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Caiet de sarcini 

 

Certificatul de performanta energetica al unei cladiri este un document tehnic cu 
caracter informativ ce atesta performanta energetica a unei cladiri. 

Prin performanţa energetică a clădirii  se intelege energia efectiv consumată sau 
estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, 
necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, 
ventilarea şi iluminatul. Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei 
metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici care se 
calculează luându-se în considerare izolaţia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii 
şi instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, 
expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a 
energiei şi alţi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de 
energie. 

Certificatul de performanţă energetică a clădirii este un document elaborat conform 
metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată 
performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date 
cu privire la consumurile de energie în clădiri şi care, după caz, poate fi însoţit de 
recomandări de reducere a acestora. 

La nivelul Uniunii Europene se reglementeaza prin directive CE 91/2002 si se aplica 
ţărilor membre dar si celor în curs de aderare obigativitatea ca toate categoriile de 
clădiri să detina certificate energetice din care să reiasă eficienţa consumului energetic, 
iar pentru cele publice acest document să fie afişat în holurile centrale. 

In calitatea lor de consumători energetici, cladirile au devenit surse majore de 
poluare a mediului si importante consumatoare de energie. Astfel, cheltuielile de 
exploatare ale acestora determina valoarea cladirilor. 

La baza metodelor simplificate de calcul a necesarului de căldură stau standardele 
Europen EN 832 şi EN ISO 13790, elaborate in scopul de a unifica modului de abordare 
a consumurilor energetice în sectorul clădirilor şi de a putea compara performanţelor 
acestora. 



Auditorul energetic elaboreaza primul certificat de performanţă energetică, cu 
evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire, 
corespunzător stării tehnice iniţiale a cladirii. 
 
Conţinutul cadru al certificatului energetic este prevăzut în : 
 
-Legea nr.372/13.12.2005-republicata privind performanta energetica a cladirilor ; 
 
-Ordinul nr. 157/2007 al Ministerului Transporturilor,Constructiilor si Turismului pentru 
aprobarea reglementarii tehnice, “Metodologie de calcul al performantei energetice a 
cladirilor” publicat în M.O., partea I, nr. 126/21.02.2007 ; 
 
-Ordinul nr.1071/16.12.2009 privind modificarea si completarea Ordinului 
nr.157/2007pentru aprobarea reglementarilor tehnice’’Metodologie de calcul al 
performantei energetice a cladirilor”,cu modificarile si completarile ulterioare ;  

Scopul certificatului este declararea si afisarea performantei energetice a unei 
cladiri intr-o forma sintetica unitara, prezentand detaliile principalelor caracteristici ale 
constructiei si instalatiilor aferente acesteia, ca rezultat a analizei termice si energetic. 

Performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire este exprimată, în principal, prin 
următorii indicatori de performanţă: 
    a) clasa energetică; 
    b) consumul total specific de energie; 
    c) indicele de emisii echivalent CO2 
 
Metodologia de calcul a performantei energetice  cuprinde, în principal, următoarele 
elemente: 
    a) caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcătuiesc anvelopa clădirii, 
compartimentarea interioară, inclusiv etanşeitatea la aer; 
    b) instalaţiile de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum, inclusiv 
caracteristicile în ceea ce priveşte izolarea acestora; 
    c) instalaţia de climatizare/condiţionare a aerului; 
    d) instalaţia de ventilare mecanică; 
    e) instalaţia de iluminat integrată a clădirii, în principal sectorul nerezidenţial; 
    f) poziţia şi orientarea clădirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori; 
    g) sistemele solare pasive şi de protecţie solară; 
    h) ventilarea naturală; 
    i) condiţiile de climat interior, inclusiv cele prevăzute prin proiect; 
    j) aporturile interne de căldură. 
    
  Metodologia cuprinde, după caz, şi alte elemente, în situaţia în care influenţa acestora 
asupra performanţei energetice a clădirilor este relevantă, precum: 
    a) sisteme solare active şi alte sisteme de încălzire, inclusiv electrice, bazate pe 
surse de energie regenerabilă; 
    b) electricitate produsă prin cogenerare; 



    c) centrale de încălzire şi de răcire de cartier sau de bloc; 
    d) utilizarea luminii naturale. 

Certificatul  ofera proprietarul locuintei informatii asupra eficientei energetice a 
cladirii, prin incadrarea acestuia intr-o clasa energetica (de la clasa A - eficienta 
energetica ridicata, la clasa G - eficienta energetica scazuta), functie de consumul total 
anual specific de energie. 

Certificatul  de performanta energetica este  valabil 10 ani de la data emiterii. 

Acesta se elaboreaza pentru cladiri in constructie, noi sau existente. 

Pentru categoriile de cladiri care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin 
grija investitorului/ proprietarului si se cuprinde in documentatia pentru receptia la 
terminarea lucrarilor, pastrandu-se la cartea tehnica a constructiei sau de proprietar 
pana la constituirea acesteia. 

Certificatul  de performanta energetica este  intocmit de catre auditori energetici 
pentru cladiri, autorizati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei. 

  
Părţile scrise şi desenate  ce vor fi puse la dispoziţia auditorului pentru intocmirea 
certificatului de performanat energetica sunt  după cum urmează: 
 
-documentatie cadastrala , in copie  
-actul de proprietate, in copie 
-extras de carte funciara in  copie. 
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