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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

      

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului “Reabilitare și îmbunătățirea eficientei energetice la Școala specială Giurgiu” 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 6616 din 31 martie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr. 6622 din 31 martie 2022 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului - 

Compartimentul Programe și proiecte europene; 

-avizul nr. 29 din 4 aprilie 2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(l) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.(l), 
(3)-(5), art.198 alin.(l)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 
- Ordinul nr. 440 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile 

aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență,  în cadrul 

apelului de proiecte PNNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5- Valul renovării, axa 2- Schema de granturi 

pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operatiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare 

seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice;  

- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă proiectul „Reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice la Școala specială 

Giurgiu”, în vederea depunerii acestuia pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 5- Valul Renovării, Axa 2-Schema de granturi pentru eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice, Operatiunea B.1- Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare 

energetică moderată) a clădirilor publice. 

Art 2 Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru proiectul „ Reabilitare și îmbunătățirea 

eficientei energetice la Școala specială Giurgiu” în cuantum de 6.223.482,72 lei inclusiv TVA. 

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice la Școala specială Giurgiu”, pentru derularea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Consiliului Județean Giurgiu. 

Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor. 

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și Direcției Urbanism și amenajarea 

teritoriului, pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al 

județului. 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                     Aurelia Brebenel 

 

 

GIURGIU, 7 aprilie 2022 

Nr.72 

Adoptată cu 31 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri” 
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I. INFORM II GENERALE PRIVI ND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de lnvestitii:

REABILITARE S! IiIBUNATATIREA EFIGTENTEI ENERGETICE I.A SCOALA

SPECIAI.A GIURGIU

1.2 Ordonator principel de creditellnvestitor:

UNITATEA ADMlNlsrRATlv rERlroRlALA GtuRctu prin coNStLtuL JUDETEAN
GIURGIU

l.3ordonator de crcdite (aecundarltortiar):

NU ESTE CAZUL

1.4 Beneficiarul i nveetftiei:

UNITATEA ADMINISTRATM TERITORIAI.A GIURGIU

t.SBeneficiarul final:

SCOALA SPECIALA GIURGIU

1.6 Elaboratorul documentatlei :

S.C. MORNINGSTAR CONSULTING S.R.L

Str. Solidaritatii, nr. 1 A, sector 3, Bucuresti

Cod fiscal: RO242066451

Telef,on: 0733.073.331
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2. ANALIZA SITUATIE! EXISTE NTE SI IDENTIFIGAREA NECESIT TILOR SI A

DEFICIENTELOR

$coala specialS asiguri servicii de asisten!6 educalionalS 9i terapeutic-recuperatorie
pentru cca.100 copiii cu deficientd mintala de diverse grade din judetul Giurgiu, Unitatea
gcolari implici in actul de invitare elevi cu deficienlE mintalE severE cu virste cuprinse
inke 7-18 ani Tn cadrul ciclului primar gi gimnazial cil gi pregcolari cu vArsta cuprinsi intre
3-6(7) ani cu deficien!6 mintalS severd gi tulburiri asociate. De asemenea, asiguri sprijin
elevilor integrali in invilimintul de mas5, in gcolile incluzive gi servicii de pcolarizare la
domiciliu.

lmobilul avand numarul cadastral 30933 este siluat in s{r. 1 Decembrie 1918, nr.83,

Municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu se afla in domeniul public al judetutui Giurgiu si este

compus din teren intravilan cu suprafata de 1466 mp, si conshudie cu suprafata construita

de 510 mp, suprafata desfasurata de't130 mp.

Cladirea a fost ediflcata intre anii 1970-1971, avand regim de tn6llime Sp+ p+I E, cu

forma de regulati in plan si dimensiunile maxime generale 33x1s,48,m. Aceasta este

formala dintr-un singur tronson. Subsolul tehnic este parlial, situat sub holul central al

clidirii.

Pe ambele niveluri supraterane ale cl5dirii, s6lile de clasd sunt dispuse de o parte gi

de alta ale holului central, in capetele ciruia existd 2 scari.

Pe inSllimea parterului existS sala de sport (s=61,10mp),4 sili de clasi cu suprafala de

cca. 30mp, cabinet psihologic (S=29,60mp), Cancelarie (S=30mp), Atelier (S=2Smp),

Du;uri (S=22mp), Grupuri sanitare (S=18mp), lncipere paz6 (S=6,25mp), Anex6

(S=7,30mp) gi circulalii (vestibul, hol 9i 2 case de scare).

La nivelul etajului 1 exist6 7 s6li de clasi (S=cca. 30mp), 1 sald dasi (S=2Smp),

cabinet de logopedie (S=30mp), duguri (S=22mp), grupuri sanitare (S=17,50mp), sp6l6tor
(S=16,50mp), cabinet direclor (S=1 1,20mp), anexi (S=1 1,50mp), circulalii orizontale 9i 2

case de scard.

Plangeele peste part$ 9i peste etaj sunt din figii din beton annat prefabricate, cu

grosime de aproximativ 17cm.

Acoperigul are structuri de tip terasd.

Corpul de cladire necesita reabilitare si imbunatatirea eficientei energetice, astfel

incat constructia sa fie adusa la standardele si normele de functionare in vigoare.

S-a intocmit la solicitarea beneficiarului, expertiza tehnica in virtutea Legii calitatii in

constructii (10/1995), in scopul elaborarii documentatiei pentru,Reabilitate si imbunatirea

eficientei energetice la scoala speciala Giurgiu', situata in Municipiul Giurgiu, str. 1

Decembrie 1918, nr. 83, C.F. 30933.
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Expertiza s-a efecluat in scopul:

- Examinarii starii tehnice a cladirii;

- Analiza calitativa a efec'telor sarcinilor suplimentare aduse structurii de catre

lucrarile pentru cresterea eficientei energetice ale cladirii;

- Precizarea interventilor €ventual necesare la nivel de ansamblu si de detaliu,

pentru satisfacerea cerintelor de rezistenta si stabilitate ale cladirii.

Conform celor 2 decopertari la fundatii realkate pentru stabilirea solutiilor de fundare

ale cladirii, zona de cladire fara subsol este fundata la adancimea de -1.60 m fata de CTN,

pe un strat de prafuri argiloase cafenii, plastic tari.

Fundatia este din beton, are o latime de 0.40 m si se prezinta in stare buna, fiara

urme de exfoliere sau faramitare.

Pentru fundatia subsolului nu s-a putut atunge talpa, aceasta aflandu-se la adancimi

mai mari de -0.45 m fata de pardoseala subsolului ( -2.25 m fata de tavanul subsolului).

Fundatia este din beton, are latimea de 0.40 m si se prezinta in stare buna, fara urme de

exfo rliere ssu faram itare-

Structrra cladirii este din zidarie portanta din caramida plina presata din argila arsa

cu dimensiunea 240x1 15x63 mm.

In acest moment cladirea este incadrata in clasa de risc Rs ll, iar in urma realizarii

lucrarilor de consolidare propuse de expertul tehnic aceasta va fi incadrata in clasa Rs lll.

Prin expertiza tehnica au fost propuse urmatoarsle lucrarl de consolldarc:
- Consolidarea fundatiilor perimetrale prin realizarea unei grinzi perametrale

constructiei, din beton armat cu latimea de 35 cm si inaltimea de 160 cm; lucrarile

se vor realiza pe tronsoene cu lungimea de maximum 2 m, dispuse alternativ;

- Repararea elementelor din beton armat ale subsolului (reparare segregiri gi

refacere acoperire cu beton a armdturilor), folosind solufii dedicate acestui tip de

lucriri;

- Decopertarea ln Intregime a perefilor structurii si repararea fisurilor glsite la
decopertare cu mortar de ciment ale anvelop€i opace sau ale perefilor de

compartimentare;

- Consolidarea tuturor perelilor structurali transversali prin cimdguire cu beton

torcretat cu grosimea de 56cm pe ambele E!e, la parter gi la etajul 1; armarea

se ya realiza cu plase STNB cu diamelrul de 8mm cu ocfiiuri 10x10cm; plasele

vor fi ancorate una de alta cu agrafe/conectori cu diametrul de Emm (4 buc/mp);

golurile pentru lntroducerea coneclorilor se vor umple cu lapte de ciment;
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Gonsolidarea perelilor structurali lonqitudinali prin cimEguire cu tencuiald armatS,

cu grosimea de 3-4cm pe ambele fefe, la parter gi la etajul 1 ; armarea se va realiza

cu plas6 STNB cu diametrul de 6mm cu ochiuri 10x10cm; plasele vor fi ancorate

una de alta cu agrafe/conec'tori (4 buc/mp); golurile pentru introducerea

conec{orilor se vor umple cu lapte de cimenl;

Realizarea de stilpigori in peretii de zidirie la toate intersectiile de pereli prin

dispunerea de bare cu diametrul de 14mm, lncastrate cu ancore chimice in

fundalii;

Realizarea de centuri din beton armat perimetrale construc$ei 9i deasupra

perelilor interiori peste etajul 1 existent; se vor folosi ancore chimice pentru

incastrarea acesteia in cenfurile existente de peste etajul 1

$ananta podului se va realize din lemn, cu grinzi gi popi din lemn; lnchiderile

perimetrale se vor realizE cu strusturE din zidirie de BCA sau cdrimidi cu goluri

verticale cu grosimea de 25cm, in conlucrare cu stAlpigori 9i centuri din beton

armat (conform normelor GR6); stAlpigorii vor fl Incastrafi in centurile din b.a.

executate peEte etajul 1;

Realizarea lucdrilor propuse de dtre beneficiar (termoizolare, schimbare

tdmpliriietc);

Se vor reface sistemele de prcluare a apelor pluviale de pe acoperiguri;

Se vor lnlocui pardoselile degradate;

Se vor realiza reparatii ale fotuarelor;

ln vederea cresterii Eficientei energetice si a asigurarii tuturorfunctionalitatilor impuse

de normativele in vigoare in domeniul constructiilor specifice functionalitatii cladirii vor fi

executiate urmatoarele lucrari conform audilului energetic intocm it:

. imbunitiUrea izolatiei termice a anvelopei clidirii (pereti elieriori, ferestre,

timplirie, plangeu peste ultimul nivel, planseu peste subsol), a garpantelor 9i

invelitoarelor;

r introducerea, reabilitarea gi modernizarea, dupi caz, a instalatiilor pentru prepararea,

distributia 9i ulilizarea agentului termic pentru incdlzire gi a apei calde menajere, a

sistemelor de ventilare gi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanici cu

recuperarea cildurii, inclusiv sisteme de ricire pasivA, precurn gi achizilionarea $i

instalarea echipamentelor aferente gi racordarea la sistemele de inc6lzire

centralizat6, dupi caz;

r utilizarea surselor de energie regenerabilS, pentru asigurarea necesarului de energie
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a clidirii;

. Tnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent 9i incandescent cu corpuri de iluminett

cu eficien[5 energeticd ridicati 9i durati mare de viatd, cu respectarea normelor gi

reglementdrilor tehnice;

. orice alte activitili care conduc la Indeplinirea rcalizirii obiEctivelor proiectului;

. alle lucrdri care se impun ca urmare a prevederilor legislatiei specifice gi a studiilor

de specialitate.

o sistem de tigle fotovoltaice

Oblectve Drcconizata a fi atlnse orin rcalizarea investitiei oublico

Obiectivul specific vizat prin proiectului de reabilitarea lermica este reducer€a

consumulul anual specific de energie finala pentru incalzire cu mai mult de 60 % fata de

consumul anual specific de energie pentru incalzire inainte de reabilitare si a con3umului de

energie primara totala utilizand surse conventionale si a emisiilor de gaze eshivalent CO2,

in conditiile promovarii utilizarii surselor de energie regenerabile.

Prlocipelii prramctrii dc pcrforoarte ai pmiectului rcaltrti dln crlculul de mal cus surl :

Xlr*ta Vrbrl}b L..Flrl
hrhrG|darflrni..Ghtr

Yrhrr L &JC Ldffil..t
prolcttrl{

( onsumul anual speific de energit finali pentru
ancekifn triwh:m: 8Dt ,25,05

,si,es -
0s.r I

l{60,7?_{!!_AMgS2,t !l di!!.,sursr rt!. I
(ontumuldt mcrgie primrr!. totilt ltWh/,n: &,

Consumul d c cncrgir primarl total! uri liz.ind su rse
runl.entionalc (kwhifl: rn)

E3J3

5lr,

.OO

rs,rs

35.r,95

Connrmul de encrgic pdmartr lolall udlizind surse
rcgmerdrile {lWh/nr: an)

Nivcl anual estimst rl gazclor qt efett dc seri &r,?.r
{echirElRnt ligcOr,/r# rn)

Obiedivele generale sunt:

. redu@rea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului

termic pentru incalzire;

r rduoerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cu efect pozruv asupra schambarilor

climatice;

r independentei energetica a Romaniei;

. reducarea cheltuielilor cu incalzirea pe perioada de iarna;

. redu@rea coslurilor cu climatizarea pe perioada de canicula;

. promovarea utilizarii surselor de €ncrgie regenerabila.

0
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Ca urmare a situatiei prezentate este necesara si oportuna interventia asupra

imobilului cu scopul de a cresle performanta energetica, respectiv reducerea consumurilor

energetice pentru incalzire, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior,

repararea si aducerea la standardele astuale atat a instalatiilor cAt si a interioarelor dadirilor.

Recomandatsa nfterventiilor noc.sare 06ntru aslouratea fu nctionarii conform

cerintelor ei conform exloentelor de calitate

ln vederea reabilitarii si imbunatatirii eficientei energetice a imobilului se propune

realizarea urmatoarelor lucrari de interventie:

Gonstructii

) GlmSguirea perelilor tansversali pe ambele pirfi cu mortar de ciment, armat cu

plasi de olel pe ina[imea parterului;

D Repararea fisurilor gisite la decopertare cu mortar de ciment ale anvelopei opace

sau ale perelilor de comparlimentare;

D Repararea elementelordin beton armat ale subsolului (reparare eegreg6ri 9i rerfacere

acoperire cu beton a armiturilor), folosind solulii dedicate acestui tip de lucriri;

D lnlocuirea struclurii acoperisului prin realizarea unui pod si iinvelitoare cu tigla

fotoroltaica;

D lzolarea termica la exterior a partii opace a fatadelor cu sistem tennoizolant cu o
grosime de 15 crn (polistiren expandat ignifugat - EPS cu,(=0,035 WmK) protejat cu

o masa de spaclu si tencuiala acrilica struc{urata de 8+10 mm grosime. lzolarea

termica a spaletilor golurilor de ferestre si usi cu polistiren extrudat XPS cu o grosime

de 3 crn (I=0,029 Wmk ).
) lzolarea termica la intrados (in subsol) a placii peste subsol/demisol cu sistem

termoizolant cu o grosime 15 cm (polistiren expandat ignifugat - EPS cu I=0,038

WmK) protejat cu o masa de spaclu armata cu fbra de sticla si tencuiala de 0,6 mm

grosime.

D lnlocuirea tamplariei exterioare existente din PVC cu geam termopan 3 foi desticla

cu o suprafata lralata, cu tamplarie eficienta energetic (tamplarie PVC 5+7 camere

de aer, cu 3 foi de geam dinte care cel putin una termoizolanta, cu o suprafata tratata

lor emission) si rezistenta termica minima R=0,90 m2l(W + Refacerea/repararea

glaturilor.

D lzolarea la extrados a terasei cu polistiren extrudat XPS (A=0,029 Wmk) cu grosime

de 10 cm. Se va asigura continuitatea stratului termoizolant la racordarea cu peretii
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exteriori (tennoizolarea obligatorie a aticului si protejarea acestuia cu sorturi de tabla

galvanizata).

P Reparatii ale trotuarelor gi umplerea ro*ului dintre clddire gi trotuar cu material

bituminos.

F Refacerea sistemelor de preluare a apelor pluviale de pe t6rasa;

F Realizarea unei statii dE reincarcare pentru autovehicule elecfoice alcatuita din 4

locuri de parcar€ si 2 statii de incarcare cu tehnologie hst charge - 50kW.

lnatahtii

D Debransarea dadirii de la instalatia centralizata de fumizare agent termic si

instalarea a 2 Centrale in condensatie de cate 40 kW montate in cascada si

functionand cu gaz natural, lnlocuirea completa a retelei de distributie a agentului

termic de incalzire, inlocuirea corpurilor statice din fonta cu corpuri statice din tabla

ambutisata si dotarea acestora cu robineti de separare si golire si robineti cu cap

termostalat.

F Montarea unei instalatii solare qr panouri cu tuburi temice pentru producerea apei

calde de consum. se vor instala pe terasa cladirii 4 Panouri solare cu cate s0 de

tuburi vidate;

P Montarea pe fadadele cladirii sisteme locale de ventilare cu r€cuperare de caldura

F lnlocuirea corpurilor de iluminat cu lampi de tip LED si dotarea instalatiei de iluminal

cu senzori de lumina naturala si de miscare;

F Montarea de sisteme gi instalatii de detestare, avertizare 9i alarmare a incendiilor;

F Montarea instalatie de limitare si stingere a incendiilor cu hidranti de incendiu interiori

si exteriori.

ln urma realizarii investltlel se va reduce consumul anual $pecefic de

energle finala pentru incalzire, a consumului de energie primara totala cat sl
reducerea anuala estimata a gazelor cu efeet de sera. Toate aceste cerinte lllnd
asumate pran solutiile date in auditu! energetic

SC MORN SRL
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