul pas pentru a renova durabil o clădire este expertizarea cuprinzătoare a 
modului în care a fost construită și, dacă este posibil, a experienței ocupanților. Acest prim pas este crucial pentru 
îmbunătățirea performanței, întrucât fiecare proiect de renovare trebuie individualizat în funcție de condițiile și 
caracteristicile tehnice existente ale clădirii, de tiparele de ocupare proiectate și de contextul local.  

Uneori, pot fi valorificate unele caracteristici existente ale clădirii (cum ar fi coloanele și curțile de iluminare folosite 
pentru ventilație), dar poate fi necesar și să se diagnosticheze probleme inerente care nu au fost prevăzute inițial 
(cum ar fi punți termice, puncte de pătrundere a apei sau de ieșire a aerului) cauzate de anumite materiale și 
structuri, de exemplu, balcoane sau panouri de perete. De asemenea, experiența de trai în clădire a ocupanților 
poate evidenția aspecte ale performanței care ar putea fi abordate. 

După compilare, aceste informații pot fi folosite pentru a realiza simulări precise ale performanței de referință a 
clădirii și pentru a defini opțiuni de proiectare. Cadrul Level(s) oferă în continuare instrucțiuni specifice cu privire la 
abordarea celor 6 obiective generale în contextul unui proiect de renovare. Caseta de mai jos rezumă unele dintre 
principalele domenii în care se poate îmbunătăți performanța cu ajutorul cadrului Level(s). 
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Mai multe informații: 

Abordarea obiectivelor generale și indicatorilor în contextul unui proiect de renovare majoră 

Obiectiv general Posibilități principale de îmbunătățire a performanței 

Obiectivul 
general 1: 
Emisiile de gaze 
cu efect de seră 
și de poluanți 
atmosferici pe 
parcursul 
ciclului de viață 
al clădirii 

 Îmbunătățirea eficienței termice a anvelopei clădirii, precum și abordarea altor utilizări ale 
energiei, cum ar fi iluminatul, încălzirea și răcirea, pot contribui la îmbunătățirea calității de 
ansamblu a unei clădiri vechi.  

 Odată cu renovarea anvelopei și a configurației clădirii, precum și a serviciilor tehnice, se pot 
soluționa aspecte care pot determina lipsa de confort a ocupanților clădirii, astfel:  

- Frig, umezeală sau supraîncălzire și  

- Costuri ridicate de exploatare.  

 Se poate evalua potențialul de producție proprie și de autoconsum de energie din surse 
regenerabile. 

 Evaluarea potențialului de realizare a unei renovări cu nivel scăzut de CO2 încorporat, prin 
evaluarea opțiunilor pentru ferestre, izolații, amenajare interioară, finisaje și echipamente cu 
energie din surse regenerabile, printre alte elemente ale clădirii. 

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

Reamenajarea clădirilor, spațiilor interioare și serviciilor tehnice poate oferi ocazii pentru a:  

 Soluționa pentru prezent și viitor orice probleme legate de satisfacerea cerințelor ocupanților, 
cum ar fi nevoia de distribuire mai flexibilă a spațiilor, îmbunătățirea accesibilității, spații 
comune și muncă la distanță.  

 Reduce cheltuielile curente ale proprietăților imobiliare în prezent și pe viitor. 

Obiectivul 
general 3: 
Utilizarea 
eficientă a 
resurselor de 
apă 

Modernizarea și înlocuirea obiectelor și accesoriilor sanitare, precum și realizarea unor noi amenajări 
exterioare, pot oferi ocazii de a: 

 Specifica robinete, dușuri și căzi de baie eficiente din punct de vedere al folosirii apei. 

 Introduce sisteme de economisire a apei, cu utilizarea apelor uzate menajere și a apelor 
pluviale. 

 Introduce contorizarea și monitorizarea consumului de apă. 

 Proiecta noi sisteme de irigație cu consum redus de apă și selectarea unor plante rezistente la 
secetă. 

Obiectivul 
general 4: Spații 
sănătoase și 
confortabile 

Unii dintre principalii factori care pot afecta sănătatea spațiilor interioare (ventilația, poluanții 
interiori, lumina naturală și zgomotul) au dobândit o nouă semnificație în lumea post-Covid-19, cu 
sensibilități noi și amplificate în ceea ce privește sănătatea și igiena. Reamenajarea spațiilor 
interioare poate oferi ocazia de a îmbunătăți și modifica configurațiile interioare și serviciile tehnice, 
de exemplu, prin introducerea:  

 iluminării naturale,  

 ventilației naturale cu flux încrucișat și  

 surselor punctuale noi de ventilație mecanică.  

Obiectivul 
general 5: 
Adaptare și 
rezistență la 

Rezistența unei clădiri la schimbările climatice depinde într-o oarecare măsură de caracteristicile de 
proiectare inițiale, dar pot exista și posibilități de îmbunătățire a:  

 configurațiilor interioare;  
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schimbările 
climatice 

 căilor de ventilație;  

 performanței anvelopei clădirii și  

 sistemelor HVAC.  

Pot fi, de asemenea, introduse pe/în jurul unei clădiri soluții bazate pe natură (infrastructura verde). 

Obiectivul 
general 6: Cost 
și valoare 
optimizate pe 
durata ciclului 
de viață 

Prin încurajarea dialogului între echipele de proiectare, clienți și evaluatorii imobiliari, valoarea pe 
termen lung a caracteristicilor de durabilitate poate fi luată mai bine în calcul la determinarea valorii 
de piață a proprietăților imobiliare.  

Capacitatea clădirilor bine proiectate, sănătoase și durabile de a menține și de a crea valoare, fie prin 
reducerea la minimum a cheltuielilor de regie, fie prin crearea unor proprietăți atrăgătoare sau prin 
reducerea riscurilor viitoare la minimum, devine din ce în ce mai mult un element de diferențiere a 
proprietăților imobiliare pe piață.  
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4.4. Gândirea centrată pe durabilitate 4: Cum poate avea durabilitatea o influență pozitivă asupra 
valorii de piață a unei proprietăți imobiliare? 

Cadrul Level(s) urmărește ca valoarea unor clădiri mai durabile să fie surprinsă și reflectată în evaluarea economică 
a acestora. Scopul acestei abordări este de a asigura condițiile în care îmbunătățirile anticipate ale performanței pe 

termen lung a unei clădiri durabile vor reduce costurile pe durata ciclului de viață și vor avea o influență pozitivă 
asupra valorii de piață a proprietății, a condițiilor de creditare și a valorii de închiriere. 

Pe lângă faptul că oferă instrumente pentru ierarhizarea priorităților și cuantificarea performanței, cadrul Level(s) 
încurajează specialiștii în construcții să analizeze modul în care durabilitatea poate influența pozitiv valoarea de 

piață a unei clădiri și poate reduce expunerea la riscuri pe viitor. 

 

Mulți specialiști în construcții au principalul contact cu lumea evaluării proprietăților imobiliare prin intermediul 
clientului lor, care, cel mai probabil, le va comunica principalii determinanți valorici ai proiectului. Din exterior, 
metodele de determinare a valorii de piață pot părea ca o cutie neagră, al cărei conținut este cunoscut doar de client, 
de consilierii lor imobiliari și de experții evaluatori. 

Este, așadar, important ca membrii echipelor de proiectare să înțeleagă cum poate fi luată în calcul durabilitatea în 
unele dintre cele mai importante standarde de evaluare folosite în Uniune. Este de remarcat faptul că trei dintre cei 
mai importanți emitenți de standarde de evaluare [Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), European Group of 
Valuer’s Associations (TEGoVA) și International Valuation Standards Council (IVSC)] au integrat deja durabilitatea în 
standardele lor de evaluare și în criteriile de stabilirea a gradului de risc. Aceasta înseamnă că, în principiu, 
durabilitatea ar trebui deja să fie o componentă a procesului de evaluare.  

În practică, în majoritatea proiectelor, punctul de pornire pentru analizarea aspectelor legate de durabilitate se leagă 
de performanța energetică a proprietății imobiliare, motivat de cerința legală de a prezenta informații sub forma 
unui certificat de performanță energetică. Figura 5 ilustrează modul în care acesta poate constitui punctul de pornire 
al unui dialog cu privire la o gamă întreagă de caracteristici de durabilitate care pot avea la rândul lor efecte 
economice, inclusiv, potențial, asupra valorii de piață a clădirii. 
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Figura 5. Interiorul cutiei negre a determinării valorii de piață a proprietăților imobiliare. Adaptat după Lutzkendorf și Lorenz 

(2005)5 

 

Cum poate fi aplicat cadru Level(s) la evaluarea proprietăților imobiliare? 

Evaluarea proprietăților și standardele de stabilire a gradului de risc au un potențial semnificativ de a surprinde 
beneficiile unor clădiri mai durabile și de a sprijini deciziile de investiții pe termen lung. Indicatorul 6.2 permite 
utilizatorilor să raporteze cu privire la potențialul ca îmbunătățirea performanței sub toate aspectele vizate de cadrul 
comun Level(s) să aibă o influență economică în trei domenii cheie:  

1. cheltuieli de regie reduse (prin reducerea la minimum a costurilor de exploatare) 

2. venituri sporite și investiții mai stabile (prin creșterea atractivității proprietăților) 

3. riscuri reduse (prin anticiparea expunerii potențiale pe viitor). 

În Tabelul 6 sunt identificate, pentru fiecare indicator din cadrul comun Level(s), influențele pe care îmbunătățirea 
performanței le poate avea asupra acestor trei domenii. În acest mod, utilizatorii cadrului Level(s) pot fi mai bine 
informați în momentul în care relaționează cu experții evaluatori, în special în ceea ce privește înțelegerea și 
comunicarea modului în care deciziile de proiectare care îmbunătățesc durabilitatea pot crea valoare. 

                                                           
5 Lutzkendorf T., Lorenz D., 2005. Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment. 
Building Research & Information, 33(3), p. 212-234. 
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Tabelul 6. Influența potențială a fiecărui indicator din cadrul Level(s) asupra evaluării unei proprietăți sau stabilirii gradului de 
risc asociat acesteia 

Indicatori principali din cadrul Level(s) 

Influența potențială asupra veniturilor viitoare și expunerii la risc 

1. Venituri sporite, 
datorită 

recunoașterii și 
cererii pe piață 

2. Costuri de 
exploatare și 

întreținere reduse 

3. Expunerea la riscul 
de creștere a 

cheltuielilor de regie 
sau de pierdere a 

veniturilor pe viitor 

1.1. Consum de energie în faza de exploatare    

1.2. Potențialul de încălzire globală pe durata 
ciclului de viață    

2.1. Deviz, materiale și durate de viață de 
exploatare    

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    

Evaluare a întregului ciclu de viață (LCA), de 
la concepere la dispariție    

4.1. Calitatea aerului din interior    

4.2. Durată 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. Drenaj durabil    

6.1. Calcularea costurilor pe ciclu de viață    
6.2. Crearea de valoare și expunerea la risc     
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