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1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1  Denumirea obiectivului de investiții: 

Îmbunătățirea eficienței energetice la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

Oinacu - CAbR Oinacu 

 

1.2  Ordonator principal de credite/investitor: 

Unitatea Administrativ Teritorială U.A.T. Județul Giurgiu prin Președintele Consiliului Județean Giurgiu  

 

1.3  Ordonator de credite (secundar/terțiar): 

Nu este cazul. 

 

1.4  Beneficiarul investiției: 

Unitatea Administrativ Teritorială U.A.T. Județul Giurgiu (beneficiar investiție) 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu (beneficiar final) 

 

1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție: 

Proiectant general: S.C. VEST INSTAL S.R.L. 

Sediu social: Str. Dropia, nr.104, localitatea Călărași, jud. Călărași 

Nr. de ordine în Reg.Com. J51/ 527/2006 , CUI (RO) 18991887 

Date contact: vestinstal.c@gmail.com, +40 721 523 352 

 

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții 

2.1  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și 

financiare 

Prezentul proiect se raliază legislației naționale în vigoare și contextului strategic pentru contribuția României ca stat 

membru al Uniunii Europene în materie de energie din surse regenerabile și eficiență energetică, și, implicit, legislației 

europene și obiectivelor majore privind energia și clima la nivelul anului 2030 stabilite de Uniunea Europeană, dintre 

care putem aminti: 

▪ Directiva Parlamentului European nr.27/2012 (Directiva 2012/27/UE); aceasta are la bază directivele 

precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ ce 

vizează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei; 

▪ H.G. nr.1034/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea 

renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea 

sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050; 

▪ Ordinul nr.1548/2021 privind modificarea Ordinului 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a 

Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 

destinație de unități de învățământ; scopul Programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor 

publice și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea 

consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/236612
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▪ Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, actualizată (modificată prin Legea nr.160/2016 și prin O.U.G. 

nr. 1/ 2020 care transpune Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică), prin care se prevede elaborarea 

și implementarea măsurilor de eficiență energetică, în vederea realizării de noi economii de energie, în 

perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030, conform obiectivelor prevăzute în cadrul Planului național 

integrat pentru energie și schimbări climatice; 

▪ Ordonanța nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor 

regenerabile de energie, actualizată; aceasta vizează și administratorii clădirilor aflate în proprietate publică și 

instituie obligativitatea luării unor măsuri privind îmbunătățirea eficienței energetice; 

▪ H.G. nr.1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă - Orizonturi 2013-2020-

2030; 

▪ Strategia de dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021-2027; prin obiectivul specific 

OS5.3:Îmbunătățirea gradului de atenuare și adaptare la schimbările climatice;  

 

PREZENTAREA CONTEXTULUI LA NIVEL GLOBAL. Acordul de la Paris a intrat în vigoare începând cu 4 noiembrie 

2016 după îndeplinirea condiției prin care se impunea ratificarea acestuia de cel puțin 55 de țări responsabile pentru 

cel puțin 55% din emisiile de gaze cu efect de seră. În urma ratificării acordului de către toate statele membre ale 

Uniunii Europene și odată cu publicarea Strategiei Uniunii Energetice, Uniunea Europeană și-a asumat un rol important 

în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, prin cele cinci dimensiuni principale: securitate energetică, 

decarbonare, eficiență energetică, piața internă a energiei și cercetare, inovare și competitivitate. 

Astfel, Uniunea Europeană s-a angajat în a realiza tranziția energetică prin îndeplinirea obiectivelor prevăzute în cardul 

acordului vizând furnizarea de energie curată în toate statele membre. În vederea îndeplinirii acestui angajament, au 

fost stabilite o serie de obiective majore privind energia și clima la nivelul anului 2030, respectiv: 

- reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030, comparativ cu 1990; 

- 32% din energia consumată în 2030 să fie din surse regenerabile; 

- îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% în 2030; 

- interconectarea pieței de energie electrică la un nivel de 15% până în 2030. 

Pentru a garanta îndeplinirea acestor obiective, fiecare stat membru s-a angajat să transmită Comisiei Europene un 

Proiect al Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-

2030.  

Analiza planurilor transmise de către toate statele membre a arătat faptul că există un decalaj între obiectivele Uniunii 

Europene și contribuțiile statelor membre în materie de energie din surse regenerabile și eficiență energetică. 

În urma analizei privind cantitatea de emisii de CO2 la nivelul Uniunii Europene, s-a constatat că cea mai mare 

cantitate este rezultată în urma producerii de energie electrică și termică; în urma proceselor de ardere a 

combustibililor fosili se realizează cea mai mare creştere a emisiilor de CO2. Astfel, pentru reducerea emisiilor de CO2 

este necesară implementarea, la scară largă, a unor sisteme care utilizează surse regenerabile pentru producerea 

energiei sau cu emisii scăzute de CO2. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180409
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226493
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226493
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În ultimul deceniu, țările din cadrul Uniunii Europene au implementat măsuri de eficiență energetică (EE) în toate 

sectoarele economice, care au contribuit considerabil la o scădere a consumului de energie. Cu toate acestea, după 

o scădere treptată între 2007 și 2014, consumul de energie în Uniunea Europeană a crescut între 2014 și 2017, iar 

în prezent nivelul consumului primar și final de energie se situează ușor deasupra traiectoriei fixate în vederea 

realizării țintei de economie de energie de 20% până în 2020, stabilită în 2012.Deși creșterea activității economice 

continuă să impulsioneze creșterea consumului de energie, economiile de energie au contribuit la compensarea 

impactului acestor creșteri, conducând la o îmbunătățire treptată a intensității energetice. Cu toate acestea, în ultimii 

ani, economia de energie nu a fost suficient de mare pentru a compensa creșterea consumului, posibil din cauza 

întârzierilor în implementarea politicilor de EE în unele state membre.2 

PREZENTAREA CONTEXTULUI LA NIVEL NAȚIONAL. În acest sens, România s-a angajat în a dezvolta o serie de politici 

și măsuri menite să diminueze consumul de energie, dar și să încurajeze utilizarea surselor regenerabile de energie 

SRE. 

România a înregistrat progrese modeste în reducerea consumului total de energie în ultimul deceniu. Potrivit raportului 

"EU Energy in Figures 2018", publicat de Comisia Europeană, în perioada 2010 - 2016, consumul primar de energie a 

scăzut cu 8,9%, de la 34,33 Mtep la 31,26 Mtep. Cu toate acestea, consumul final de energie a scăzut doar cu 

aproximativ 1,4%, de la 22,59 Mtep la 22,28 Mtep. Majoritatea sectoarelor de utilizare finală a energiei au înregistrat o 

scădere în perioada respectivă, cu excepția sectorului transporturilor, care a înregistrat o creștere semnificativă.3  

Eficiența energetică reprezintă un pas important spre dezvoltarea durabilă a României având în vedere faptul că 

permite accelerarea procesului de atingere a unor obiective propuse precum reducerea consumului de energie 

primară, dar și reducerea consumului de CO2.  

În egală măsură România dispune de un cadru legislativ complex cu privire la arhitectura clădirilor și calitatea în 

construcții, reabilitarea arhitectural ambientală a fondului construit, protecția monumentelor istorice, calitatea locuirii, 

renovarea pe termen lung a fondului construit trebuind să ia în considerare și aceste aspecte pe lângă creșterea 

eficienței energetice. Pe termen lung, acțiunile de renovare energetică a clădirilor trebuie realizate nu doar punctual 

dar și în cadrul unor acțiuni ample de regenerare urbană, care să asigure nu doar eficientizarea energetică a clădirilor 

ci și creșterea calității locuirii. Totodată, eficiența energetică va trebui tratată la nivel urban, prin acțiuni complementare 

în cele șase domenii cheie care contribuie la consumul de energie - clădiri, sisteme tehnice de încălzire și răcire, 

sisteme de apă și apă uzată, transport, iluminat public și gestiunea deșeurilor.4 

 

 
2 A se vedea Strategia națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, 
cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050 aprobată prin H.G. 
nr.1034/2020, Cap.III Politici existente și cadrul juridic actual; 
3 ibidem; 
4 ibidem; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/236612
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Totodată, prin îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul fondului construit, intervine și factorul economic, având în 

vedere faptul că eficiența energetică contribuie la rentabilizarea investițiilor datorită economiilor totale și la reducerea 

costurilor facturilor de energie amortizând, de fapt, costurile în perioada de exploatare a construcțiilor. 

 

Prin urmare, eficiența energetică este o condiție necesară pentru ca România să asigure implementarea obiectivelor 

propuse în ceea ce privește contribuția ca stat membru al Uniunii Europene în materie de energie din surse 

regenerabile și eficiență energetică, și fără a implica efecte nocive majore asupra economiei și/sau asupra bugetului 

utilizatorului final. 

PREZENTAREA CONTEXTULUI LA NIVEL LOCAL. Responsabilitatea autorităților constă în pregătirea unor măsuri 

pentru perioada de tranziție prin care se tratează cauzele, nu efectele, prin punerea la dispoziție a unor mijloace pentru 

reducerea consumului de energie primară,  precum transformarea subvențiilor în fonduri pentru investiții și/sau 

stimulente financiare. 

Obiectivul privind creșterea eficienței energetice se regăsește și pe plan local în „Strategia de dezvoltare a Județului 

Giurgiu pentru perioada 2021-2027” prin OS5.3: Îmbunătățirea gradului de atenuare și adaptare la schimbările 

climatice, iar obiectivul de investiții ce face obiectul prezentei documentații urmărește acest deziderat.  

 Mai mult decât atât, responsabilitatea în ceea ce privește contribuția în materie de energie din surse regenerabile și 

eficiență energetică revine fiecărui domeniu de activitate, implicit domeniului construcțiilor, iar principiile care pot 

contribui la creșterea eficienței energetice vizează toate etapele: 

▪ etapa de proiectare prin dispunerea unor măsuri pasive (configurația interioară în raport cu orientarea clădirii, 

izolația, recuperarea căldurii, etc.) și/sau a unor sisteme menite să genereze un consum redus de energie 

pentru asigurarea performanței energetice și a cerințelor de calitate; 

▪ etapa de execuție prin utilizarea materialelor locale, non-toxice; 

▪ etapa de exploatare prin menținerea sistemelor funcționale, în parametrii optimi de funcționare și prin 

urmărirea comportării în timp a construcției; 

 

Prezenta documentație de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I. pentru proiectul ce vizează „Îmbunătățirea eficienței 

energetice la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Oinacu - CAbR Oinacu” a fost 

realizată la solicitarea beneficiarului, în acord cu nota conceptuală și tema de proiectare și este întocmită cu 

respectarea H.G.nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. În acest sens, se propun 

o serie de intervenții la nivelul imobilului menite să asigure utilizarea eficientă, rațională și durabilă a energiei ținând 

cont de zona climatică, fondul construit existent și necesitățile specifice funcțiunii, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare: 

 

▪ Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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▪ Legea nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ P118/1999 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; 

▪ C107/2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor; 

▪ NP 051/2012 - Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale 

persoanelor cu handicap;  

▪ Ordinul nr.2641/2017 privind modificarea și completarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al 

performanței energetice a clădirilor”, aprobată prin Ordinul nr.157/2007; 

 

2.2  Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor 

Consiliul Județean Giurgiu și-a propus îmbunătățirea eficienței energetice a Centrului de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități Oinacu – CAbR Oinacu prin accesarea de fonduri naționale/europene în perioada de 

programare 2021-2027.  

Județul Giurgiu deține în domeniul public terenul și clădirea Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte 

cu dizabilități Oinacu- CAbR Oinacu (fost Centru de Asistență Socială Oinacu, fost Centru de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică, fost Centru de plasament Sfânta Maria), situat în sat Oinacu, comuna Oinacu, județul Giurgiu, înscris 

în Cartea Funciară nr.30326 a localității Oinacu (număr Carte Funciară vechi 224/N), Județul Giurgiu, DC 94, nr. 54. 

 având număr cadastral 30326 (număr cadastral vechi 330). 

 

Pe terenul în suprafață de 1.811,0mp(din acte) și 1.791,0mp(din măsurători) se află construcțiile: 

▪ 30326-C1, Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, regim de înălțime P+1E,  

suprafață construită la sol SC=446,0mp și suprafață construită desfășurată SCD=790,0mp; 

▪ 30326-C2 -nu face obiectul prezentei documentații; 

▪ 30326-C3 -nu face obiectul prezentei documentații; 

 

Construcția care face obiectul prezentei documentații și la care se va face referire în capitolele următoare este 

30326-C1 Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități. 

 

În raport cu strategiile naționale și europene, în cadrul construcției analizate s-au identificat următoarele deficiențe: 

 

▪ consumuri ridicate de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, având drept consecință costurile ridicate 

pentru plata acestor consumuri; 

▪ degradări ale unor elemente constructive fără rol structural precum tencuiala exterioară(porțiuni desprinse), 

învelitoarea (porțiuni etanșate incorect/completate cu alt material care vor cauza infiltrațiile de apă), tâmplăria 

exterioară și interioară, pardoselile interioare;  

▪ nerespectarea unor cerințe pentru adaptarea clădirilor civile la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap; 
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Pentru adaptarea construcției la cerințele de calitate actuale precum și la strategiile naționale și europene s-au 

identificat următoarele necesități: 

 

▪ necesitatea reducerii consumului anual de energie primară pentru reducerea costurilor pe termen lung, pe 

durata exploatării; 

▪ posibilitatea implementării unor sisteme ce utilizează surse regenerabile pentru producerea energiei având ca 

efect reducerea costurilor pe termen lung, pe durata exploatării; 

▪ necesitatea refacerii elementelor aflate într-un anumit stadiu de degradare pentru a asigura posibilitatea de 

utilizare și de valorificare a construcției la capacitate maximă și în condiții optime; 

▪ necesitatea adaptării clădirii la nevoile persoanelor cu handicap având în vedere funcțiunea; 

▪ necesitatea respectării cerințelor fundamentale de calitate definite prin Legea nr.10/1995  privind calitatea în 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

2.3  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Obiectivul general al proiectului este de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirii Centrul de abilitare și reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilități Oinacu - CAbR Oinacu. 

 

Pentru atingerea acestui obiectiv general se vor avea în vedere următoarele obiective specifice: 

▪ reducerea procentuală cu minim 60% a consumului de energie primară; 

▪ reducerea procentuală cu minim 60% a cantității emisiilor echivalente CO2; 

▪ studierea posibilității de utilizare surse regenerabile pentru producerea energiei; 

 

3. Descrierea construcției existente 

3.1  Particularități ale amplasamentului: 

3.1  a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în 

plan) 

 

Terenul teren în suprafață de 1.811,0mp(din acte) și 1.791,0mp(din măsurători) pe care se amplasează construcțiile 

C1-categoria construcțiilor administrative și social-culturale în suprafață de 446,0mp, C2- categoria construcțiilor 

administrative și social-culturale în suprafață de 56,0mp și C3-categoria construcțiilor anexă în suprafață construită de 

26,0mp, identificat cu nr. cadastral/nr. topografic 30326, respectiv 30326-C1, 30326-C2, 30326-C3 și înscris în Cartea 

Funciară Nr.30326 Oinacu este localizat în intravilanul localității, având categoria de folosință curți-construcții. 

Forma terenului în plan este relativ neregulată, iar suprafața acestuia este relativ plană și orizontală.  
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fig.1 Plan de amplasament și delimitare imobil 

sursa web: https://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html 

 

3.1  b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile 

În ceea ce privește vecinătățile directe, terenul se învecinează: 

▪ la N-E cu DC 94; 

▪ la S-E cu teren intravilan și construcții; 

▪ la N-V cu Școala generală Oinacu; 

▪ la S-V cu Școala generală Oinacu; 

Amplasamentul are accesul asigurat direct dintr-o circulație publică, respectiv pe latura de N-E din DC 94. 

 

3.1  c) datele seismice și climatice; 

Din punct de vedere seismic, amplasamentul prezintă următorii parametrii de calcul / proiectare: 

Amplasamentul studiat se încadrează în zona de macroseismicitate I=71 pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde 

unei perioade medii de revenire de 50 ani), conform STAS 11100/1-93.  

Conform hărților de zonare seismică (P100/1-2006), imobilul este situat într-o zonă ce corespunde unei accelerații la 

nivelul terenului de ag=0,20g, cu o perioadă de colț a spectrului seismic Tc=1.0s, pentru un seism cu perioada medie 

de revenire de 100 ani, care este cutremurul ce este luat în considerare la Starea Limită Ultimă (SLU).  

Coeficientul de amplificare dinamică este, conform cu normativul P100/1-2006, β0=2,75, pentru intervalul TB-TC. 

Clasa de importanță a construcției este clasa a III-a, ceea ce conduce la un coeficient de importanță 𝛄𝑰=𝟏.𝟎. 
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fig.2 Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf 

ale accelerației terenului de proiectare ag pentru cutremure 

având intervalul mediu de recurență IMR= 100 ani conform 

P100/1-2006 

fig.3 Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de 

control (de colț) Tc a spectrului de răspuns 

 

Din punct de vedere climatic, zona studiată aparține sectorului de climă continentală și se caracterizează prin veri 

calde, cu precipitații nu prea abundente ce cad mai ales sub formă de averse, și prin ierni relat iv reci, marcate uneori 

de viscole puternice, dar și de frecvente perioade de încălzire care provoacă discontinuități repetate ale stratului de 

zăpadă și repetate cicluri de îngheț-dezgheț. 

Vântul dominant suflă în toate anotimpurile din nord-est. În ceea ce privește solicitările din vânt (fig.4), conform CR 1-

1-4/2012 amplasamentul corespunde unei presiuni de referință a vântului 𝑞𝑏=0,4 kPa, mediată pe 10 min la 10 m cu 

interval mediu de recurență de 50 ani. 

În ceea ce privește încărcările din zăpadă (fig.5), conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul corespunde unei valori 

caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol 𝑠𝑘= 2,0 kN/𝑚2 având interval mediu de recurență de 50 ani. 

 

  
fig.4 Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a 

vântului, 𝑞𝑏, în kPa, având IMR=50 ani 

fig.5 Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă 

pe sol 𝑠𝑘, kN/𝑚2, pentru altitudini A<1000 m 
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În conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice (fig.6), după indicele de umezeală Thorontwhite, zona în 

care ne referim se încadrează la tipul climatic I – moderat uscat, cu regim hidrologic de tip 2a, respectiv -20<Im<0. 

Conform hărții de zonare climatică a României (fig.7), amplasamentul este localizat în zona II, Te=-15o C. 

 

  

fig.6 Repartiția tipurilor climatice în funcție de indicele de 

umiditate lm Thorontwhite  

sursa: STAS 1709-1/90 

fig.7 Zonarea climatică a României pentru perioada de iarnă 

sursa: Anexa D la partea a 3-a din reglementarea tehnică aprobată 

prin Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea și completarea 

Reglementării tehnice Normativ privind calculul termotehnic al 

elementelor de construcție ale clădirilor, C107/2005 

 

3.1  d) studii de teren: 

3.1  d) i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice 

în vigoare: 

Studiul geotehnic efectuat pe amplasament a identificat, prin forajul F1, structura litologiei și stratificației terenului și a 

determinat caracteristicile geotehnice ale acestuia, caracteristici luate în considerare în analiza structurală a clădirii. 

Din lucrările de investigare de teren notate F1 s-au prelevat probe tulburate și netulburate care au fost supuse 
determinărilor specifice de laborator conform STAS-urilor de metoda 1913/1-15 și 8942/1-5, pentru:  

- determinarea caracteristicilor de identificare geotehnică (granulozitate și plasticitate);  

- determinarea caracteristicilor fizice (parametrii de stare), ce cuprind greutatea volumică (stare naturală și 
uscată), porozitatea și gradul de saturare;  

- determinarea caracteristicilor mecanice (deformabilitate și forfecare).  
 
Din stratul acvifer existent s-a prelevat o probă de apă pentru care determinările de analiză chimică a apei prelevat 
arată următoarele:  

- conform STAS 3349/83 „apa prezintă agresivitate slab carbonică, slabă de decalcalinizare față de betoane;  

- conform I 14/76 – agresivitate puternică față de metale.  
În forajul executat în amplasament, apa a fost întâlnită de la -6 m CTN. 

Astfel, au fost concluzionate următoarele aspecte: 

- structura litologică a terenului de fundare mediu/bun;  
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- nivelul apei la cca. -5,00m sub CTN și ușor influențabil de precipitații;  

- valoarea de calcul a presiunii convenționale se situează în zona convenabilă >150 kPa, care suportă sarcinile 
construcției. 

Nu sunt necesare intervenții la partea de infrastructură a clădirii Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dezabilități Oinacu – CabR Oinacu.  

 

Studiul geotehnic se anexează documentației și cuprinde partea scrisă, plan amplasament foraj geotehnic F1 și fișa 

sintetică a forajului. 

 

3.1  d) ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, 

hidrologice, hidrogeotehnice, după caz: 

Studiul topografic se anexează documentației. 

Având în vedere intervențiile prevăzute pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea eficienței energetice la Centrul de 

abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Oinacu - CAbR Oinacu” nu sunt necesare studii hidrologice 

sau hidrogeotehnice. 

 

3.1  e) situația utilităților tehnico-edilitare existente; 

În prezent, situația privind utilitățile tehnico-edilitare este următoarea: 

 

Alimentarea cu energie electrică amplasamentul este branșat la rețeaua electrică de energie; 

Gaze naturale amplasamentul nu este branșat la rețeaua de gaze naturale; 

Asigurarea agentului termic se realizează prin centrale electrice; 

Alimentarea cu apă potabilă 
amplasamentul este branșat la rețeaua de alimentare cu apă potabilă 

din zonă; 

Evacuarea apelor uzate / menajere 

amplasamentul nu este racordat la rețeaua de canalizare, evacuarea 

apelor uzate/menajere se realizează prin instalație proprie pentru 

colectarea și neutralizarea acestora (fosă septică vidanjabilă); 

Evacuarea apelor pluviale se realizează prin jgheaburi și burlane direct pe sol; 

 

3.1  f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări 

climatice ce pot afecta investiția: 

 

Conform Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Giurgiu P.A.A.R. întocmit de Comitetul Județean 

pentru Situații de Urgență Giurgiu, Instituția Prefectului-Județul Giurgiu, doc. nr. 2907309 Giurgiu/2021, tipurile de 

riscuri generatoare de situații de urgență pentru UAT Oinacu sunt:  
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UAT TIPUL DE RISC 

ACOPERIREA RISCURILOR  

(măsurile și acțiunile întreprinse 

pentru diminuarea efectelor 

situațiilor de urgență) 

Oinacu 

Inundaţii fluviul Dunărea: sat Comasca dig de apărare 

Incendii de pădure: sat Comasca - 

Riscuri industriale: S.C. Azochim S.R.L. - punct de lucru Frăteşti 

(comuna Oinacu este situată la 1 km în partea estică) 
- 

Accidente rutiere (DJ 507 face legătura între DN 5 şi Vama 

Giurgiu) 
- 

Epizootii (S.C. Poultec S.R.L. Braniştea - 8 hale, 54710 păsări) - 

 

În ceea ce privește amplasamentul studiat se pot identifica următorii factori de risc: 

 

FACTOR DE 

RISC 

DESCRIERE 

SITUAȚIE EXISTENTĂ 

MĂSURI PREVENTIVE 

(măsurile și acțiunile pentru 

diminuarea riscurilor) 

ACOPERIREA RISCURILOR 

(măsurile și acțiunile pentru 

diminuarea efectelor) 

NATURALI 

Cutremure 

Construcția supusă 

expertizării tehnice a fost 

supusă acțiunii a circa 4 

cutremure din lista de 

evenimente seismice 

importante la care se adaugă 

și cutremurele de mică 

anvergură înregistrate până 

în prezent. Se poate aprecia 

că riscul seismic este o 

realitate naturală.  

În condițiile țării noastre cu 

accent pe unele zone inclusiv 

pentru localitatea Oinacu, 

Jud. Giurgiu principalul factor 

de risc natural îl constituie 

activitatea seismică cu sursa 

Vrancea. 

Clasa de risc seismic este Rs 

III.  

Clasa de risc seismic 

cuprinde construcțiile  care 

sub efectul  cutremurului de 

Conform expertizei tehnice nu se 

impun măsuri suplimentare și 

intervenții structurale de 

consolidare a structurii existente, ci 

doar măsuri de reparații de ordin 

nestructural. 

 

Se recomandă urmărirea 

comportării în exploatare a 

construcției (urmărirea curentă) prin 

examinarea vizuală, măsurarea cu 

mijloace simple de uz curent, în 

conformitate cu prevederile din 

Cartea Tehnică a Construcției. 

În cazul constatării unor degradări, 

se stabilesc măsurile de intervenție 

sau, după caz, se va solicita o 

consultanță de specialitate.  

Această obligație îi revine 

proprietarului conform Legii 

nr.10/1995, art.25, alin. C și a 

normativului P130/1999-Normativ 

privind comportarea în timp a 

construcțiilor. 
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proiectare pot prezenta 

degradări structurale care nu 

afectează semnificativ 

siguranța structurală, dar la 

care degradările 

nestructurale pot fi 

importante. 

Alunecări de 

teren  

 

Nu este cazul. 

Conform studiului geotehnic, 

din punct de vedere 

morfologic amplasamentul 

studiat se situează în Câmpia 

Română, caracterizată printr-

un relief relativ șters, cu 

energie redusă, ce nu 

favorizează desfășurarea 

unor procese geomorfologice 

actuale (alunecări de teren, 

eroziune accelerată etc.). 

Nu este cazul. Conform 

Normativului GT 006-97 – Ghid 

monitorizare și identificarea 

alunecărilor de teren, zona 

studiată prezintă un potențial 

„scăzut” de producere a 

alunecărilor de teren cu o 

„probabilitate practic zero” de 

alunecare în zonele de câmpie. 

- 

Inundații 
Terenul nu prezintă pericol 

de inundare. 
- - 

Schimbări 

climatice 

Schimbările climatice din 

România se încadrează în 

contextul global. 

Conform propunere: Riscul de 

agravare a situației actuale se 

poate reduce prin implementarea 

unor sisteme alternative care 

utilizează surse regenerabile 

pentru producerea energiei astfel 

încât minim 30% din consumul 

total de energie să provină din 

aceste surse, prin reducerea 

procentuală cu minim 60% a 

energiei primare consumate anual 

în prezent și prin reducerea 

procentuală cu minim 60% a 

emisiilor CO2 . 

Conform studiilor efectuale la nivel 

global, emisiile de gaze în atmosferă 

drept consecință directă a utilizării 

resurselor energetice convenționale 

este unul din principalii factori 

perturbatori în ceea ce privește 

schimbările climatice. 

Diminuarea efectelor actuale 

datorate schimbărilor climatice se 

poate realiza prin dispunerea unor 

măsuri prin care construcția să se 

poată adapta la acestea și să 

asigure confortul utilizatorilor 

(integrarea unor principii de 

proiectare bioclimatică). 
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FACTOR DE 

RISC 

DESCRIERE 

SITUAȚIE EXISTENTĂ 

MĂSURI PREVENTIVE 

(măsurile și acțiunile pentru 

diminuarea riscurilor) 

ACOPERIREA RISCURILOR 

(măsurile și acțiunile pentru 

diminuarea efectelor) 

ANTROPICI 

Incendii 

Șarpantă neignifugată și 

utilizarea unor finisaje 

interioare (placaje tip 

lambriu) care facilitează 

propagarea focului.  

Tâmplăria ușii și ferestrei 

adiacente scării exterioare nu 

sunt etanșe la foc; nu sunt 

luate măsuri pentru 

ecranarea scării. 

Ușile din holurile de evacuare 

nu sunt prevăzute cu 

dispozitive de auto-închidere. 

 

Ignifugarea șarpantei și eliminarea 

finisajelor existente ce facilitează 

propagarea focului. 

Implementarea unor măsuri pentru 

limitarea propagării focului la/de la 

construcțiile învecinate; utilizarea 

unor materiale și/sau elemente de 

tâmplărie în cadrul intervențiilor 

propuse în conformitate cu clasa 

de combustibilitate și cu durata 

minimă de rezistență la foc 

specifice fiecărui 

element/funcțiune conform 

P118/1999. 

- 

Prăbușiri de 

construcții / 

elemente 

constructive 

Conform Notei conceptuale 

construcția C2-centrală 

termică se află într-o stare 

avansată de degradare cu 

posibil risc de prăbușire. 

Nu este cazul.  

Conform H.C.J. Giurgiu 

nr.176/29.07.2021, art.3.(1) Se 

aprobă desființarea clădirii în 

suprafață construită la sol de 56,00 

mp, situată în comuna Oinacu, 

Județul Giurgiu, identificată cu nr. 

cadastral 330-C2 și înscrisă în 

Cartea funciară nr. 30326 Oinacu., 

coroborat cu art.3.(2) Consiliul 

Județean Giurgiu va efectua toate 

demersurile legale necesare 

pentru desființarea construcției. 

- 

Epidemii 

Epidemiile sunt caracterizate 

prin îmbolnăvirea în masă a 

populației din cauza unor 

agenți patogeni cum sunt 

virușii, rickettsiile, bacteriile, 

fungii și protozoarele.  

În ultimii 10 ani bolile care au 

evoluat pe teritoriul județului 

sunt: meningita acută virala 

cu virusul West – Nile; boala 

diareică acută la copii din 

colectivități; hepatita acută 

Se va asigura un mediu curat, 

aseptic, pentru protejarea sănătății 

pacienților/utilizatorilor, 

personalului angajat și vizitatorilor. 

Având în vedere situația pandemică 

actuală generată de virusul SARS-

CoV-2, cât și dimensiunea socială a 

funcțiunii, se vor respecta întocmai 

recomandările autorităților. 
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epidemică; rujeola la 

adolescenți; virusul SARS-

CoV-2.5 

Riscuri de 

proiectare 
- 

Beneficiarul se asigură prin clauze 

contractuale și caietele de  sarcini 

de buna execuție a lucrărilor în 

ceea ce privește proiectarea. 

- 

Riscuri de 

execuție și 

calitatea 

materialelor 

- 

Beneficiarul se asigură prin clauze 

contractuale și caietele de  sarcini 

de buna execuție a lucrărilor în 

ceea ce privește execuția și 

implementarea măsurilor 

autorizate. 

- 

Riscuri pe 

durata 

exploatării - 

mentenanța 

- 

Se evită amplasarea de 

echipamente cât și folosirea unor 

materiale care să necesite o 

mentenanță specială. 

Se recomandă urmărirea 

comportării în exploatare a 

construcției (urmărirea curentă) prin 

examinarea vizuală, măsurarea cu 

mijloace simple de uz curent, în 

conformitate cu prevederile din 

Cartea Tehnică a Construcției. 

În cazul constatării unor degradări, 

se stabilesc măsurile de intervenție 

sau, după caz, se va solicita o 

consultanță de specialitate.  

Această obligație îi revine 

proprietarului conform Legii 

nr.10/1995, art.25, alin. C și a 

normativului P130/1999-Normativ 

privind comportarea în timp a 

construcțiilor. 

CONCLUZII. Se estimează un grad de vulnerabilitate moderat față de riscurile naturale și antropice. 

 

3.1  g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor 

zone protejate; 

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice LMI actualizată 2015-Județul Giurgiu, anexă la Ordinul M.C. 

nr.2828/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2314/2004 privind aprobarea 

Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare. 

Imobilul se află în zona de protecție a monumentului istoric Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI GR-II-m-B-

15052 și va respecta recomandările dispuse în cadrul avizului Direcției Județene pentru Cultură Giurgiu. 

 
5 A se vedea Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Giurgiu P.A.A.R. întocmit de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, Instituția 

Prefectului-Județul Giurgiu, doc. nr. 2907309 Giurgiu/22.04.2021, Secțiunea 3. Analiza riscurilor biologice 
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Imobilul nu este declarat sit arheologic conform Repertoriului Arheologic Național RAN al României instituit prin 

Ordonanța nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

național, actualizată, cu completările și modificările ulterioare.  

În comuna Oinacu au fost identificate două situri arheologice și anume:  

- Situl arheologic de la Oinacu - Măgura Oinacului (necropola se află la circa 4 km est de satul Oinacu şi la 3 

km sud-est de satul Braniştea, pe malul stâng al apei Comasca), cod RAN 104528.01; 

- Situl arheologic de la Braniştea - Măgura Mare (la S de sat, în apropierea cimitirului, malul drept al râului 

Comasca) cod RAN 104537.01 .6 

 

3.2  Regimul juridic: 

3.2  a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune 

Județul Giurgiu deține în domeniul public terenul și clădirea Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte 

cu dizabilități Oinacu- CAbR Oinacu situat în sat Oinacu, comuna Oinacu, județul Giurgiu, înscrise în Cartea Funciară 

nr.30326 a localității Oinacu (număr Carte Funciară vechi 224/N), Județul Giurgiu, DC 94, nr. 54, având număr 

cadastral 30326 (număr cadastral vechi 330), respectiv 30326-C1, conform extrasului de carte funciară pentru 

informare și conform Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu, aprobat prin H.G. 

nr.968/2002, Anexa nr.1 și însușit de Consiliul Județean Giurgiu prin H.C.J. Giurgiu nr.36/2002. 

Conform Extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 30326 Oinacu, nu sunt notate înscrieri privind 

dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și/sau sarcini. 

 

3.2  b) destinația construcției existente 

Construcția care face obiectul prezentei documentații este identificată prin numărul cadastral 30326-C1 cu destinația 

de clădire publică-infrastructură asistență socială și  funcțiunea de Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilități (fost Centru de Asistență Socială Oinacu, fost Centru de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică, fost Centru de plasament Sfânta Maria). 

 

3.2  c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale 

protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz 

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice LMI actualizată 2015-Județul Giurgiu, anexă la Ordinul M.C. 

nr.2828/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2314/2004 privind aprobarea 

Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare. 

Imobilul se află în zona de protecție a monumentului istoric Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI GR-II-m-B-

15052 și va respecta recomandările dispuse în cadrul avizului Direcției Județene pentru Cultură Giurgiu. 

Imobilul nu este declarat sit arheologic conform Repertoriului Arheologic Național RAN al României instituit prin 

Ordonanța nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

național, actualizată, cu completările și modificările ulterioare.   

 
6 Datele sunt preluate din Repertoriul Arheologic Național RAN, bază de date întreținută și administrată de Institutul Național al Patrimoniului, sursă web: 

http://ran.cimec.ro/ 
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Imobilul nu este cuprins în Inventarul ariilor naturale protejate din România7 conform Agenției Naționale pentru Arii 

Naturale Protejate A.N.A.N.P. . 

 

3.2  d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz 

Amplasamentul este situat în localitatea Oinacu, zona M1 - zona mixtă situată în perimetrul vechilor nuclee construite, 

subzona M1b-subzona mixtă situată în perimetrul vechilor nuclee construite și în zona de protecție a 

monumentelor istorice. 

 

UTILIZĂRI ADMISE: instituții, servicii și echipamente publice, sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, 

proiectare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale 

unor organizații politice, profesionale, lăcașuri de cult, comerț cu amănuntul, activități manufacturiere, moteluri, agenții 

de turism, cofetării, restaurante, baruri, locuințe cu spațiu obișnuit, parcaje la sol, accese pietonale și carosabile; 

 

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: se permite conversia locuințelor în alte funcțiuni cu condiția păstrării 

acesteia în proporție de 30% din aria construită desfășurată;  

-în zona de protecție a monumentelor, schimbările de destinație ale clădirilor se vor aproba conform legii; pentru orice 

utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonarea seismică;  

-la autorizarea reconversiei funcționale a locuințelor în zona de protecție a monumentelor se va ține seama de profilul 

și de necesitățile de valorificare ale acestuia. 

 

UTILIZĂRI INTERZISE: activități productive și a serviciilor poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul 

generat, creșterea a mai mult de 4 animale mari, depozite en-gros, stații de întreținere auto cu capacitate peste 5 

mașini, curățătorii chimice, depozitarea și vânzarea unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice, activități 

care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice, orice lucrări 

de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea 

apelor meteorice. 

-se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100m de servicii 

și echipamente publice și de biserici,  

 

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR: se consideră construibile parcelele 

care au o suprafață de min.200,00mp și 12,00m front la stradă;  

-adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia;  

-se interzice autorizarea de construcții care au latura lungă paralelă cu drumul de acces;  

-conform Legii nr.350/2001 împărțirea în mai mult de trei parcele se poate realiza numai în urma unui PUZ de parcelare. 

 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT: nu este cazul, informațiile se referă la construcțiile noi; 

 

 
7 Datele sunt preluate din Inventarul ariilor naturale protejate din România, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate ANANP, sursă web: 

http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/inventar_arii_Ro_v1-00000003.pdf 
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AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR: nu este 

cazul, informațiile se referă la construcțiile noi; 

 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ: nu este cazul, informațiile se 

referă la construcțiile noi; 

 

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de min.4,00m lățime 

dintr-o circulație publică în mod direct; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a 

persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare; 

 

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR: nu este cazul, informațiile se referă la construcțiile noi; 

 

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: intervențiile asupra clădirilor existente vor ține seama de caracterul general 

al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate; 

-toate clădirile vor fi racordate la rețelele de electricitate, vor fi dotate cu instalații sanitare racordate la sistemele 

centralizate de apă/canal ale localității. 

 

ÎMPREJMUIRI: pentru a păstra caracterul rural al comunei se prevede ca separarea curților către stradă să se facă 

prin garduri de lemn cu uluci cu înălțimea de maxim 1,80m ce pot avea un soclu opac cu înălțimea de maxim 40cm și 

lățimea de cca. 60cm, fie prin garduri vii cu plase metalice la interior dublate sau nu spre stradă de un soclu opac de 

maxim 40cm și lățimea de cca. 60cm; 

-nu sunt permise  îngrădirile opace metalice, de zidărie sau prefabricate de beton; 

-culorile vor fi cele naturale date de materiale folosite (lemn, vegetație) sau negru, gri, bleau. 

Datele sunt extrase din Certificatul de Urbanism nr.264 din 22.09.2021 emis de Consiliul Județean Giurgiu. 

 

3.3  Caracteristici tehnice și parametri specifici: 

3.3  a) categoria și clasa de importanță 

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ 

(cf. Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, 

aprobat prin H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcții) 

C (normală) 

CLASA DE IMPORTANȚĂ 

(cf. Cod de proiectare P100-1/2003) 
III (trei) 

 

3.3  b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz 

Nu este cazul, imobilul ce face obiectul prezentei documentații nu se regăsește în Lista Monumentelor Istorice LMI 

actualizată 2015-Județul Giurgiu, anexă la Ordinul M.C. nr.2828/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul 

ministrului culturii și cultelor nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei 

monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare. 
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3.3  c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție 

Imobilul ce face obiectul prezentei documentații și identificat prin numărul cadastral 30326-C1 cu destinația de clădire 

publică-infrastructură asistență socială și funcțiunea de Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilități a fost construit în anul 1965. 

 

3.3  d) suprafața construită: 

Suprafața construită C1=446,0mp 

 

3.3  e) suprafața construită desfășurată 

Suprafața construită desfășurată C1= 790,0mp (P+1E)  

 

3.3  f) valoarea de inventar a construcției 

Județul Giurgiu deține în domeniul public clădirea Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilități Oinacu-CAbR Oinacu (fost Centru de Asistență Socială Oinacu, fost Centru de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică, fost Centru de plasament Sfânta Maria). 

Conform Anexei la H.C.J. Giurgiu nr.36/2002 valoarea de inventar a construcției este 579.010 lei RON, exclusiv 

TVA. 

 

3.3  g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente 

Orar de funcționare: permanent pentru îngrijirea pacienților/utilizatorilor; 

orar personal:    - 4 persoane - luni - joi 0800 - 1630, vineri 0800 - 1400; 
- 2 medici 4 ore/zi; 
- 35 persoane 12h-24 / 12-48; 

Număr de utilizatori: 26 pacienți (capacitate maximă 30 pacienți) / 41 persoane angajate; 

 

3.4  Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, 

precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de 

monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone 

construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: 

degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de 

întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 

 

Conform analizei realizate în cadrul expertizei tehnice: 

Sistemul structural a putut fi dedus din documentația pusă la dispoziție de beneficiar și din relevarea structurală cu 

ocazia vizitelor la fața locului. 

Sistemul de rezistență este format dintr-o schemă statică clasică de preluare încărcări laterale (seismice) și 

gravitaționale de tip zidărie portantă. Este vorba despre un sistem acceptat doar de normele după care s-a proiectat 

inițial (P13-63). 

SUPRASTRUCTURA. Suprastructura este alcătuită din stâlpi și grinzi din beton armat, iar compartimentările sunt 

realizate din pereți de cărămidă.  
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INFRASTRUCTURA. Infrastructura este alcătuită din fundații de tip continuu din beton armat, cu pereți de beton armat 

ai subsolului tehnic și tălpi de fundare. Acest tip de fundații asigură rigiditatea necesară pentru a transmite la teren 

acțiunile suprastructurii în mod uniform, lucrul este confirmat și de faptul că nu s-au constatat tasări diferențiate sau 

deformații remanente. 

 

La data evaluării, starea tehnică a elementelor de construcție este următoarea:  

FUNDAȚII. Fundațiile nu sunt vizibile însă după studierea aspectului soclului, fundațiile au avut un comportament 

corespunzător în „laboratorul natural” al cutremurelor încasate.  

Nu s-au identificat degradări asociate infiltrațiilor de apă la nivelul soclurilor și nici nu s-au identificat fisuri asociate 

tasărilor diferențiate datorate situațiilor de cutremur. Acest fapt confirmă ideea că terenul de sub fundații este consolidat 

și că fundațiile s-au comportat bine.  

Subsolul este întreținut și nu s-au observat degradări asociate infiltrațiilor sau tasărilor diferențiate.  

 

PEREȚI STRUCTURALI. Pereții sunt în stare bună cu degradări minore. Se observă degradări ale finisajelor exterioare 

la fațade (tencuieli desprinse).  

 

PLANȘEE. Planșeele sunt din beton armat și descarcă pe grinzi.  

 

PEREȚI NESTRUCTURALI. Nu s-au observat degradări semnificative asociate compatibilității acestora cu deplasările.  

 

STAREA ANVELOPEI. Ca urmare a faptului că nu s-au mai efectuat recent lucrări de reparații și întreținere capitale, 

se constată degradări ale finisajelor exterioare.  

Urmare a acestei stări de fapt sunt necesare lucrări de reabilitare din punct de vedere arhitectural (refacerea finisajelor 

exterioare). 

 

În decursul existenței construcției nu s-au înregistrat avarii provocate de explozii, incendii, tasări, coroziune sau alte 

accidente tehnice. Persoanele angajate care lucrează de la ultimul nivel reclamă disconfortul termic produs în 

perioadele calde sau foarte reci ale anului și faptul că pentru păstrarea unui climat acceptabil în interiorul 

compartimentelor sunt necesare costuri mari privind consumurile aferente utilităților. 

 

Conform analizei realizate în cadrul auditului energetic: 

Din raportul de audit energetic și conform certificatului de performanță energetică realizate asupra clădirii existente se 

constată faptul că aceasta are o eficiență energetică scăzută. 

Clădirea nu este conformă  în ceea ce privește consumul anual de energie, consumul specific precum și în ceea ce 

privește indicele de emisii echivalent CO2 față de o clădire de referință definită conform metodologiei din MC 001/PIII. 
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CONSUM ÎNCĂLZIRE ACM ILUMINAT CLIMATIZARE VENTILARE TOTAL 

Consum anual de energie 
[MWh/an] 

209,4 52,9 5,5 0,0 0,0 267,7 

Consum specific 
[kWh/m2an] 

341,1 86,1 8,9 0,0 0,0 436,2 

Indice de emisii 
echivalent CO2 
[kgCO2/m2an] 

226,0 57,1 5,9 0,0 0,0 289,0 

Clasa de eficiență 
energetică 

E D A - - E 

tabel 1.a). Rezumat consumuri energetice clădire reală 

sursa: Raport de audit energetic  S.C. ENERGO-INSTAL CONSULTING S.R.L. 

CONSUM ÎNCĂLZIRE ACM ILUMINAT CLIMATIZARE VENTILARE TOTAL 

Consum anual de energie 
[MWh/an] 

37,7 51,3 8,5 0,0 0,0 97,4 

Consum specific 

[kWh/m2an] 
61,4 83,6 6,6 0,0 0,0 151,5 

Indice de emisii 

echivalent CO2 

[kgCO2/m2an] 

40,7 55,4 9,1 0,0 0,0 105,1 

Clasa de eficiență 

energetică 
A D A - - B 

tabel 1.b). Rezumat consumuri energetice clădire de referință 

sursa: Raport de audit energetic  S.C. ENERGO-INSTAL CONSULTING S.R.L. 

 

3.5  Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării 

cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii 

 

Cerința A Rezistență mecanică și stabilitate 

. Starea tehnică existentă: 

(1) nu s-au detectat fisuri în elementele structurii de rezistență, în zonele critice (zonele plastice)ale stâlpilor și 

grinzilor; 

(2) nu s-au constatat deficiențe asociate criteriilor privind: 

- fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi; 

- fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune; 

- fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi ți/sau pereți; 

- fisuri de forfecare produse de lunecarea armăturilor în noduri;  

- cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură; 

- fisurarea pronunțată a planșeelor; 

- degradări ale fundațiilor sau terenului de fundare; 
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(3) eventualele fisuri în stâlpi sau grinzi sunt ascunse de finisajele executate în decursul timpului; 

(4) nu au fost identificate fisuri longitudinale în stâlpi sau fisuri normale la intradosul grinzilor sau plăcilor. Fisurile 

noi pot ascunde unele fisuri cu deschideri moderate; 

(5) nu sunt vizibile defecte din tasări de reazeme le elementele structurale de la parter; 

Cerința B Securitate la incendiu 

Clădirea corespunde parțial cerințelor privind securitatea la incendiu prevăzute în P118/99. 

Starea tehnică existentă: 

(1) șarpantă neignifugată; 

(2) scara exterioară nu este conformată cerințelor privind scările exterioare deschise; 

(3) utilizarea unor finisaje interioare care propagă ușor focul (lambriu) pe căile de evacuare; 

(4) nu se respectă în totalitate distanțele minime privind evacuarea utilizatorilor; 

(5) nu sunt marcate traseele căilor de evacuare cu indicatoare conform reglementărilor tehnice; 

Notă: Se pot identifica neconformități la nivelul amplasamentului și/sau al vecinătăților, ce nu vizează clădirea, în sine, 

ce face obiectul prezentei documentații. 

Cerința C Igienă, sănătate și mediul înconjurător 

Starea tehnică existentă: 

(1) pardoseli degradate; 

(2) tencuieli interioare și exterioare degradate; 

(3) băile nu sunt conformate în totalitate la cerințele specifice ale persoanelor cu dizabilități definite prin 

NP051/2012 ce vizează existența unui duș în grupul sanitar destinat utilizatorilor fotoliului rulant/căruciorului, 

existența unui sistem de alarmare și semnalizare precum și dispunerea unor bare de acționare la nivelul ușilor; 

Cerința D Siguranță și accesibilitate  în exploatare 

Starea tehnică existentă: 

(1) scările (interioară și exterioară) pentru acces la etajul 1 nu au prevăzute balustrade pe ambele fețe; 

(2) nu se respectă cerința din NP051/2012, art. V.2.2.3., alin. 2 conform căreia la scările cu întoarcere la 900 sau 

1800 podestele intermediare nu trebuie să aibă o lățime liberă mai mică de 1,50 m  

(3) scările exterioare nu sunt prevăzute cu parapet/balustradă conform cerințelor NP051/2012; 

(4) rampele de acces pentru persoanele cu dizabilități nu respectă cerințele NP051/2012; 

(5) platforme exterioare/ trotuare de gardă degradate; 

Cerința E Protecție împotriva zgomotului 

Starea tehnică existentă: 

(1) tâmplărie exterioară neetanșă; 

Cerința F Economie de energie și izolare termică 

Starea tehnică existentă: 

(1) clădirea nu este izolată termic la nivelul pereților și planșeelor; 

(2) tâmplărie exterioară neetanșă; 

(3) porțiuni etanșate incorect/completate cu alt material care vor cauza infiltrațiile de apă la nivelul învelitorii 

șarpantei; 
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Cerința G Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 

Această cerință nu este îndeplinită; pentru asigurarea iluminatului și încălzirii sunt folosite exclusiv resurse 

neregenerabile de energie. 

Starea tehnică existentă: 

(1) nu este cazul. 

 

3.6  Actul doveditor al forței majore, după caz 

Nu este cazul. 

 

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de 

diagnosticare 

 

4.  a) clasa de risc seismic 

Pentru cazul de față, având în vedere că lucrarea este de mică anvergură, se va face evaluarea calitativă a construcției 

pe baza criteriilor de conformare, alcătuire și de detaliere a construcției (determinarea indicatorilor R1 și R2). 

Conform P100-3 / 2008 se urmărește să se stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurii și 

de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate în cazul construcției analizate și totodată să ne 

ajute în aprecierea influentei lucrărilor de reabilitare termică asupra nivelului încărcărilor totale ale construcției.  

 

Evaluarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică R1 - anexa B a Codului P100-3/2008: 

Punctajul total pentru ansamblul condițiilor, indicatorul R1 pentru structura de beton este8:  

R1beton = 45(i) + 8(ii) + 25(iii) + 8(iv) = 86 (din maximul de 100 de puncte)  

 

Valoarea indicatorului R1 = 86 puncte din maxim 100 este asociat clasei de risc seismic III, din punct de vedere al 

îndeplinirii condițiilor de alcătuire seismică. 

 

Evaluarea calitativă a structurii de rezistență prin determinarea „Gradului de degradare a elementelor structurale – R2” 

urmează să stabilească dacă integritatea materialelor din care este realizată structura a fost afectată pe durata de 

exploatare a construcției și, dacă este cazul, măsura degradării. 

La cercetarea construcției trebuie să se aibă în vedere că degradările pot fi ascunse sub finisaje. Pentru structurile din 

beton armat criteriile și condițiile utilizate la determinarea indicatorului R2 sunt enunțate în tabelul B.3 din Anexa b a 

codului P100-3/2008, pentru diferitele tipuri de degradări identificate. Alte tipuri de degradare pot fi considerate ulterior 

printr-o reducere a factorului R2.  

Având în vedere că nici inspecția vizuală și nici istoria de exploatare a construcției analizate nu au evidențiat:  

- degradări produse de încărcări verticale;  

- degradări produse de încărcarea cu deformații (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea 

lentă a betonului);  

 
8 NOTĂ: A se vedea criteriile detaliate față de care se raportează aprecierea  indicatorului R1 în cadrul expertizei tehnice întocmită de ing. ing. Belgun A. 
Ionel. 
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- degradări produse de o execuție defectuoasă (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.);  

- degradări produse de factori de mediu, pentru evaluarea factorului R2, punctajul total este9: 

Punctajul total pentru ansamblul condițiilor R2beton = 45(i) + 18(ii) + 8(iii) + 8(iv) + 8(v) = 87 puncte.  

Valoarea indicatorului R2 = 87 puncte din maxim 100 este asociat clasei de risc seismic III. 

Codul P100-3/2008 permite atingerea minimală a unui obiectiv de performanță de bază (IMR 40 ani) ceea ce în termeni 

R3 înseamnă o valoare de 0,65.  

Indicatorul R3 evidențiază capacitatea de rezistență și deformabilitate a structurii, în ansamblu, în raport cu cerințele 

seismice.  

În conformitate cu Codul de proiectare seismică -Partea a III-a – prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor 

existente, indicativ P100-3/2008, pentru metodologia de nivel I, indicatorul R3 se determină în termeni de rezistență 

cu următoarea relație: 

 
unde, 

fctd=rezistența de proiectare la întindere a betonului;  

Astr= aria minimă a pereților și stâlpilor de beton orientați pe direcția X,Y;  

Ax= aria pereților și stâlpilor de beton orientați pe direcția X;  

Ay= aria pereților și stâlpilor de beton orientați pe direcția Y;  

Indicatorul R3 la nivelul structurii pentru componenta de zidărie și beton a rezultat:  

R3, parter = Fbcap, parter/ Fb, parter = 4445,28 / 6360,64 = 0,699 

 

Stabilirea clasei de risc seismic pe baza celor 3 indicatori se poate face pentru întreg ansamblul și prezintă următoarea 

situație: 

Clasa de risc seismic 

I II III IV 

Valori R1 

<30 30-60 61-90 91-100 

Conform tabelului de mai sus pentru o valoare a indicatorului R1 = 86 puncte, clădirea poate fi încadrată în clasa a 

III-a de risc seismic. 

 

Clasa de risc seismic 

I II III IV 

Valori R2 

<40 40-70 71-90 91-100 

Conform tabelului de mai sus pentru o valoare a indicatorului R2 = 87 puncte, clădirea poate fi încadrată în clasa a 

III-a de risc seismic. 

 

 
9 NOTĂ: A se vedea criteriile detaliate față de care se raportează aprecierea calitativă a indicatorului R2 în cadrul expertizei tehnice întocmită de ing. Belgun 
A. Ionel. 
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Clasa de risc seismic 

I II III IV 

Valori R3 (%) 

<35 40-65 66-90 91-100 

În urma evaluării preliminare prin calcul, a rezultat o valoare bună (69%) a gradului de asigurare seismică care ar 

putea conduce la încadrarea clădirii în clasa de risc seismic Rs III. 

 

Din punct de vedre al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, 

asupra construcției existente analizate în acest caz, expertul încadrează clădirea existentă în clasa de risc seismic 

Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care 

nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.  

 

4.  b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție 

Concluziile și soluțiile de intervenție propuse de expertul tehnic: 

În urma intervențiilor propuse, încărcările suplimentare propuse nu depășesc 1% din masa totală a construcției.  

Având în vedere încărcările mici (sub 1% din masa totală a construcției) se poate aprecia faptul că intervențiile propuse 

nu vor afecta structura de rezistență existentă, gradul de asigurare seismică al acesteia conservându-se. 

Construcția împreună cu tema propusă se încadrează în clasa de risc seismic Rs III, care cuprinde construcțiile care 

sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța 

structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Asta înseamnă că tema arhitecturală propusă se 

poate implementa fără a fi necesare intervenții structurale de consolidare a structurii existente ci doar măsuri 

de reparații de ordin nestructural.  

Aceasta reprezintă o soluție singulară și se va implementa în ambele scenarii/opțiuni. 

 

Concluziile și soluțiile de intervenție propuse de auditorul energetic: 

Scopul principal al măsurilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor existente îl constituie reducerea 

consumurilor de energie în condiţiile asigurării condiţiilor de microclimat confortabil. Solutiile recomandate pentru 

reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii rezidențiale multietajate sunt:  

1. soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii; 

(1) soluții de reabilitare pentru pereții exteriori: 

Îmbunătăţirea protecţiei termice la nivelul pereţilor exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat 

termoizolant suplimentar. 

Montarea termoizolaţiei suplimentare se va face pe toată suprafaţa faţadei, exceptând zona rosturilor care se închid 

cu un cordon de material termoizolant şi lire elastice tip „Ω” din materiale impermeabile adecvate care permit 

deplasările tronsoanelor în situația unui seism, fară deteriorarea termosistemului de fațadă. 

(2) soluții de reabilitare pentru șarpantă/planșeu pod: 

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuităţii termoizolaţiei şi de aceea termoizolaţia pereţilor 

exteriori trebuie ridicată pe toată înălţimea aticului terasei (planşeului sub pod), eliminându-se astfel puntea termică 

puternică, existentă în prezent în această zonă. 
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În scopul reducerii substanţiale a efectelor defavorabile ale punţilor termice de pe conturul planşeului de peste ultimul 

nivel, este foarte important a se uni izolaţia planșeului cu cea a pereţilor exteriori. 

(3) soluții de reabilitare pentru tâmplăria exterioară: 

Ca urmare a rezistenţelor termice minime prevăzute pentru tâmplăria exterioară (R’min>0,9 m²K/W) va duce la 

schimbarea întregii tâmplării exterioare din lemn, metal sau PVC (indiferent de starea de uzură). 

Schimbarea tâmplăriei conduce la mărirea rezistenţei termice a ferestrelor şi uşilor. De asemenea, efectul favorabil al 

acestei măsuri se manifestă substanţial atât în ceea ce priveşte condiţiile de confort, prin eliminarea curenţilor reci de 

aer, cât şi sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micşorarea volumului de aer care pătrunde în exces în 

încăperi şi care trebuie încălzit. 

Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:  

- schimbarea întregii tâmplării exterioare din lemn, metal sau PVC existentă cu tâmplărie eficientă 

energetic cu rezistență termică minimă de 0.9 m2K/W.  

Adoptarea soluţiei de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre din PVC cu geam termopan implică etanşarea 

spaţiului interior şi reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentraţiei 

CO2 şi a umidităţii interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanşeităţile tâmplăriei. 

Prin prevederea garniturilor de etanşare, împrospătarea aerului trebuie realizată pe alte căi şi anume: 

- prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tâmplăriei exterioare; 

- prin creearea unor sisteme (ex.grile higroreglabile) de pătrundere controlată a aerului proaspăt din 

exterior (prize cu clapete mobile, ş. a.);  

- prin asigurarea unei funcţionări corecte a canalelor verticale de ventilaţie existente în băi, grupuri sanitare 

suplimentare şi cămări neventilate direct, precum şi în unele bucătării;  

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecinţe nefavorabile majore, cum ar fi: disconfort în ceea ce priveşte 

condiţiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, ş.a.) riscul apariţiei condensului pe suprafeţele interioare ale 

elementelor de construcţie perimetrale; creşterea cantităţii de vapori de apă care condensează în anotimpul rece în 

interiorul elementelor de construcţie care fac parte din anvelopă. 

(4) soluții de reabilitare pentru planșeul peste sol: 

Ca urmare a rezistențelor termice minime prevăzute în Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2641/2017 pentru planșeul peste pământ 

la clădirile existente (R’min>2,9 m²K/W) se propune izolarea termică la pardoseala aflată în contact cu pământul cu 

minim 5 cm izolatie polistiren extrudat. 

2. soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii/ soluții de modernizare a instalațiilor de încălzire 

și a.c.m.: 

- se vor înlocui corpurile de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu 

eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă; 

- înlocuirea centralei existente cu una eficienta energetic pe peleți; 

- instalarea de senzori de prezență pentru iluminat; 

- instalarea de sistem de monitorizare/control sistem de încălzire; 

- instalarea de panouri solare termice; 
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3. alte soluții de eficientizare energetică recomandate: 

- instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare 

termice, panouri solare electrice, pompe de căldură și/sau centrale termice pe biomasă; 

- repararea trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii; 

- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează 

funcționalitatea clădirii; 

- repararea acoperișului de tip șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice 

la nivelul învelitorii tip șarpantă; 

- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele clădirii precum și remontarea acestora 

după efectuarea lucrărilor de intervenție; 

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; 

- montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru 

apă caldă de consum acolo unde este cazul; 

- repararea/înlocuirea, după caz, a instalației de distribuție a apei reci până la căminul de branșament. 

 

4.  c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre 

a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 

Conform expertizei tehnice se propun următoarele soluții tehnice și măsuri: 

Din punct de vedre al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, 

asupra construcției existente analizate în acest caz, expertul încadrează clădirea existentă preliminar în clasa de risc 

seismic Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări 

structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.  

Cu toate acestea se face mențiunea că sunt necesare reparații asociate elementelor nestructurale și chiar desfaceri 

ale acestora în vederea înlocuirii.  

Mai jos se pot regăsi măsurile impuse prin prezenta expertiză în vederea stingerii situațiilor de neconformitate a 

elementelor structurale și măsuri asociate implementării propunerilor proiectului. 

 

Măsuri cu caracter special: 

(1) Desfacerea tuturor lucrărilor neautorizate efectuate ulterior punerii în folosință a imobilului, lucrări cu risc ridicat de 

desprindere, prăbușire și accidentare în caz de cutremur sau alte calamități.  

(2) Păstrarea parapeților din beton armat și măsuri de consolidare a acestora prin injectarea fisurilor și refacerea 

stratului de acoperire a armăturii acolo unde este cazul. Pentru reparații de suprafață se va utiliza mortar de 

reparații betoane pe bază de ciment, iar pentru repararea fisurilor se va utiliza rășină epoxidică bicomponentă. 

Măsuri cu caracter general: 

(1) La începerea lucrărilor de reparații se va efectua releveul tuturor fisurilor existente în elementele structurale;  

(2) Pentru lucrările executate, constructorul și beneficiarul vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse, cu 

respectarea tuturor prevederilor cuprinse în SR EN 1090-2;  

(3) Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic și sub supravegherea 

dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT;  
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(4) Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor va fi anunțat Inspectoratul Teritorial în Construcții, pentru luarea în evidență 

și aprobarea Programului de Faze Determinante;  

(5) La începerea execuției va fi afișat în loc vizibil, pe toată durata lucrărilor, un panou pentru identificarea investiției, 

conform Ordinului MLPAT nr. 63/n din 11.08.1998;  

(6) Pe toată durata execuției se vor lua măsuri necesare pentru evitarea oricăror accidente de muncă, folosind 

parapeții, panourile avertizoare și iluminatul de semnalizare, în conformitate cu prevederile din Normele generale 

de Protecție a Muncii.  

Conform auditului energetic s-au avut în vedere următoarele soluții (S) și pachete de soluții (P) de modernizare 

energetică a anvelopei și/sau instalaţiilor aferente: 

SOLUȚIE 

/ PACHET 
DESCRIERE 

S1 

Izolarea termică a pereților exteriori și a aticului cu minim 10cm polistiren expandat ignifugat/vată 

minerală + utilizare fâșii orizontale continui de vată minerală bazaltică de minim 15cm și cu lățimea 

de minim 30cm dispuse în dreptul tuturor planșeelor + izolare termică soclului cu minim 10cm 

polistiren extrudat ignifugat (inclusiv demontarea şi montarea echipamentelor şi sistemelor de 

transmisie, antene etc. de pe faţadele cladirii si repararea trotuarelor acolo unde este cazul).  

S2 
Schimbarea integrală a tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic din PVC + dotarea 

ferestrelor cu grile higroreglabile.  

S3 
Izolarea termică a terasei/planșeului sub șarpantă cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate 

de 25cm grosime, protejat cu şapă armată şi 2 membrane dublu-strat hidroizolatoare.  

S4 Izolarea termică a planşeului peste sol cu minim 5cm polistiren extrudat. 

S5 

Schimbarea centralei termice existente cu centrală peleți. 

Înlocuirea corpuri de iluminat cu unele tip LED. 

Instalare senzori prezență iluminat. 

Panouri solare termice  

Panouri solare fotovoltaice 

P1 Reabilitarea anvelopei clădirii (S1+S2+S3+S4)  

P2 P1 + S5 

tabel 2. Soluții reabilitare termică 

sursa: Raport de audit energetic  S.C. ENERGO-INSTAL CONSULTING S.R.L. 

Sunt recomandate şi următoarele măsuri conexe in functie de caz în vederea creşterii în mod direct sau indirect a 

performanţei energetice a cladirii: 

Măsuri generale și de organizare: 

(1) înţelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcţioneze atât în ansamblu cât şi la nivel de detaliu;  

(2) desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică; 

(3) stabilirea unei politici clare de administrare în paralel cu o politică de economisire a energiei în exploatare;  

(4) înregistrarea regulată a consumului de energie; 

(5) analiza facturilor de energie şi a contractelor de furnizare a energiei şi modificarea lor, dacă este cazul; 

(6) asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea 

corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii); 
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Măsuri asupra instalațiilor de încălzire: 

(1) dotarea tuturor corpurilor de încălzire existente cu robineţi termostatici, robineţi de reglare pe retur, robineţi de 

dezaerisire ; 

(2) demontarea şi spălarea corpurilor de încălzire dacă nu se execută înlocuirea lor; 

(3) îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere; 

(4) introducerea între perete şi radiator a unei suprafeţe reflectante care să reflecteze căldura radiantă către cameră; 

 

Măsuri asupra instalațiilor de apă caldă și de consum: 

(1) înlocuirea obiectelor sanitare; 

(2) utilizarea de dispersoare de duş economice; 

(3) înlocuirea garniturilor la robineţi şi repararea armăturilor defecte. 

 

4.  d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform 

exigențelor de calitate 

 

Soluție de intervenție propusă de expertul tehnic:   

Din punct de vedre al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, 

asupra construcției existente analizate în acest caz, expertul încadrează clădirea existentă preliminar în clasa de risc 

seismic Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări 

structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.  

 

Cu toate acestea se face mențiunea că sunt necesare reparații asociate elementelor nestructurale și chiar desfaceri 

ale acestora în vederea înlocuirii.  

Există potențial de îmbunătățire a capacităților normale de exploatare ale elementelor nestructurale, conform 

recomandărilor expertului tehnic, prin intervenții locale care se pot executa odată cu intervențiile de creștere a 

performanțelor energetice. Astfel de lucrări vizează aducerea la capacitatea proiectată de rezistență a unor elemente 

degradate și care pot fi remediate în cadrul proiectului prin intervenții locale în ceea ce privește fisurile și refacerea 

stratului de acoperire a armăturii, precum și refacerea finisajelor. 

Având în vedere cele menționate, lucrările propuse se pot implementa fără a fi necesare intervenții structurale de 

consolidare a structurii existente, ci doar măsuri de reparații de ordin nestructural. Aceasta reprezintă o soluție 

singulară și se va implementa în ambele scenarii/opțiuni. 

 

Soluții de intervenție propuse de auditorul energetic:   

În cadul auditului energetic se recomandă alegerea pachetului P2 care aduce cele mai mari economii de energie. 

Față de acestea, se vor avea în vedere măsurile dispuse în cap.6.4. din prezenta documentație privind modul în care 

se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 

cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice, față de 

neconformitățile enumerate în cap.3.5 din prezenta documentație. 



 

        

 

PROIECTANT GENERAL:  
S.C. VEST INSTAL S.R.L. 

TITLU PROIECT: ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE LA CENTRUL DE ABILITARE ȘI 
REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU 
DIZABILITĂȚI OINACU - CABR OINACU 

Sediu social: str. Dropia, nr.104, loc.Călărași, jud.Călărași AMPLASAMENT:  JUD. GIURGIU, COMUNA OINACU 
SAT OINACU, DC 94, NR.54, NC30326 CUI  RO18991887 J51/527/2006 

E-mail: vestinstal.c@gmail.com Site:www.vestinstal.ro 
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ȘI  
BENEFICIAR INVESTIȚIE: UAT JUDEȚUL GIURGIU 
BENEFICIAR FINAL:  DGASPC GIURGIU 

 

NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA 

69B 10/2021 D.A.L.I. PARTE SCRISĂ 00 

33/76 
 

 

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată 

a acestora 

Pentru stabilirea măsurilor necesare atingerii obiectivelor propuse se vor analiza două scenarii/opțiuni tehnico-

economice, cu accent pe măsurile ce vizează creșterea eficienței energetice a clădirii denumite în cele ce urmează 

TIP I. 

Față de acestea se vor avea în vedere măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului, dar care nu 

conduc în mod direct la creșterea eficienței energetice denumite în cele ce urmează TIPII, precum și măsuri necesare 

în vederea îndeplinirii cerințelor fundamentale de calitate denumite în cele ce urmează TIPIII. 

SCENARIUL I 

Reprezintă opțiunea tehnico-economică minimală ce vizează implementarea Pachetului I =S1+S2+S3+S4 pentru 

reabilitarea anvelopei clădirii recomandat de auditorul energetic. 

TIP I 

S1. Izolarea termică a fațadelor 

(partea opacă-pereți exteriori) 

- izolare termică pereți exteriori, min.10cm polistiren expandat 

ignifugat/vată minerală; 

- utilizare fâșii orizontale continui (lățime min.30cm) în dreptul 

tuturor planșeelor, min.15cm vată minerală bazaltică; 

- izolare termică soclu, min.10cm polistiren extrudat ignifugat; 

S2. Izolarea termică a fațadelor 

(partea vitrată) 

- înlocuire tâmplărie exterioară existentă, inclusiv a celei aferente 

accesului în clădire, cu tâmplărie performantă energetic dotată 

cu grile higroreglabile; 

S3. Termoizolarea planșeului peste 

ultimul nivel (șarpantă existentă) 

- sistem termoizolant planșeu compus din: membrană 

hidroizolatoare aplicată dublu-strat + min.25cm polistiren 

expandat ignifugat de înaltă densitate+ strat de protecție șapă 

armată; 

S4. Izolarea termică a planșeului 

peste sol și peste subsolul neîncălzit 

- izolare termică planșeu peste sol, min.5cm polistiren extrudat; 

- izolare termică planșeu peste subsolul neîncălzit, min.5cm 

polistiren extrudat; 

TIP II 

S1. Demontarea instalațiilor și 

echipamentelor montate aparent pe 

fațade 

- demontarea instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe 

fațade, precum și montarea/remontarea acestora după 

realizarea lucrărilor de intervenție; 

S2.Reparare șarpantă și înlocuire 

învelitoare 

- reparare/înlocuire elemente șarpantă; 

- înlocuire învelitoare; 

S3.Reparare/înlocuire sistem de 

colectare ape meteorice 

- reparare/înlocuire sistem de colectare ape meteorice având în 

vedere lucrările Tip II.S2. ce presupun desfacerea învelitorii 

existente și, implicit a sistemului de colectare a apelor meteorice 

format din jgheaburi și burlane; 

S4.Reparare trotuare de protecție 

- repararea trotuarelor de protecție având în vedere lucrările Tip 

I.S1. la nivelul soclului ce presupun desfacerea trotuarelor 

existente pentru a permite izolarea termică; 
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S5.Refacerea finisajelor interioare 
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție(parter) 

având în vedere lucrările de Tip I.S4; 

TIP III 

S1. Măsuri locale cu caracter 

special conform expertizei tehnice 

- injectarea fisurilor și refacerea stratului de acoperire a armăturii 

dacă se constată astfel de situații odată cu desfacerea tencuielii 

existente; 

S2. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

securitatea la incendiu 

- realizarea unui nou acces localizat între axele B-C/10 pentru a 

asigura evacuarea utilizatorilor cu respectarea distanțelor de 

evacuare; 

- înlocuirea unor uși și ferestre (interior și exterior) cu uși și 

ferestre rezistente la foc, inclusiv modificarea sensului de 

deschidere, și/sau dotarea cu sisteme de auto-închidere; 

- desfacerea finisajelor care propagă focul în afara zonelor 

afectate de intervenții; 

- marcarea corespunzătoare a traseelor de evacuare; 

S3. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

igiena, sănătatea și mediul 

înconjurător 

- realizarea unui grup sanitar (reconfigurarea P03) destinat 

utilizatorilor fotoliului rulant/căruciorului compus din WC, lavoar 

și duș pentru a asigura respectarea prevederilor NP051/2012; 

- refacerea pardoselilor și a finisajelor degradate în afara zonelor 

afectate de intervenții; 

S4. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

privind siguranța și accesibilitatea în 

exploatare 

- reconfigurarea rampelor și/sau scărilor exterioare pentru a 

respecta prevederile NP051/2012, art.V.5.2. Conformarea 

rampelor de acces coroborat cu art.V.5.5. Conformarea ușilor și 

a platformei de acces; 

- reconformarea accesului principal în clădire pentru a respecta 

prevederile NP051/2012, art.V.5.5. Conformarea ușilor și a 

platformei de acces; 

- reconformarea camerelor de la parter (P01, P04, P05, P06, P08) 

pentru a asigura lățimea minimă necesară a holului în vederea 

realizării manevrei de întoarcele a fotoliului rulant conform 

prevederilor NP051/2012, art.V.1.2. Coridoare; 

- prevederea unor bare de sprijin acolo unde este cazul, de-a 

lungul circulațiilor orizontale conform prevederilor NP051/2012, 

art.V.1.1. Elemente generale de conformare; 

-  adaptarea scării interioare la cerințele specifice ale persoanelor 

cu dizabilități (montarea unei mâini curente suplimentare pe 

peretele care bordează scara interioară, prevederea unor benzi 

antiderapante pe muchia treptelor); 
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-  montarea sistemelor de alarmare și semnalizare în grupurile 

sanitare destinate persoanelor cu dizabilități conform 

prevederilor NP051/2012, art.V.6.6. Sisteme de alarmă; 

S5. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

economia de energie și izolare 

termică 

- închiderea porțiunii localizate sub rampa scării exterioare pentru 

a evita puntea termică din zona scării exterioare; 

- desființarea unor ferestre și/sau modificarea poziției acestora 

(P02, P18, P27, E1-02, E1-22, E1-24); 

S6. Alte măsuri pentru confortul 

utilizatorilor 

- amenajarea terenului și dotarea cu mobilier urban; 

- reconfigurare băi (P02, P20, E1-03, E1-06); 

 

SCENARIUL II 

Reprezintă opțiunea tehnico-economică prezentată în scenariu I + soluția S5 recomandat de auditorul energetic. 

Acest scenariu reprezintă Pachetul II descris în cadrul raportului de audit energetic. 

TIP I 

S1. Izolarea termică a fațadelor 

(partea opacă-pereți exteriori) 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în 

SCENARIUL I 

S2. Izolarea termică a fațadelor 

(partea vitrată) 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în 

SCENARIUL I 

S3. Termoizolarea planșeului peste 

ultimul nivel (șarpantă existentă) 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în 

SCENARIUL I 

S4. Izolarea termică a planșeului 

peste sol și peste subsolul neîncălzit 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în 

SCENARIUL I 

S5. Lucrări privind asigurarea 

sistemului de producere a energiei 

termice 

- înlocuire centrală existentă / instalarea unui nou sistem sistem 

de încălzire/furnizare a.c.m., respectiv o centrală pe peleți cu 

cazan cu gazeificare;  

Pentru a asigura funcționarea sistemului de producere a energiei 

termice se vor avea în vedere următoarele măsuri: 

- repararea/înlocuirea instalației interioare de distribuție a 

agentului termic și a apei calde de consum, inclusiv izolarea 

termică precum și montarea robinetelor automate de presiune 

diferențială; 

- înlocuirea corpurilor de încălzire statice defecte; 

- reglarea zonală și echilibrarea instalațiilor termice, montare 

robinete cu cap termostatic la aparatele terminale de încălzire; 

S5. Lucrări de reabilitare 

/modernizare a instalațiilor de 

iluminat în clădiri 

- înlocuire corpuri de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață (tehnologie 

LED); 

- instalare senzori de mișcare/prezență; 

Pentru a asigura funcționarea sistemului de instalații de iluminat se 

vor avea în vedere următoarele măsuri: 
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- înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau 

subdimensionate; 

S5. Lucrări ce vizează instalarea 

unor sisteme alternative cu eficiență 

energetică de producere a energiei 

electrice și/sau termice 

- instalare panouri solare termice pentru preparare a.c.m.; 

- instalare panouri solare fotovoltaice pentru producere energie 

electrică; 

TIP II 

S1. Demontarea instalațiilor și 

echipamentelor montate aparent pe 

fațade 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în 

SCENARIUL I 

S2.Reparare șarpantă și înlocuire 

învelitoare 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în 

SCENARIUL I 

S3.Reparare/înlocuire sistem de 

colectare ape meteorice 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în 

SCENARIUL I 

S4.Reparare trotuare de protecție 
- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în 

SCENARIUL I 

S5.Refacerea finisajelor interioare 
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție(parter și 

etaj) având în vedere lucrările de Tip I.S4 și Tip I.S5; 

TIP III 

S1. Măsuri locale cu caracter 

special conform expertizei tehnice 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în 

SCENARIUL I 

S2. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

securitatea la incendiu 

S3. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

igiena, sănătatea și mediul 

înconjurător 

S4. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

privind siguranța și accesibilitatea în 

exploatare 

S5. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

economia de energie și izolare 

termică 

S6. Alte măsuri pentru confortul 

utilizatorilor 
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5.1  Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și 

economic, cuprinzând: 

5.1  a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru: 

▪ consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

Nu este cazul. 

▪ protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a 

componentelor artistice, după caz; 

Nu este cazul. 

▪ intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz; 

Nu este cazul. 

▪ demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a 

funcțiunii existente a construcției; 

TIP III 

S2. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

securitatea la incendiu 

- realizarea unui nou acces localizat între axele B-C/10 pentru a 

asigura evacuarea utilizatorilor cu respectarea distanțelor de 

evacuare; 

S4. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

privind siguranța și accesibilitatea în 

exploatare 

- reconfigurarea rampelor și/sau scărilor exterioare pentru a 

respecta prevederile NP051/2012, art.V.5.2. Conformarea 

rampelor de acces coroborat cu art.V.5.5. Conformarea ușilor și 

a platformei de acces; 

- reconformarea accesului principal în clădire pentru a respecta 

prevederile NP051/2012, art.V.5.5. Conformarea ușilor și a 

platformei de acces; 

- reconformarea camerelor de la parter (P01, P04, P05, P06, P08) 

pentru a asigura lățimea minimă necesară a holului în vederea 

realizării manevrei de întoarcele a fotoliului rulant conform 

prevederilor NP051/2012, art.V.1.2. Coridoare; 

S5. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

economia de energie și izolare 

termică 

- desființarea unor ferestre și/sau modificarea poziției acestora 

(P02, P18, P27, E1-02, E1-22, E1-24); 

 

▪ introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

TIP III 

S4. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

privind siguranța și accesibilitatea în 

exploatare 

- reconfigurarea rampelor și/sau scărilor exterioare pentru a 

respecta prevederile NP051/2012, art.V.5.2. Conformarea 

rampelor de acces coroborat cu art.V.5.5. Conformarea ușilor și 

a platformei de acces; 
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S5. Măsuri pentru conformarea 

construcției la normele privind 

economia de energie și izolare 

termică 

- închiderea porțiunii localizate sub rampa scării exterioare pentru 

a evita puntea termică din zona scării exterioare; 

S6. Alte măsuri pentru confortul 

utilizatorilor 

- amenajarea terenului și dotarea cu mobilier urban; 

 

▪ introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente; 

Nu este cazul. 

 

5.1  b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, 

respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, 

demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de 

fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate 

SCENARIUL I 

Tip lucrări: Descriere lucrări: 

TIP I. S1 Izolarea termică 

a fațadelor (partea opacă-

pereți exteriori) 

Se vor executa următoarele lucrări preliminare (pereți exteriori): 

(1) demontarea instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațade (conform 

indicații / descriere lucrări TIP II.S1.); 

(2) desfacerea finisajelor exterioare existente; 

*În situația în care tencuiala/vopseaua faţadei este greu de curăţat, se propune ca 

aceasta să fie menţinută dar obligatoriu amorsată cu substanțe adecvate iar 

termosistemul să fie aplicat peste ea, după curăţare, reparare acolo unde este cazul.  

(3) înlăturarea porțiunilor de tencuială degradată sau afectată de mucegaiuri, 

alge, etc.; 

(4) verificarea de către responsabilul tehnic, dirigintele de șantier, proiectant și 

expert a aspectelor relevante pentru rezistența și stabilitatea clădirii în urma 

îndepărtării finisajelor exterioare și a tencuielilor degradate; 

*La începerea lucrărilor de reparații se va efectua releveul tuturor fisurilor existente în 

elementele structurale și se vor lua măsurile cu caracter special prevăzute în cadrul 

lucrărilor TIP III.S1. 

(5) realizarea lucrărilor ce țin de modificarea fațadelor (lucrările prevăzute în 

cadrul lucrărilor TIP III.S2., TIP III.S4.  și TIP III.S5.) 

(6) rectificare/tratare rost axe 4` și 5; 

*Închiderea cu un cordon de material termoizolant şi lire elastice tip „Ω” din materiale 

impermeabile adecvate care permit deplasările tronsoanelor în situația unui seism, fară 

deteriorarea termosistemului de fațadă. 

(7) se vor executa eventuale străpungeri necesare pentru ventilatoare și/sau hote; 



 

        

 

PROIECTANT GENERAL:  
S.C. VEST INSTAL S.R.L. 

TITLU PROIECT: ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE LA CENTRUL DE ABILITARE ȘI 
REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU 
DIZABILITĂȚI OINACU - CABR OINACU 

Sediu social: str. Dropia, nr.104, loc.Călărași, jud.Călărași AMPLASAMENT:  JUD. GIURGIU, COMUNA OINACU 
SAT OINACU, DC 94, NR.54, NC30326 CUI  RO18991887 J51/527/2006 

E-mail: vestinstal.c@gmail.com Site:www.vestinstal.ro 
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ȘI  
BENEFICIAR INVESTIȚIE: UAT JUDEȚUL GIURGIU 
BENEFICIAR FINAL:  DGASPC GIURGIU 

 

NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA 

69B 10/2021 D.A.L.I. PARTE SCRISĂ 00 

39/76 
 

 

(8) înlocuire tâmplărie (conform indicații / descriere lucrări TIP I.S2.); 

(9) lucrări de montare a termosistemului, compus, în principal, din următoarele 

elemente: 

a. adeziv specific pentru lipirea stratului termoizolant/izolației termice pe 

stratul suport (pereți exteriori); 

b. stratul termoizolant/izolația termică de 15cm* polistiren expandat 

ignifugat/vată minerală cu utilizarea unor fâșii orizontale continui 

(lățime min.30cm) în dreptul planșeului etajului 1, min.15cm vată 

minerală bazaltică; 

*Având în vedere prevederile SR 007-2013 grosimea fâșiilor orizontale continui de 

material termoizolant, respectiv cu vată minerală bazaltică (clasa de reacție la foc A1 

sau A2-s1,d0) va fi aceeași cu cea a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea 

perimetrală a clădirii; astfel, se dispune majorarea grosimii polistirenului expandat 

ignifugat de la min.10cm la 15cm pentru a avea aceeași grosime cu cea prevăzută 

pentru fâșiile orizontale continue în cadrul auditului energetic. 

c. mijloace de fixare mecanică ce se vor determina în funcție de stratul 

suport și starea acestuia și în conformitate cu indicațiile furnizorului de 

termosistem; 

d. realizare căptuşire termoizolantă, în grosime de cca 3-5 cm a glafurilor 

exterioare; 

e. dispunere profile de întărire muchii și de protecție adecvată din PVC, 

benzi suplimentare din țesătură din fibre de sticlă, lăcrimare, etc. 

f. realizare straturi de protecție (grund, masă de șpaclu, armătură din 

fibră de sticlă); 

g. realizare strat de uzură (tencuială decorativă de exterior pentru 

finisarea termosistemului); 

În paralel, se vor executa următoarele lucrări preliminare (soclu): 

(1) desfacerea finisajelor exterioare existente; 

(2) curățarea suprafeței; 

(3) desfacerea trotuarelor de protecție; 

(4) înlăturarea porțiunilor de tencuială degradată sau afectată de mucegaiuri, 

alge, etc.; 

(5) verificarea de către responsabilul tehnic, dirigintele de șantier, proiectant și 

expert a aspectelor relevante pentru rezistența și stabilitatea clădirii în urma 

îndepărtării finisajelor exterioare și a tencuielilor degradate; 

*La începerea lucrărilor de reparații se va efectua releveul tuturor fisurilor existente în 

elementele structurale și se vor lua măsurile cu caracter special prevăzute în cadrul 

lucrărilor TIP III.S1. 

(6) aplicare strat hidroizolant pe o înălțime de min.60cm deasupra terenului 

amenajat; 
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(7) lucrări de montare a termosistemului, compus, în principal, din următoarele 

elemente: 

a. adeziv specific pentru lipirea stratului termoizolant/izolației termice pe 

stratul suport (soclu); 

b. stratul termoizolant/izolația termică de 10 cm, polistiren extrudate 

ignifugat având efortul de compresiune 150-200 kPa şi clasa de 

reacție la foc B-s2,d0 

Stratul termoizolant se va dispune pe o înălțime de min.60cm sub terenul amenajat. 

c. realizare straturi de protecție (masă de șpaclu armată cu plasă din 

fibră de sticlă); 

d. realizare strat de uzură (tencuială decorativă de exterior pentru soclu); 

(8) lucrări de refacere a trotuarului de protecție (conform indicații / descriere lucrări 

TIP II.S4.); 

(9) lucrări de adaptare a clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilități în ceea ce 

privește accesibilitatea și siguranța în exploatare (conform indicații / descriere 

lucrări TIP III.S4.); 

 

Materialele termoizolante care urmează să fie utilizate la reabilitare trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii, dacă nu se specifică altfel: 

- condiţii privind conductivitatea termică: conductivitatea termică de calcul trebuie să 

fie mai mică sau cel mult egală cu 0,04 W/mK;  

- condiţii privind densitatea: densitatea aparentă în stare uscată a materialelor 

termoizolante trebuie să fie cel puţin egală cu 15 kg/m3;  

- condiţii privind rezistenţa mecanică: materialele termoizolante trebuie să prezinte 

stabilitate dimensională şi caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în 

funcţie de structura elementelor de construcţie în care sunt înglobate sau de tipul 

straturilor de protecţie astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau 

degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de 

exploatare, agenţilor atmosferici sau acţiunilor excepţionale;  

- condiţii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie 

în concordanţă cu durabilitatea clădirilor şi a elementelor de construcţie în care 

sunt înglobate;  

- condiţii privind siguranţa la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante 

utilizate trebuie să fie în concordanţă cu condiţiile normate prin reglementările 

tehnice privind siguranţa la foc, astfel încat să nu deprecieze rezistenţa la foc a 

elementelor de construcţie pe care sunt aplicate/înglobate;  

- condiţii din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului: materialele utilizate la 

realizarea izolaţiei termice a elementelor de construcţie nu trebuie să emane în 

decursul exploatării mirosuri, substanţe toxice, radioactive sau alte substanţe 
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dăunătoare pentru sănătatea oamenilor sau care să producă poluarea mediului 

înconjurător; în cazul utilizării izolaţiei termice din materiale care pe parcursul 

exploatării pot degaja pulberi în atmosferă (produse din vată minerală, vată de 

sticlă, etc.) trebuie să se realizeze protecţia etanşă sau înglobarea în structuri 

protejate a acestora;  

- condiţii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie să fie 

stabile la umiditate sau să fie protejate împotriva umidităţii;  

- condiţii privind comportarea la agenţi biodegradabili: materialele termoizolante 

trebuie să reziste la acţiunea agenţilor biologici sau să fie tratate cu biocid sau 

protejate cu straturi de protecţie;  

- condiţii speciale: materialele termoizolante trebuie să permită aplicarea lor în 

structura elementelor de construcţie prin aplicarea unor straturi de protecţie pe 

suprafaţa lor;  

- materialele termoizolante nu trebuie să conţină sau să degaje substanţe care să 

degradeze elementele cu care vin în contact (inclusiv prin coroziune);  

- materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie să 

prezinte fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de 

aplicare; în caz contrar ele vor trebui să fie prevăzute din fabricaţie cu un strat de 

protecţie;  

- condiţii privind punerea în operă: materialele termoizolante trebuie să permită o 

punere în operă care să garanteze menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi de 

izolare termică în condiţii de exploatare;  

- condiţii privind controlul de calitate-materialele noi sau cele tradiţionale produse în 

străinătate trebuie să fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolaţii 

termice în construcţii; toate materialele termizolante utilizate trebuie să aibă 

certificate de conformitate privind calitatea care să le confirme caracteristicile 

fizico-mecanice conform celor prevăzute în standardele de produs, agrementele 

tehnice sau normele de fabricaţie ale produselor respective. În certificatul de 

calitate trebuie să se specifice numărul normei tehnice de fabricaţie (standardul de 

produs, agrement tehnic, normă sau marca de fabricaţie etc.);  

- transportul, manipularea şi depozitarea materialelor termoizolante trebuie să se 

facă cu asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea şi păstrarea 

caracteristicilor funcţionale ale acestor materiale. Aceste măsuri trebuie asigurate 

atât de producătorii cât şi de utilizatorii materialelor termoizolante respective, 

conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor 

tehnice ale produselor respective;  

- condiţiile de depozitare, transport şi manipulare eventualele măsuri speciale ce 

trebuie luate la punerea în operă (produse combustibile, care degajă anumite noxe, 
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care se aplica la cald, etc.) vor fi în mod expres precizate în normele tehnice ale 

produsului precum şi în avizele de expediţie eliberate la fiecare livrare.  

 

MARCAJ CE POLISTIREN: EPS100-EN 13163-L2-W2-T2-Sb2-P5-CS(10)100-BS180- 
TR100-DS(70,-)1-DS(N)2-WL(T)2  

MARCAJ CE VATĂ BAZALTICĂ: MW-EN 13162-T5- TR15-CS(10)40- WS-WL(P)-

MU1-AF5 

TIP I. S2 Izolarea termică 

a fațadelor (partea vitrată) 

Ca urmare a rezistenţelor termice minime prevăzute pentru tâmplăria exterioară 

(R’min>0,9 m²K/W) va duce la schimbarea întregii tâmplării exterioare din lemn, metal 

sau PVC (indiferent de starea de uzură). 

Schimbarea tâmplăriei conduce la mărirea rezistenţei termice a ferestrelor şi uşilor. De 

asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanţial atât în ceea ce 

priveşte condiţiile de confort, prin eliminarea curenţilor reci de aer, cât şi sub aspectul 

necesarului anual de căldură, prin micşorarea volumului de aer care pătrunde în exces 

în încăperi şi care trebuie încălzit. 

Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a 

se realiza în următoarea variantă:  

- schimbarea întregii tâmplării exterioare din lemn, metal sau PVC 

existentă cu tâmplărie eficientă energetic cu rezistență termică minimă 

de 0.9 m2K/W.  

Adoptarea soluţiei de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre din PVC cu 

geam termopan implică etanşarea spaţiului interior şi reducerea drastică a numărului 

de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentraţiei CO2 şi a umidităţii 

interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanşeităţile 

tâmplăriei. Prin prevederea garniturilor de etanşare, împrospătarea aerului trebuie 

realizată pe alte căi şi anume: 

- prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tâmplăriei exterioare; 

- prin creearea unor sisteme (ex.grile higroreglabile) de pătrundere 

controlată a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, ş. a.);  

- prin asigurarea unei funcţionări corecte a canalelor verticale de ventilaţie 

existente în băi, grupuri sanitare suplimentare şi cămări neventilate direct, 

precum şi în unele bucătării;  

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecinţe nefavorabile majore, cum ar 

fi: disconfort în ceea ce priveşte condiţiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, ş.a.) 

riscul apariţiei condensului pe suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie 

perimetrale; creşterea cantităţii de vapori de apă care condensează în anotimpul rece 

în interiorul elementelor de construcţie care fac parte din anvelopă. 

În scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de 

închidere-deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcţionării canalelor verticale de 
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ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acţionarea automată şi 

periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză, fie pe acoperiş. 

Ca urmare, se recomandă în această situaţie o tâmplărie cu supralumină deasupra 

deschiderilor (elementelor mobile) închisă cu placă weiss pe care se vor monta grile 

de ventilare cu jaluzele reglabile sau practicarea unor guri de ventilare higroreglabile 

în pereţii exteriori ai clădirii, dimensionate corespunzător astfel încât să asigure un 

număr minim de schimburi de aer na=0,5sch/h. 

Se vor prevedea glafuri noi PVC având lăţimea de cca. 30 cm, precum și plase 

antiinsecte. 

TIP I. S3 Termoizolarea 

planșeului peste ultimul 

nivel (șarpantă existentă) 

Se vor executa următoarele lucrări preliminare: 

(1) desfacere învelitoare și sistem de colectare ape meteorice; 

(2) reparare/înlocuire elemente șarpantă și înlocuire învelitoare (conform indicații 

/ descriere lucrări TIP II.S2.); 

(3) înlocuire sistem de colectare ape meteorice (conform indicații / descriere 

lucrări TIP II.S3.); 

(4) decopertarea straturilor de lestare şi/sau hidroizolante, după caz; 

(5) aplicare membrană hidroizolantă în dublu strat; 

(6) aplicare strat termoizolant/izolația termică de min.25cm polistiren expandat 

ignifugat de înaltă densitate; stratul termoizolant va fi aplicat pe faţa exterioară 

a stratului suport. 

(7) realizare strat de protecție din șapă armată; 

Soluția de izolare hidro-termică se va realiza cu un strat de polistiren expandat 

ignifugat de minim 25 cm și conductivitate 0.036 W/mK.  

În scopul reducerii substanţiale a efectelor defavorabile ale punţilor termice de pe 

conturul planşeului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolaţia 

planșeului cu cea a pereţilor exteriori.  

TIP I. S4 Izolarea termică 

a planșeului peste sol și 

peste subsolul neîncălzit 

Se vor executa următoarele lucrări preliminare: 

(1) demontare uși și obiecte sanitare; 

(2) desființare pereți interiori și reconformare camere parter (conform indicații / 

descriere lucrări TIP III.S4.); 

(3) desfacere finisaje de la nivelul pereților și verificarea acestora pentru eventuale 

fisuri; 

(4) decopertarea straturilor de lestare şi/sau hidroizolante, după caz, la nivelul 

pardoselilor; 

(5) refacere finisajelor interioare pe zona de intervenții (parter) conform 

indicații/descriere lucrări TIP II. S5 (pardoseli): 

a. aplicare strat de separare tehnologică (spații cu umiditate redusă) / 

aplicare strat hidroizolant (spații cu umiditate ridicată); 
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b. aplicare strat termoizolant/izolația termică de min.5cm polistiren 

extrudat plăci semirigide sau rigide;  

Stratul termoizolant va fi aplicat pe faţa exterioară a stratului suport (placă B.A.) inclusiv 

în cazul plăcii peste subsolul neîncălzit pentru a preveni diferențele de nivel. 

c. realizare strat de protecție din șapă armată; 

d. aplicare strat de uzură (microciment, gresie antiderapantă) 

(6) remontare/înlocuire uși (inclusiv a celor indicate în cadrul lucrărilor TIPIII.S2); 

(7) refacere finisajelor interioare pe zona de intervenții (parter) conform 

indicații/descriere lucrări TIP II. S5 (pereți): 

a. aplicare strat de uzură pereți (brâu microciment conform indicații + 

vopsitorii lavabile pentru spații cu umiditate redusă /  vopsitorii lavabile 

cu proprietăți hidrofuge pentru spații cu umiditate ridicată); 

(8) remontare/înlocuire obiecte sanitare (inclusiv a celor indicate în cadrul 

lucrărilor TIPIII.S3 și TIPIII.S6); 

(9) prevedere bare de sprijin, refacere balustrade și mâini curente, montare 

sisteme de alarmare și semnalizare (conform  celor indicate în cadrul lucrărilor 

TIPIII.S4); 

(10) marcarea corespunzătoare a traseelor de evacuare (conform celor indicate în 

cadrul lucrărilor TIPIII.S2); 

Ca urmare a rezistențelor termice minime prevăzute în Ordinul MDRAP 2641/2017 

pentru planșeul peste pământ la clădirile existente (R’min>2,9 m²K/W) se propune 

izolarea termică la pardoseala aflată în contact cu pământul / subsolul neîncălzit cu 

minim 5 cm izolatie polistiren extrudat. 

TIP II. S1. Demontarea 

instalațiilor și 

echipamentelor montate 

aparent pe fațade 

În vederea realizării lucrărilor de termoizolare se va proceda la demontarea instalațiilor 

și echipamentelor montate aparent pe fațade, precum și la remontarea lor la finalizarea 

lucrărilor cu respectarea prevederilor caietelor de sarcini ce vor face parte integrantă a 

proiectului tehnic P.Th. . 

Carcasele metalice ce adăpostesc contoare, racorduri utilități nu se vor demonta.  Ele 

se vor îngloba în grosimea termosistemului iar ușa de acces se va aduce la fața 

peretelui termoizolat. Aceste lucrări se vor realiza doar cu personal calificat și cu 

acordul instituțiilor care le gestionează.  

În cazul contoarelor montate aparent pe fațade, acestea nu se vor demonta,  ele 

urmând a fi protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va îngloba în grosimea 

termosistemului. Aceste lucrări se vor realiza doar cu personal calificat și cu acordul 

instituțiilor care le gestionează. 

Demontarea / remontarea și verificarea platbandei pentru instalația de parastrăsnet, 

acolo unde este cazul. 
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TIP II. S2.Reparare 

șarpantă și înlocuire 

învelitoare 

Se va menține configurația existentă a acoperișului tip șarpantă față de care se vor lua 

următoarele măsuri: 

(1) desfacere învelitoare existentă și strat suport; 

(2) demontare sistem de colectare ape meteorice; 

(3) curățarea suprafețelor de praf, noroi, var, vopsea, etc. prin periere sau răzuire; 

(4) înlocuirea elementelor din lemn degradate; 

(5) realizare strat suport învelitoare (astereală); 

Astereala va fi realizată din scândură, tratată împotriva umezelii, ignifugată şi uscată. 

Tratamentul de ignifugare şi închidere a capilarităţii se va face în ateliere specializate 

si va fi recepţionată în şantier în baza unui certificat de conformitate, care atestă 

efectuarea celor două tratamente.  

Ca alternativă, astereala se poate realiza din plăci OSB tratate cu finisaj rezistent la 

foc, clasa de reacție la foc B-s1,d0. 

(6) înlocuire strat de uzură (învelitoare) și prevederea unor console metalice de 

parazăpadă; 

Învelitoarea se va realiza din tablă fălțuită de culoare gri montată pe stratul suport 

împreună cu o membrană cu covor de ventilație specifică montajului tablei fălțuite. 

(7) înlocuire sistem de colectare ape meteorice; 

(8) tratarea elementelor din lemn cu substanțe ignifuge și cu substanțe 

insectofungicide urmând  

Deoarece materialele de construcții din lemn care alcătuiesc structura șarpantelor fac 

parte din categoria C4, este necesară îmbunătățirea comportării la foc prin tratarea la 

suprafață sau în masa materialului cu o substanță inhibitoare de flacără care poate 

întârzia aprinderea materialului si poate reduce viteza de propagare a incendiului; 

ignifugarea nu exclude aprinderea și arderea materialului, dar îi conferă acestuia o 

comportare la foc îmbunătățită pe o anumită perioadă de timp. 

 

Lucrările se vor efectua în conformitate cu indicațiile dispuse în cadrul caietelor de 

sarcini ce constituie parte integrantă a proiectului P.Th., mai ales în ceea ce privește 

etapele de verificare înainte de începerea ignifugării, precum și verificarea în timpul și 

la sfârșitul operațiunii de ignifugare. 

TIP II. S3. 

Reparare/înlocuire sistem 

de colectare ape 

meteorice 

Odată cu desfacerea învelitorii existente (conform descriere lucrări TIP II.S2.) se va 

demonta și sistemul de colectare al apelor meteorice.  

Acesta se va înlocui cu un sistem realizat din tablă tratată anticoroziv și vopsită în câmp 

electrostatic de culoarea învelitorii acoperișului, odată cu finalizarea lucrărilor de 

înlocuire a învelitorii. 

TIP II. S4.Reparare 

trotuare de protecție 

Odată cu realizarea lucrărilor TIP I. S1 la nivelul soclului se va proceda la desfacerea 

trotuarelor de protecție pentru a asigura izolarea termică optimă a soclului. 
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La finalizarea lucrărilor ce vizează izolarea termică a fațadelor (partea opacă-pereți 

exteriori) se vor repara trotuarele de protecție și/sau se vor înlocui porțiuni aflate într-

un stadiu avansat de degradare. 

TIP II. S5.Refacerea 

finisajelor interioare 

Pe zonele afectate de lucrări se va avea în vedere refacerea finisajelor interioare 

(pardoseli, pereți). 

În cazul scenariului I, zonele afectate de lucrări sunt cele localizate la nivelul 

parterului având în vedere soluția S4 propusă în cadrul raportului de audit 

energetic, echivalentă lucrărilor TIP I. S4 Izolarea termică a planșeului peste sol 

și peste subsolul neîncălzit din prezenta documentație D.A.L.I. . 

TIP III.S1. Măsuri locale 

cu caracter special 

conform expertizei tehnice 

În cazul în care, odată cu desfacerea finisajelor exterioare și/sau interioare, se vor 

constata fisuri, se va proceda la injectarea fisurilor și refacerea stratului de acoperire a 

armăturii acolo unde este cazul.  

Pentru reparații de suprafață se va utiliza mortar de reparații betoane pe bază de 

ciment iar pentru repararea fisurilor se va utiliza rășină epoxidică bicomponentă. 

TIP III.S2. Măsuri pentru 

conformarea construcției 

la normele privind 

securitatea la incendiu 

- realizarea unui nou acces localizat între axele B-C/10 pentru a asigura evacuarea 

utilizatorilor cu respectarea distanțelor de evacuare; 

- înlocuirea unor uși și ferestre (interior și exterior) cu uși și ferestre rezistente la foc, 

inclusiv modificarea sensului de deschidere, și/sau dotarea cu sisteme de auto-

închidere; 

Pentru anumite uși se va modifica sensul de deschidere în acord cu traseele de 

evacuare propuse. 

Ușile dispuse pentru acces în casa scării vor fi prevăzute cu uși pline și/sau cu 

geam armat.  

Ușa și fereastra localizate în dreptul scării exterioare vor fi etanșe la foc 15 

minute EI15, iar ușa se va prevedea cu sistem de autoînchidere EI15-C având în 

vedere faptul că nu se poate realiza ecranarea scării cu elemente rezistente la foc min. 

15min. față de golurile din perete cf. prevederilor art.2.6.44 din P118/1999. 

- desfacerea finisajelor care propagă focul în afara zonelor afectate de intervenții; 

Se vor desface finisajele care pot contribui la propagarea focului, respectiv 

lambriul amplasat la partea inferioară a pereților, inclusiv în spațiile ce nu sunt 

considerate căi de evacuare. Se vor reface finisajele astfel încât pe zonele ce 

constituie căi de evacuare finisajele să fie C0(CA1). 

- marcarea corespunzătoare a traseelor de evacuare; 

Iluminatul de securitate pentru evacuarea persoanelor din clădire se va realiza cu 

corpuri de iluminat tip luminobloc cu sursa LED, cu acumulatori incorporați (asigură 

funcționarea lămpilor timp de 1 oră), cu simbolizare conform locului de montaj sau tip 

“IEȘIRE”. Corpurile de iluminat trebuie să respecte recomandările din SR EN 60598-

2-22 și tipurile de marcaj (sens, schimbări de directive) stabilite prin H.G. 971/2006, SR 
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ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, 

luminanță și iluminarea. 

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un 

nivel de iluminare adecvat lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar 

să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de 

siguranță: 

- lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct ; 

- lângă orice altă schimbare de nivel; 

- la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență ; 

- la fiecare schimbare de direcție; 

- lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului și fiecare punct de 

alarmă. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare se va prevedea pe căile de circulație, în casele 

de scări, pe circulațiile orizontale și în zonele de acces în clădire. 

Se va verifica dacă iluminatul de securitate pentru marcarea hidranților este realizat cu 

corpuri de iluminat tip luminobloc cu sursă LED, cu acumulatori incorporați (asigură 

funcționarea acestuia timp de cel puțin 1 oră).  

Nivelurile de iluminat de securitate împotriva panicii vor fi asigurate prin corpuri de 

iluminat echipate cu kit-uri de emergență cu autonomie de minimum 1h amplasate în 

spațiile prevăzute de art. 7.23.9 din normativul I7/2011. Iluminatul de securitate 

împotriva panicii va fi prevăzut cu comandă automată de punere în funcțiune la căderea 

tensiunii, dar și cu comandă manuală din mai multe locuri accesibile personalului de 

serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcțiune 

a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face numai dintr-un singur punct 

accesibil personalului însărcinat cu aceasta. 

Corpurile de iluminat care asigură iluminatul de siguranță împotriva panicii vor fi 

prevăzute conform art. 7.23.9.1 din I7/2011 în spațiile a căror suprafață depășește 60 

mp. 

-realizare sistem de detecție și alarmare incendiu 

TIP III.S3. Măsuri pentru 

conformarea construcției 

la normele privind igiena, 

sănătatea și mediul 

înconjurător 

- realizarea unui grup sanitar (reconfigurarea P03) destinat utilizatorilor fotoliului 

rulant/căruciorului compus din WC, lavoar și duș pentru a asigura respectarea 

prevederilor NP051/2012; 

Amplasarea și configurarea grupurilor sanitare adaptate pentru persoanele cu 

handicap astfel încât să poată fi folosite de ambele sexe trebuie să asigure cea 

mai mare flexibilitate pentru persoanele care au nevoie de ajutorul unei alte 

persoane atunci când utilizează aceste spații. 

Grupurile sanitare echipate pentru accesibilitate vor fi semnalizate cu 

simbolurile consacrate. 
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Pentru a asigura o utilizare corespunzătoare, caietele de sarcini la faza P.Th. vor 

prelua cerințele dispuse în cadrul NP051/2012 privind obiectele și echipamentele 

sanitare (Secțiunea 6, V.6.2.-V.6.6.). 

- refacerea pardoselilor și a finisajelor degradate în afara zonelor afectate de 

intervenții; 

Refacerea pardoselilor și a finisajelor în afara zonelor afectate de lucrările de 

intervenții prevăzute în scenariul I, TIP I și TIP II se va face utilizând aceleași 

materiale și tehnici cu cele prevăzute în cadrul lucrărilor TIP II. S5. 

TIP III.S4. Măsuri pentru 

conformarea construcției 

la normele privind privind 

siguranța și accesibilitatea 

în exploatare 

- reconfigurarea rampelor și/sau scărilor exterioare pentru a respecta prevederile 

NP051/2012, art.V.5.2. Conformarea rampelor de acces coroborat cu art.V.5.5. 

Conformarea ușilor și a platformei de acces; 

- reconformarea accesului principal în clădire pentru a respecta prevederile 

NP051/2012, art.V.5.5. Conformarea ușilor și a platformei de acces; 

- reconformarea camerelor de la parter (P01, P04, P05, P06, P08) pentru a asigura 

lățimea minimă necesară a holului în vederea realizării manevrei de întoarcere a 

fotoliului rulant conform prevederilor NP051/2012, art.V.1.2. Coridoare; 

- prevederea unor bare de sprijin acolo unde este cazul, de-a lungul circulațiilor 

orizontale conform prevederilor NP051/2012, art.V.1.1. Elemente generale de 

conformare; 

-  adaptarea scării interioare la cerințele specifice ale persoanelor cu dizabilități 

(montarea unei mâini curente suplimentare pe peretele care bordează scara 

interioară, prevederea unor benzi antiderapante pe muchia treptelor); 

- montarea sistemelor de alarmare și semnalizare în grupurile sanitare destinate 

persoanelor cu dizabilități conform prevederilor NP051/2012, art.V.6.6. Sisteme de 

alarmă; 

TIP III.S5. Măsuri pentru 

conformarea construcției 

la normele privind 

economia de energie și 

izolare termică 

- închiderea porțiunii localizate sub rampa scării exterioare pentru a evita puntea 

termică din zona scării exterioare; 

- desființarea unor ferestre și/sau modificarea poziției acestora (P02, P18, P27, E1-

02, E1-22, E1-24); 

TIP III.S6. Alte măsuri 

pentru confortul 

utilizatorilor 

- amenajarea terenului și dotarea cu mobilier urban; 

- reconfigurare băi (P02, P20, E1-03, E1-06); 

 

SCENARIUL II 

Tip lucrări: Descriere lucrări: 

TIP I. S1 Izolarea termică a 

fațadelor (partea opacă-

pereți exteriori) 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 
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TIP I. S2 Izolarea termică a 

fațadelor (partea vitrată) 
- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 

TIP I. S3 Termoizolarea 

planșeului peste ultimul 

nivel (șarpantă existentă) 

Se va menține configurația existentă a acoperișului tip șarpantă față de care se vor 

lua următoarele măsuri: 

(1) desfacere învelitoare existentă și strat suport; 

(2) demontare sistem de colectare ape meteorice; 

(3) curățarea suprafețelor de praf, noroi, var, vopsea, etc. prin periere sau răzuire; 

(4) înlocuirea elementelor din lemn degradate; 

(5) realizare strat suport învelitoare (astereală); 

Astereala va fi realizată din scândură, tratată împotriva umezelii, ignifugată şi uscată. 

Tratamentul de ignifugare şi închidere a capilarităţii se va face în ateliere specializate 

si va fi recepţionată în şantier în baza unui certificat de conformitate, care atestă 

efectuarea celor două tratamente.  

Ca alternativă, astereala se poate realiza din plăci OSB tratate cu finisaj rezistent la 

foc, clasa de reacție la foc B-s1,d0. 

(6) înlocuire strat de uzură (învelitoare) și prevederea unor console metalice de 

parazăpadă; 

Învelitoarea se va realiza din tablă fălțuită de culoare gri montată pe stratul suport 

împreună cu o membrană cu covor de ventilație specifică montajului tablei fălțuite. 

(7) înlocuire sistem de colectare ape meteorice; 

(8) tratarea elementelor din lemn cu substanțe ignifuge și cu substanțe 

insectofungicide urmând  

(9) instalare panouri solare termice pentru preparare a.c.m. prin intermediul 

unor șine și a unor cadre de susținere; 

Deoarece materialele de construcții din lemn care alcătuiesc structura șarpantelor fac 

parte din categoria C4, este necesară îmbunătățirea comportării la foc prin tratarea la 

suprafață sau în masa materialului cu o substanță inhibitoare de flacără care poate 

întârzia aprinderea materialului si poate reduce viteza de propagare a incendiului; 

ignifugarea nu exclude aprinderea și arderea materialului, dar îi conferă acestuia o 

comportare la foc îmbunătățită pe o anumită perioadă de timp. 

Lucrările se vor efectua în conformitate cu indicațiile dispuse în cadrul caietelor de 

sarcini ce constituie parte integrantă a proiectului P.Th., mai ales în ceea ce privește 

etapele de verificare înainte de începerea ignifugării, precum și verificarea în timpul 

și la sfârșitul operațiunii de ignifugare. 

TIP I. S4 Izolarea termică a 

planșeului peste sol și 

peste subsolul neîncălzit 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 

TIP I. S5. Lucrări privind 

asigurarea sistemului de 

- înlocuire centrală existentă / instalarea unui nou sistem de încălzire/furnizare 

a.c.m., respectiv o centrală pe peleți cu cazan cu gazeificare; 
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producere a energiei 

termice 

Pentru încălzirea încăperilor se va folosi sistemul de încălzire cu corpuri statice 

amplasate în fața suprafețelor vitrate, dimensionate pentru temperatura joasă.  În 

acest sens, se impun măsuri pentru verificarea stării corpurilor existente, precum și 

măsuri suplimentare menite să  reducă pierderile de căldură și masă, precum: 

- repararea/înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic și a apei 

calde de consum, inclusiv izolarea termică precum și montarea robinetelor 

automate de presiune diferențială; 

- înlocuirea corpurilor de încălzire statice defecte, precum și demontarea și 

spălarea corpurilor de încălzire funcționale; 

- reglarea zonală și echilibrarea instalațiilor termice, montare robinete cu cap 

termostatic la aparatele terminale de încălzire; 

Față de acestea, se vor prevedea suprafețe reflectante între perete și fiecare radiator 

menite să reflecteze căldura radiantă către cameră. 

TIP I. S5. Lucrări de 

reabilitare /modernizare a 

instalațiilor de iluminat în 

clădiri 

- înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate; 

- înlocuire corpuri de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată și durată mare de viață (tehnologie LED); 

Pentru reducerea consumului de energie electrică s-a prevăzut înlocuirea corpurilor 

de iluminat cu unele cu tehnologie LED, cu durată mare de viață și consum redus. 

Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe circuite electrice noi. 

- suplimentare corpuri de iluminat utilizând corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată și durată mare de viață (tehnologie LED); 

Se vor suplimenta corpurile de iluminat în încăperile în care se constată faptul că nu 

se asigură nivelul corespunzător de iluminat în raport cu destinațiile încăperilor. 

- instalare senzori de mișcare/prezență; 

TIP I. S5. Lucrări ce 

vizează instalarea unor 

sisteme alternative cu 

eficiență energetică de 

producere a energiei 

electrice și/sau termice 

- instalare panouri solare termice pentru preparare a.c.m.; 

Panoul solar termic se poate descrie prin conversia luminii solare în energie termică 

pentru încălzirea apei cu ajutorul unui colector solar termic. 

Pentru rezultate optime, panourile vor fi orientate către sud. 

Componentele instalației cu panouri termice solare sunt: 

− panourile solare termice; 

− boiler solar - prin intermediul serpentinei/schimbătorului de căldură din 
interiorul său, acesta are capacitatea de predare a energiei termice 
acumulate  de panourile solare; 

− vas solar de expansiune prin care este preluat excesul volumului de lichid 
termic astfel încât presiunea este menținută în parametrii normali; 

− unitate de pompare/grup hidraulic; 

− controler pentru automatizarea solară prin care este gestionată circulația 
agentului termic între panourile solare și rezervorul de stocare sau 
acumulatorul de căldură; 
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- instalare panouri solare fotovoltaice pentru producere energie electrică; 

Componentele instalației cu panouri solare fotovoltaice de tip autonom (nu sunt 

conectate la rețeaua publică) sunt: 

− panourile solare fotovoltaice/electrice; 

− controler de încărcare baterie; 

− bateria de acumulatori; 

− caseta de joncțiune; 

− invertor DC/AC sinusoidal (permite utilizarea de consumatori electrici -

becuri cu LED la 12Vcc și aparate alimentate la 220Vca prin invertor) 

TIP II. S1. Demontarea 

instalațiilor și 

echipamentelor montate 

aparent pe fațade 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 

TIP II. S2.Reparare 

șarpantă și înlocuire 

învelitoare 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 

TIP II. S3. 

Reparare/înlocuire sistem 

de colectare ape meteorice 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 

TIP II. S4.Reparare 

trotuare de protecție 
- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 

TIP II. S5.Refacerea 

finisajelor interioare 

Pe zonele afectate de lucrări se va avea în vedere refacerea finisajelor interioare 

(pardoseli, pereți și tavane). 

În cazul scenariului II, zonele afectate de lucrări sunt cele localizate: 

- atât  la nivelul parterului având în vedere soluția S4 propusă în cadrul 

raportului de audit energetic, echivalentă lucrărilor TIP I. S4 Izolarea termică 

a planșeului peste sol și peste subsolul neîncălzit din prezenta documentație 

D.A.L.I.; 

- cât și la nivelul etajului 1 având în vedere lucrărilor TIP I. S5 din prezenta 

documentație D.A.L.I. ce vizează repararea/înlocuirea instalației interioare 

de distribuție a agentului termic și a apei calde de consum, inclusiv izolarea 

termică fiind necesare lucrări de desfacere a straturilor existente de la nivelul 

pardoselilor și lucrări de desfacere a finisajelor pereților, după caz, dar și 

înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate fiind 

necesare lucrări de intervenție la nivelul pereților și tavanelor ; 

Refacerea finisajelor interioare pe zona de intervenții (parter+etaj) constă în 

(pardoseli): 

- aplicare strat de separare tehnologică (spații cu umiditate redusă) / 

aplicare strat hidroizolant (spații cu umiditate ridicată); 
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- aplicare strat termoizolant/izolația termică de min.5cm polistiren 

extrudat plăci semirigide sau rigide(parter);  

Stratul termoizolant va fi aplicat pe faţa exterioară a stratului suport (placă B.A.) 

inclusiv în cazul plăcii peste subsolul neîncălzit pentru a preveni diferențele de nivel. 

- realizare strat de protecție din șapă armată; 

- aplicare strat de uzură (microciment, gresie antiderapantă ) 

Refacerea finisajelor interioare pe zona de intervenții (parter+etaj) constă în (pereți și 

tavane): 

- aplicare strat de uzură pereți (brâu microciment conform indicații + 

vopsitorii lavabile pentru spații cu umiditate redusă /  vopsitorii 

lavabile cu proprietăți hidrofuge pentru spații cu umiditate ridicată); 

- aplicare strat de uzură tavane (vopsitorii lavabile pentru spații cu 

umiditate redusă /  vopsitorii lavabile cu proprietăți hidrofuge pentru 

spații cu umiditate ridicată); 

TIP III.S1. Măsuri locale cu 

caracter special conform 

expertizei tehnice 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 

TIP III.S2. Măsuri pentru 

conformarea construcției la 

normele privind securitatea 

la incendiu 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 

TIP III.S3. Măsuri pentru 

conformarea construcției la 

normele privind igiena, 

sănătatea și mediul 

înconjurător 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 

TIP III.S4. Măsuri pentru 

conformarea construcției la 

normele privind privind 

siguranța și accesibilitatea 

în exploatare 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 

TIP III.S5. Măsuri pentru 

conformarea construcției la 

normele privind economia 

de energie și izolare 

termică 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 

TIP III.S6. Alte măsuri 

pentru confortul 

utilizatorilor 

- măsurile și, implicit, lucrările sunt identice cu cele enumerate în SCENARIUL I 
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5.1  c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări 

climatice ce pot afecta investiția 

Pentru ambele scenarii, au fost identificați doi factori antropici de risc, respectiv riscul de distrugeri punctuale în zona 

fațadelor sau a finisajelor interioare și riscul de prăbușire al construcției C2 în cazul în care aceasta nu este desființată 

în timp util. Astfel, se estimează un grad de vulnerabilitate nesemnificativ spre moderat față de riscurile naturale și 

antropice. 

 

5.1  d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor 

zone protejate 

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice LMI actualizată 2015-Județul Giurgiu, anexă la Ordinul M.C. 

nr.2828/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2314/2004 privind aprobarea 

Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare. 

Imobilul se află în zona de protecție a monumentului istoric Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI GR-II-m-B-

15052 și va respecta recomandările dispuse în cadrul avizului Direcției Județene pentru Cultură Giurgiu. 

Imobilul nu este declarat sit arheologic conform Repertoriului Arheologic Național RAN al României instituit prin 

Ordonanța nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

național, actualizată, cu completările și modificările ulterioare.  

 

5.1  e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de 

intervenție 

CONSUMURI DE ENERGIE 

Situație Consum Încălzire ACM Iluminat Climatizare Ventilare Total 

SCENARIU 0 

ACTUAL 

Consum anual de 

energie (MWh/an) 
209,4 52,9 5,5 0,0 0,0 267,7 

Consum specific de 

energie (kWh/m2/an) 
341,1 86,1 8,9 0,0 0,0 436,2 

Indice de emisii 

echivalent CO2 

 (kg CO2/m2an) 

226,0 57,1 5,9 0,0 0,0 289,0 

Clasa energetică E D A - - E 

SCENARIU I 

Consum anual de 

energie (MWh/an) 
27,9 52,9 5,5 0,0 0,0 86,3 

Consum specific de 

energie (kWh/m2/an) 
45,5 86,1 8,9 0,0 0,0 140,6 

Indice de emisii CO2 

CO2 (kg/anCO2) 
18511,0 35029,9 3632,5 0,0 0,0 57173,4 

Clasa energetică A D A - - B 
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SCENARIU II 

Consum anual de 

energie (MWh/an) 
24,5 26,4 4,8 0,0 0,0 55,7 

Consum specific de 

energie (kWh/m2/an) 
39,9 43,1 7,8 0,0 0,0 90,7 

Indice de emisii CO2 

CO2 (kg/anCO2) 
1031,3 17515,0 3155,5 0,0 0,0 21701,8 

Clasa energetică A C A - - A 

 

5.2  Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și 

modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

 

Necesarul de utilități: 

- apa potabilă și apa evacuată nu se modifică față de situația actuală (valabil în cazul ambelor scenarii); 

- gazele naturale nu se prevede branșarea la rețeaua de gaze naturale (valabil în cazul ambelor scenarii); 

- energia electrică și asigurarea agentului termic se constată reduceri față de consumurile actuale 

determinate metodologic și diferențiate în funcție de soluțiile tehnice propuse (SCENARIU I / SCENARIU II) 

 

5.3  Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de 

realizare a investiției, detaliat pe etape principale 

 

Scenariu 

Durata de implementare (luni) 

*implementarea proiectului cuprinzând toate 

perioadele necesare pentru realizarea procedurilor de 

achiziții și realizarea serviciilor conexe; 

Durata de execuție (luni) 

SCENARIU I 18 luni 15 luni 

SCENARIU II 24 luni 21 luni 

Etapele principale sunt aceleași pentru ambele scenarii. Graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etapele 

principale (pentru SCENARIUL I și SCENARIUL II) constituie Anexa nr. 2 la prezenta documentație.  

 

5.4  Costurile estimative ale investiției 

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare; 

Costuri pentru realizare investiție similară 3.500.000,0 lei inclusiv TVA 

Costuri estimate pentru realizare investiție conform SCENARIU I 2.572.885,35 lei inclusiv TVA 

Costuri estimate pentru realizare investiție conform SCENARIU II 3.419.813,26 lei inclusiv TVA 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției. 

 SCENARIU I SCENARIU II 

Costuri estimative de operare pe durata 

normată de viață 
2.572,88 lei/an 3.419,82 lei/an 

Economii la costurile cu utilitățile rezultate 

în urma investiției 
108.860,10 lei/an 147.228,68 lei/an 



 

        

 

PROIECTANT GENERAL:  
S.C. VEST INSTAL S.R.L. 

TITLU PROIECT: ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE LA CENTRUL DE ABILITARE ȘI 
REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU 
DIZABILITĂȚI OINACU - CABR OINACU 

Sediu social: str. Dropia, nr.104, loc.Călărași, jud.Călărași AMPLASAMENT:  JUD. GIURGIU, COMUNA OINACU 
SAT OINACU, DC 94, NR.54, NC30326 CUI  RO18991887 J51/527/2006 

E-mail: vestinstal.c@gmail.com Site:www.vestinstal.ro 
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ȘI  
BENEFICIAR INVESTIȚIE: UAT JUDEȚUL GIURGIU 
BENEFICIAR FINAL:  DGASPC GIURGIU 

 

NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA 

69B 10/2021 D.A.L.I. PARTE SCRISĂ 00 

55/76 
 

 

Pentru anii 20, 30, 40 și 50 aferenți orizontului de timp analizat se prevăd lucrări de reparații capitale care determină 

creșterea cheltuielilor operaționale, respectiv: 

- intervenții la tâmplăria exterioară, la fațada clădirii, la nivelul învelitorii dar și înlocuirea instalațiilor interioare 

defecte realizate la interval de 10 ani, începând cu anul 20 având un cost de 2% raportat la valoarea inițială; 

 

5.5  Sustenabilitatea realizării investiției 

5.5  a) impactul social și cultural 

Impact social pozitiv având în vedere lucrările propuse pentru adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilități, 

în cazul ambelor scenarii. 

Impact cultural pozitiv având în vedere lucrările propuse la nivelul fațadei în acord cu respectarea caracterului zonei și 

a arhitecturii clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate, în cazul ambelor scenarii. 

 

5.5  b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de 

operare 

Faza de realizare 
cca.15 locuri de muncă temporare 

(personalul angajat în cadrul firmei/-lor care se ocupă de lucrări) 

Faza de operare 
0 locuri de muncă suplimentare 

(având în vedere faptul că nu se modifică nr. maxim de pacienți/capacitatea maximă) 

 

5.5  c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, 

după caz 

 

SURSELE ȘI EMISIILE DE POLUANȚI ÎN FAZA DE REALIZARE 

La nivelul aerului 

Sursele de poluare a aerului pe durata realizării lucrărilor de construcții sunt asociate în 
principal cu tipurile de materialele de construcții utilizate, compoziția acestora și procesele 
tehnologice utilizate: 
- Manipularea materialelor pulverulente de construcție; pulberile rezultate din manipularea 

acestor materiale vor costa în principal din: praf, particule fine de nisip, ciment, etc.; 
- Gazele de eșapament de la autovehiculele și utilajele cu care se vor transporta 

materialele de construcții; 

La nivelul solului 

Pot apărea următoarele situații: 

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din construcții; 

- scurgeri accidentale de produse petroliere ca urmare a unor defecțiuni ale 

autovehiculelor care tranzitează amplasamentul; 

La nivelul apei Nu este cazul; 

La nivelul 

ecosistemelor 

Nu este cazul; 

Surse de zgomot și 

vibrații 

Nu se va depăși nivelul de zgomot admis. 

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor vor fi cele specifice 

organizărilor de șantier pe perioada derulării lucrărilor; 
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CONCLUZIE 

Pe durata executării lucrărilor, pot apărea emisii slabe ale unor poluanți, caracteristice 

lucrărilor de construcții, care însă sunt nesemnificative având în vedere măsurile necesare, 

spațiul liber de dispersie, lipsa unor surse similare în vecinătate și perioada de execuție relativ 

redusă. 

 

SURSELE ȘI EMISIILE DE POLUANȚI ÎN FAZA DE OPERARE 

La nivelul aerului 
Nu vor exista surse de poluare a aerului suplimentare rezultate în urma realizării lucrărilor 

propuse pentru obiectivul de investiții; 

La nivelul solului Pot apărea ca urmare a depozitării necorespunzătoare a deșeurilor menajere; 

La nivelul apei Nu este cazul; 

La nivelul 

ecosistemelor 

Nu este cazul; 

Surse de zgomot și 

vibrații 

Nu este cazul, obiectivul de investiții nu influențează nivelul de zgomot și de vibrații al zonei; 

CONCLUZIE 

Prin lucrările propuse nu sunt introduse noi surse de poluanți. Impactul asupra factorilor de 

mediu este pozitiv, în mod indirect, prin implementarea unor soluții de reducere a emisiilor 

CO2, prin reducerea consumului de energie primară și prin utilizarea unor materiale 

sustenabile, ecologice și/sau care nu întrețin și propagă focul. 

 

5.6  Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție 

Analiza financiară și economică reprezintă un instrument necesar în luarea deciziilor de alocare a resurselor în cazul 

proiectelor de investiții, atât private cât și publice, aceasta fiind o modalitate de evaluare a unei achiziții sau a unui 

proiect din punctul de vedere al eficienței economice.  

Analiza financiară și economică se detaliază separat în Anexa nr. 1 la prezenta documentație și se descrie 

succint în cadrul următoarelor subpuncte. 

 

5.6  a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea 

scenariului de referință 

CADRUL DE ANALIZĂ. Obiectivul general al proiectului este de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirii Centrul 

de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Oinacu - CAbR Oinacu. 

Pentru atingerea acestui obiectiv general se vor avea în vedere următoarele obiective specifice: 

▪ reducerea procentuală cu minim 60% a consumului de energie primară; 

▪ reducerea procentuală cu minim 60% a cantității emisiilor echivalente CO2; 

▪ studierea posibilității de utilizare surse regenerabile pentru producerea energiei; 

Cele două scenarii de analiză reprezintă cele două pachete de soluții propuse în cadrul auditului energetic, coroborate 

cu măsurile recomandate în cadrul expertizei tehnice, dar și cu măsurile prevăzute pentru asigurarea cerințelor 

fundamentale de calitate, respectiv: 
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SCENARIUL I SCENARIUL II 

Corespunde pachetului de măsuri descris în cadrul cap.5 

din documentația D.A.L.I. aferentă obiectivului de 

investiții 

Corespunde pachetului de măsuri descris în cadrul cap.5 

din documentația D.A.L.I. aferentă obiectivului de 

investiții 

Valoare totală investiție 2.572.885,35 lei inclusiv TVA. Valoare totală investiție 3.419.813,26 lei inclusiv TVA. 

Termen de implementare a proiectului 18 luni. 

Termen de execuție a lucrărilor 15 luni. 

Termen de implementare a proiectului 24 luni. 

Termen de execuție a lucrărilor 21 luni. 

SCENARIUL DE REFERINȚĂ. Scenariul de referință reprezintă varianta cu „investiție zero”, adică varianta actuală. 

PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ. Conform analizei realizate în cadrul expertizei tehnice: 

Sistemul structural a putut fi dedus din documentația pusă la dispoziție de beneficiar și din relevarea structurală cu 

ocazia vizitelor la fața locului. 

Sistemul de rezistență este format dintr-o schemă statică clasică de preluare încărcări laterale (seismice) și 

gravitaționale de tip zidărie portantă. Este vorba despre un sistem acceptat doar de normele după care s-a proiectat 

inițial (P13-63). 

SUPRASTRUCTURA. Suprastructura este alcătuită din stâlpi și grinzi din beton armat, iar compartimentările sunt 

realizate din pereți de cărămidă.  

INFRASTRUCTURA. Infrastructura este alcătuită din fundații de tip continuu din beton armat, cu pereți de beton armat 

ai subsolului tehnic și tălpi de fundare. Acest tip de fundații asigură rigiditatea necesară pentru a transmite la teren 

acțiunile suprastructurii în mod uniform, lucrul este confirmat și de faptul că nu s-au constatat tasări diferențiate sau 

deformații remanente. 

La data evaluării, starea tehnică a elementelor de construcție este următoarea:  

FUNDAȚII. Fundațiile nu sunt vizibile însă după studierea aspectului soclului, fundațiile au avut un comportament 

corespunzător în „laboratorul natural” al cutremurelor încasate.  

Nu s-au identificat degradări asociate infiltrațiilor de apă la nivelul soclurilor și nici nu s-au identificat fisuri asociate 

tasărilor diferențiate datorate situațiilor de cutremur. Acest fapt confirmă ideea că terenul de sub fundații este consolidat 

și că fundațiile s-au comportat bine.  

Subsolul este întreținut și nu s-au observat degradări asociate infiltrațiilor sau tasărilor diferențiate.  

PEREȚI STRUCTURALI. Pereții sunt în stare bună cu degradări minore. Se observă degradări ale finisajelor exterioare 

la fațade (tencuieli desprinse).  

PLANȘEE. Planșeele sunt din beton armat și descarcă pe grinzi.  

PEREȚI NESTRUCTURALI. Nu s-au observat degradări semnificative asociate compatibilității acestora cu deplasările.  

STAREA ANVELOPEI. Ca urmare a faptului că nu s-au mai efectuat recent lucrări de reparații și întreținere capitale, 

se constată degradări ale finisajelor exterioare.  

Urmare a acestei stări de fapt sunt necesare lucrări de reabilitare din punct de vedere arhitectural (refacerea finisajelor 

exterioare). 

În decursul existenței construcției nu s-au înregistrat avarii provocate de explozii, incendii, tasări, coroziune sau alte 

accidente tehnice. Persoanele angajate care lucrează de la ultimul nivel reclamă disconfortul termic produs în 

perioadele calde sau foarte reci ale anului și faptul că pentru păstrarea unui climat acceptabil în interiorul 

compartimentelor sunt necesare costuri mari privind consumurile aferente utilităților. 
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Conform analizei realizate în cadrul auditului energetic: 

Din raportul de audit energetic și conform certificatului de performanță energetică realizate asupra clădirii existente se 

constată faptul că aceasta are o eficiență energetică scăzută. 

Clădirea nu este conformă  în ceea ce privește consumul anual de energie, consumul specific precum și în ceea ce 

privește indicele de emisii echivalent CO2 față de o clădire de referință definită conform metodologiei din MC 001/PIII. 

 

CONSUM ÎNCĂLZIRE ACM ILUMINAT CLIMATIZARE VENTILARE TOTAL 

Consum anual de energie 
[MWh/an] 

209,4 52,9 5,5 0,0 0,0 267,7 

Consum specific 
[kWh/m2an] 

341,1 86,1 8,9 0,0 0,0 436,2 

Indice de emisii 
echivalent CO2 
[kgCO2/m2an] 

226,0 57,1 5,9 0,0 0,0 289,0 

Clasa de eficiență 
energetică 

E D A - - E 

tabel 1.a). Rezumat consumuri energetice clădire reală 

sursa: Raport de audit energetic  S.C. ENERGO-INSTAL CONSULTING S.R.L. 

CONSUM ÎNCĂLZIRE ACM ILUMINAT CLIMATIZARE VENTILARE TOTAL 

Consum anual de energie 
[MWh/an] 

37,7 51,3 8,5 0,0 0,0 97,4 

Consum specific 

[kWh/m2an] 
61,4 83,6 6,6 0,0 0,0 151,5 

Indice de emisii 

echivalent CO2 

[kgCO2/m2an] 

40,7 55,4 9,1 0,0 0,0 105,1 

Clasa de eficiență 

energetică 
A D A - - B 

tabel 1.b). Rezumat consumuri energetice clădire de referință 

sursa: Raport de audit energetic  S.C. ENERGO-INSTAL CONSULTING S.R.L. 

În ceea ce privește asigurarea cerințelor fundamentale, starea actuală a clădirii este următoarea: 

 

Cerința A Rezistență mecanică și stabilitate 

. Starea tehnică existentă: 

(6) nu s-au detectat fisuri în elementele structurii de rezistență, în zonele critice (zonele plastice)ale stâlpilor și 

grinzilor; 

(7) nu s-au constatat deficiențe asociate criteriilor privind: 

- fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi; 

- fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune; 

- fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi ți/sau pereți; 
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- fisuri de forfecare produse de lunecarea armăturilor în noduri;  

- cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură; 

- fisurarea pronunțată a planșeelor; 

- degradări ale fundațiilor sau terenului de fundare; 

(8) eventualele fisuri în stâlpi sau grinzi sunt ascunse de finisajele executate în decursul timpului; 

(9) nu au fost identificate fisuri longitudinale în stâlpi sau fisuri normale la intradosul grinzilor sau plăcilor. Fisurile 

noi pot ascunde unele fisuri cu deschideri moderate; 

(10) nu sunt vizibile defecte din tasări de reazeme le elementele structurale de la parter; 

Cerința B Securitate la incendiu 

Clădirea corespunde parțial cerințelor privind securitatea la incendiu prevăzute în P118/99. 

Starea tehnică existentă: 

(6) șarpantă neignifugată; 

(7) scara exterioară nu este conformată cerințelor privind scările exterioare deschise; 

(8) utilizarea unor finisaje interioare care propagă ușor focul (lambriu) pe căile de evacuare; 

(9) nu se respectă în totalitate distanțele minime privind evacuarea utilizatorilor; 

(10) nu sunt marcate traseele căilor de evacuare cu indicatoare conform reglementărilor tehnice; 

Notă: Se pot identifica neconformități la nivelul amplasamentului și/sau al vecinătăților, ce nu vizează clădirea, în sine, 

ce face obiectul prezentei documentații. 

Cerința C Igienă, sănătate și mediul înconjurător 

Starea tehnică existentă: 

(4) pardoseli degradate; 

(5) tencuieli interioare și exterioare degradate; 

(6) băile nu sunt conformate în totalitate la cerințele specifice ale persoanelor cu dizabilități definite prin 

NP051/2012 ce vizează existența unui duș în grupul sanitar destinat utilizatorilor fotoliului rulant/căruciorului, 

existența unui sistem de alarmare și semnalizare precum și dispunerea unor bare de acționare la nivelul ușilor; 

Cerința D Siguranță și accesibilitate  în exploatare 

Starea tehnică existentă: 

(6) scările (interioară și exterioară) pentru acces la etajul 1 nu au prevăzute balustrade pe ambele fețe; 

(7) nu se respectă cerința din NP051/2012, art. V.2.2.3., alin. 2 conform căreia la scările cu întoarcere la 900 sau 

1800 podestele intermediare nu trebuie să aibă o lățime liberă mai mică de 1,50 m  

(8) scările exterioare nu sunt prevăzute cu parapet/balustradă conform cerințelor NP051/2012; 

(9) rampele de acces pentru persoanele cu dizabilități nu respectă cerințele NP051/2012; 

(10) platforme exterioare/ trotuare de gardă degradate; 

Cerința E Protecție împotriva zgomotului 

Starea tehnică existentă: 

(2) tâmplărie exterioară neetanșă; 

Cerința F Economie de energie și izolare termică 

Starea tehnică existentă: 

(4) clădirea nu este izolată termic la nivelul pereților și planșeelor; 
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(5) tâmplărie exterioară neetanșă; 

(6) porțiuni etanșate incorect/completate cu alt material care vor cauza infiltrațiile de apă la nivelul învelitorii 

șarpantei; 

 

 

Cerința G Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 

Această cerință nu este îndeplinită; pentru asigurarea iluminatului și încălzirii sunt folosite exclusiv resurse 

neregenerabile de energie. 

Starea tehnică existentă: 

(2) nu este cazul. 

PERIOADA DE REFERINȚĂ. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadă apropiată de viață economică a investiției, 

dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu și lung al acesteia. Perioada 

de referință va include și perioada de implementare a proiectului. Se propune ca perioada de referință pentru care se 

va elabora analiza financiară să fie de 15 ani. 

În analiza de eficacitate, orizontul de timp al analizei soluțiilor alternative variază în funcție de durata fazei de 

exploatare, determinată de durata economică a investiției și componentelor sale. Astfel, în analiza cost-eficacitate nu 

există conceptul de valoare reziduală, iar orizontul de timp propus va acoperi o perioadă mai lungă de analiză, pentru 

a o evita. Prin orizontul de timp înțelegem numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile, iar pentru analiza 

cost-eficacitate propunem un orizont de 50 de ani. 

 

5.6  b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv 

prognoze pe termen mediu și lung 

Prin realizarea lucrărilor de eficientizare energetică, beneficiarul dorește să se alinieze strategiei locale și naționale în 

domeniul energiei. Prin realizarea lucrărilor de intervenție privind îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii se 

degrevează bugetul local de o parte din cheltuielile privind consumul de energie primară din surse neregenerabile, se 

reduc cheltuielile cu întreținerea și/sau repararea clădirii și se asigură un microclimat optim pentru nevoile specifice ale 

persoanelor cu dizabilități. 

Astfel, necesitatea investiției este dată de deficiențele clădirii la acest moment și nu survine ca urmare a creșterii cererii 

de servicii ce vizează infrastructura de asistență socială. Pe termen mediu-lung nu se preconizează suplimentarea 

capacității clădirii în ceea ce privește numărul maxim de utilizatori/pacienți. 

 

5.6  c) analiza financiară, sustenabilitatea financiară 

Indicatorii analizei financiare sunt negativi, ceea ce arată că proiectul nu este profitabil din punct de vedere 

financiar, in niciunul din scenariile propuse. 

Indicatori financiari SCENARIUL I SCENARIUL II 

Rata internă de rentabilitate calculată la valoarea totală a 

investiției 
RIR= -11,45% -11,26% 

Venitul actualizat net calculat la valoarea totală a investiției VAN= -1.520.786,32 -1.996.300,99 

Raportul cost-beneficiu C/B= 0,586 0,579 
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Investiția urmează a se recupera, dar într-o perioadă mai mare decât perioada de referință aleasă pentru analiză (15 

ani). 

Investiția generează beneficii indirecte, pe plan social la nivelul comunității locale și cu implicații benefice pe termen 

lung asupra sistemului de asistență socială. 

Pentru realizarea investiției, este necesară susținerea financiară prin accesarea unor fonduri. 

 

5.6  d) analiza economică, analiza cost-eficacitate 

Având în vedere că valoarea totală de investiție pentru prezentul obiectiv nu depășește pragul de 50 milioane euro, 

analiza economică nu a fost realizată; se elaborează în continuare analiza cost-eficacitate. 

 

Scenariu VAN costuri VAN beneficii CUD 

SCENARIU I 2.471.414,30 4.550.734,21 0,543 

SCENARIU II 3.292.060,48 6.094.770,14 0,540 

Comparând cele două scenarii propuse în cadrul documentației D.A.L.I., se observă că, deși costurile de investiție ale 

SCENARIULUI II sunt mai ridicate, efectele benefice ale acestuia îl fac mai eficace pe termen lung. 

Recomandarea SCENARIULUI II s-a realizat ca urmare a rezultatelor obținute care justifică eficiența energetică și 

economică a acțiunii de creștere a performanței energetice a clădirii pe termen lung. 

 

5.6  e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

 

Evaluarea riscurilor oferă soluții în ceea ce privește măsurile care trebuie luate pentru gestionarea riscurilor. 

Abordarea analizei riscurilor se bazează pe: 

- dimensionarea riscului – se determină impactul; 

- măsurarea riscului – se determină probabilitatea producerii riscului. 

 

Abordarea riscurilor pe baza matricei impact-probabilitate: 

 PROBABILITATE 

IMPACT Redusă Medie Mare 

Redus 1 2 3 

Mediu 4 5 6 

Mare 7 8 9 

 

Evaluarea riscurilor: 

Categorie de risc Risc 
Punctaj conform 

matrice de evaluare 

Economice 
Creșterea ratei de actualizare 5 

Creșterea accelerată a inflației 5 

Contractuale 
Nerespectarea clauzelor contractuale / termenelor 
asumate de către executant 

8 

Probleme neprevăzute ale furnizorilor de materiale 7 
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Financiare 

Nefinanțarea proiectului din sursele nominalizate 4 

Întârzieri mari în primirea sumelor alocate proiectului 4 

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului 7 

Politice 

Întârzierea proceselor de avizare 2 

Schimbări politice majore 2 

Renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor 
politice sau a reorientării investiționale 

1 

Naturale 

Condiții meteorologice nefavorabile 5 

Cutremure 1 

Incendii 1 

Inundații 1 

Instituționale / 
Organizaționale 

Semnarea întârziată a contractului de finanțare 4 

Întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică 
de lucrări  

8 

Management de proiect defectuos 4 

Operaționale și de sistem 
Probleme de comunicare 1 

Estimări greșite ale pierderilor 2 

Determinate de factorul uman 

Erori de estimare 2 

Erori de operare 2 

Sabotaj, vandalism 1 

Tehnice 

Lipsa de personal specializat și calificat a executantului 5 

Nerespectarea proiectelor, reglementărilor și 
standardelor tehnice de execuție 

8 

Control defectuos al calității 5 

Modificări de soluții tehnice 2 

Legislative 
Modificarea legislației în vigoare 2 

Nearmonizarea legislației României cu cea a U.E. 3 

 

În urma evaluării riscurilor se pot concluziona următoarele: 

- riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate 

redusă de apariție și declanșare; 

- riscurile majore care pot afecta proiectul sunt cele de ordin financiar, contractual, instituțional și/sau tehnic;  

- probabilitatea de apariție a riscurilor majore preconizate de ordin financiar, contractual, instituțional și/sau 

tehnic se reduc considerabil dacă sunt implicate persoane specializate, cu experiență în implementarea 

acestor proiecte. 

În vederea maximizării șanselor de implementare a obiectivului de investiții au fost analizate riscurile des întâlnite în 

raport cu acest tip de investiție. 

Pentru o mai bună evidențiere și urmărire a riscurilor la care proiectul este supus, precum și pentru o corectă selectare 
a acțiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscurilor. 
 

1 
DESCRIERE Rata de inflație este mai mare față de cea preconizată 

MĂSURI DE  Contracte ferme cu furnizorii, în faza de achiziție, cu încadrarea în bugetul proiectului. 
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REDUCERE 

TIP RISC Economic PROBABILITATE Medie IMPORTANȚĂ Medie 

2 

DESCRIERE Nerespectarea termenelor asumate pentru execuția lucrărilor 

MĂSURI DE  

REDUCERE 

Abaterile de la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin 

monitorizarea periodică a stadiului acestora. Prin contractul/-ele de execuție se vor prevedea 

termene și obligații ferme, precum și penalizări corespunzătoare astfel încât să se reducă 

riscul de întârziere din culpa executantului. 

TIP RISC Contractual PROBABILITATE Medie IMPORTANȚĂ Mare 

3 

DESCRIERE Probleme neprevăzute ale furnizorilor de materiale 

MĂSURI DE  

REDUCERE 

Aprovizionarea ritmică este o responsabilitate ce revine executantului care va trebui să 

asigure contracte ferme cu furnizorii. 

TIP RISC Contractual PROBABILITATE Redusă IMPORTANȚĂ Mare 

4 

DESCRIERE Nefinanțarea proiectului din sursele de finanțare nominalizate 

MĂSURI DE  

REDUCERE 
Căutarea unor surse de finanțare alternative. 

TIP RISC Financiar PROBABILITATE Redusă IMPORTANȚĂ Medie 

5 

DESCRIERE Întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cererile de decontare/avans 

MĂSURI DE  

REDUCERE 

Beneficiarul va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de decontare/avans conform 

procedurilor stabilite. 

TIP RISC Financiar PROBABILITATE Redusă IMPORTANȚĂ Medie 

6 

DESCRIERE Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului 

MĂSURI DE  

REDUCERE 

Se va verifica în permanență modul în care fondurile aferente proiectului sunt cheltuite în 

vederea încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor. 

TIP RISC Financiar PROBABILITATE Redusă IMPORTANȚĂ Mare 

7 

DESCRIERE Condiții meteorologice nefavorabile 

MĂSURI DE  

REDUCERE 

Se va avea în vedere realizarea lucrărilor cu respectarea temperaturilor minime prevăzute în 

documentațiile tehnice elaborate de proiectanți și/sau în fișele tehnice puse la dispoziție de 

producători. Se prevăd atât lucrări la exterior, cât și în interiorul clădirii, astfel încât 

executantul va putea asigura continuitatea execuției fără a fi puternic influențat de condițiile 

meteorologice specifice fiecărui anotimp.  

TIP RISC Natural PROBABILITATE Medie IMPORTANȚĂ Medie 

8 

DESCRIERE Semnarea întârziată a contractului de finanțare 

MĂSURI DE  

REDUCERE 

Se vor depune toate diligențele astfel încât eventualele probleme ce pot întârzia semnarea 

contractului să fie rezolvate din timp și în așa fel încât să nu fie necesare clarificări 

suplimentare. 

TIP RISC Instituțional PROBABILITATE Redusă IMPORTANȚĂ Medie 

9 

DESCRIERE Întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări 

MĂSURI DE  

REDUCERE 

Cooperarea îndeaproape între toate departamentele astfel încât toate secțiunile 

documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau 
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al contestațiilor. Se va asigura personal de specialitate cu experiență astfel încât să nu apară 

erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații și, implicit, la întârzieri. 

TIP RISC Instituțional PROBABILITATE Medie IMPORTANȚĂ Mare 

10 

DESCRIERE Management de proiect defectuos 

MĂSURI DE  

REDUCERE 

Stabilirea responsabilităților echipei de proiect de către reprezentantul legal, prin realizarea 
unor fișe de post. 
Numirea în echipa de implementare a unor persoane cu experiență în proiecte similare. 
Contractarea de management de proiect specializat extern. 

TIP RISC Instituțional PROBABILITATE Redusă IMPORTANȚĂ Medie 

11 

DESCRIERE Lipsa de personal specializat și calificat a executantului 

MĂSURI DE  

REDUCERE 

Prin contractul/-ele de execuție se vor prevedea condiții ce vizează calificarea personalului 

pe tipurile de lucrări și/sau gradul de specializare al unor terți în conformitate cu indicațiile 

din documentațiile tehnice realizate de proiectanții de specialitate, de expertul tehnic și de 

auditorul energetic. 

 

TIP RISC Tehnic PROBABILITATE Medie IMPORTANȚĂ Medie 

12 

DESCRIERE Nerespectarea proiectelor, reglementărilor și standardelor tehnice de execuție 

MĂSURI DE  

REDUCERE 

Prin contractul/-ele de execuție se vor condiționa recepționarea fazelor de către beneficiar și 

implicit realizarea plăților de respectarea proiectelor, reglementărilor și standardelor tehnice 

de execuție. Confirmarea respectării acestor aspecte se recomandă să se realizeze de 

responsabilul tehnic, dirigintele de șantier și/sau de proiectantul de specialitate, după caz, în 

funcție de tipul de lucrare. 

TIP RISC Tehnic PROBABILITATE Medie IMPORTANȚĂ Mare 

13 

DESCRIERE Control defectuos al calității 

MĂSURI DE  

REDUCERE 

Se vor respecta programele de faze determinante dispuse de proiectanții de specialitate. 

Verificarea lucrărilor se face pe parcurs, în permanență, la încheierea fiecărei faze de 

execuție; trecerea de la o fază la alta nu se poate face decât după efectuarea verificărilor 

prevăzute și îndeplinirea condițiilor de calitate prescrise. 

TIP RISC Tehnic PROBABILITATE Medie IMPORTANȚĂ Medie 

 

Planificarea corectă a etapelor de implementare a proiectului, precum și monitorizarea continuă pe parcursul 

implementării asigură gestionarea adecvată a riscurilor care pot influența proiectul și reduc considerabil probabilitatea 

de reducere și/sau impactul acestora. 

 

6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

6.1  Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 

sustenabilității și riscurilor 

 SCENARIU 0 

(situația actuală) 
SCENARIU I SCENARIU II 
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TEHNIC 

Nu presupune considerente 

de ordin tehnic având în 

vedere faptul că nu sunt 

propuse lucrări. 

Lucrările propuse nu implică 

un grad mare de complexitate 

și nici tehnologii speciale. 

Lucrările propuse nu implică 

un grad mare de complexitate 

și nici tehnologii speciale. 

ECONOMIC 

Nu sunt implicate costuri 

având în vedere faptul că nu 

sunt propuse lucrări. 

Scenariul este mai puțin 

costisitor față de Scenariul II, 

cu toate acestea durata de 

recuperare a investiției este 

mai mare față de cea a 

Scenariului II. 

Scenariul este cel mai 

costisitor, cu toate acestea 

durata de recuperare a 

investiției este mai mică față 

de Scenariul I. 

FINANCIAR 

- creșterea costurilor 

facturilor de utilități 

având în vedere 

scumpirea energiei; 

- apariția unor costuri 

suplimentare generate 

de necesitatea unor 

reparații locale ale 

elementelor degradate; 

Scenariul prevede o 

economie de energie pentru 

încălzire de 67,77%. 

 

 

 

 

 

Alegerea scenariului va 

conduce la încadrarea în 

clasa de eficiență energetică 

B. 

Scenariul prevede o 

economie de energie pentru 

încălzire de 79,20%, mai 

mare față de cea din 

Scenariul I presupunând 

costuri mai mici la facturile 

de utilități. 

 

Alegerea scenariului va 

conduce la încadrarea în 

clasa de eficiență 

energetică A. 

SUSTENABILITATE - 

Nu sunt prevăzute măsuri 

pentru utilizarea unor surse 

regenerabile pentru 

producerea energiei. 

Soluția prevede 

implementarea panourilor 

solare (termice și electrice) 

ca măsură pentru utilizarea 

unor surse regenerabile 

pentru producerea energiei 

asigurând o pondere a 

energiei primare consumate 

din surse regenerabile de 

33,69%. 

RISCURI 

- accentuarea stării de 

degradare a elementelor 

existente; 

- lipsa condițiilor 

necesare în ceea ce 

privește nevoile 

Principalele riscuri sunt cele 

naturale (cutremure, 

schimbări climatice). Riscurile 

antropice identificate în cadrul 

cap. 3.1. f). sunt reduse odată 

cu implementarea proiectului. 

Riscurile sunt similare cu cele 

prevăzute în Scenariul I. 
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persoanelor cu 

dizabilități; 

 

6.2  Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) 

Scenariul recomandat de auditorul energetic precum și de elaboratorul documentației D.A.L.I. este SCENARIUL II 

deoarece: 

(1) prevede cea mai mare reducere procentuală a consumului de energie primară (dintre soluțiile tehnico-

economice recomandate); 

(2) prevede cea mai mare reducere procentuală a cantității emisiilor echivalente totale de CO2 (dintre soluțiile 

tehnico-economice recomandate); 

(3) asigură producerea de energie primară din surse regenerabile de energie; 

(4) durata de amortizare a investiției este mai redusă în scenariul II, iar realizarea investiției va atrage indirect 

sume în contul beneficiarului (mai mari față de scenariul I) rezultate din economiile realizate datorită reducerii 

cheltuielilor cu utilitățile; 

 

6.3  Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: 

6.3  a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, 

respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 

Indicator 
Valoare fără TVA 

(lei) 

Valoare cu TVA 

(lei) 

Valoare totală a obiectivului de investiții 2.877.666,55 3.419.813,26 

C+M 1.965.898,17 2.339.418,82 

 

6.3  b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să 

indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 

normativele și reglementările tehnice în vigoare 

Indicatori proiect ce vizează obiectivul general 

privind îmbunătățirea eficienței energetice la 

Centrul de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități Oinacu  

Obiectiv specific urmărit prin 

implementarea proiectului 

Rezultat odată cu 

implementarea proiectului 

Reducerea consumului de energie primară 
Reducerea procentuală cu 

minim 60% 

Reducerea procentuală cu 

84% 

Reducerea cantității emisiilor echivalente CO2 
Reducerea procentuală cu 

minim 60% 

Reducerea procentuală cu 

88% 

Indicatori proiect ce vizează măsurile necesare 

îndeplinirii cerințelor fundamentale de calitate 

Centrul de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități Oinacu 

Rezultat odată cu implementarea proiectului 
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Utilizarea surselor regenerabile de energie 

pentru producerea energiei primare (cerința G) 

Ponderea energiei primare consumate din surse regenerabile 

de 33,69% 

Cerințele A,B,C,D,E,F 

Rezultatele nu sunt cuantificabile prin procente, dar vizează 

măsuri pentru a asigura funcționarea optimă a clădirii atât în ceea 

ce privește ocupanții, cât și în ceea ce privește  susținerea unei 

bune funcționări și/sau protejarea elementelor/echipamentelor 

propuse în cadrul obiectivului de investiții. 

 

6.3  c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul 

și ținta fiecărui obiectiv de investiții 

Indicatorii financiari sunt detaliați în cadrul Anexei nr. 1 la prezenta documentație. 

Prin implementarea proiectului se obțin beneficii de ordin financiar prin reducerea consumului primar de energie și, 

implicit, prin reducerea costurilor aferente utilităților, de ordin tehnic prin repararea și/sau înlocuirea elementelor 

degradate, precum și în ceea ce privește sustenabilitatea prin utilizarea unor surse regenerabile pentru producerea 

energiei primare. 

Totodată, implementarea proiectului vizează și dimensiunea socială, având în vedere destinația clădirii, prin măsurile 

de creștere a gradului de adaptabilitate al clădirii la nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități. 

 

6.3  d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni 

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de  21 luni. 

 

6.4  Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate 

din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului 

de detaliere al propunerilor tehnice 

Ca urmare a intervențiilor propuse și odată cu implementarea lor, cerințele esențiale aplicabile construcției vor fi 

îndeplinite într-un grad mult mai mare. Este de menționat faptul că anumite măsuri menționate în normele, normativele 

sau standardele actualizate nu se pot implementa având în vedere factori precum modul de amplasare pe teren, 

vecinătățile și distanțele față de acestea, configurația clădirii, etc. pentru care, în funcție de complexitate,  fie revin în 

sarcina beneficiarului prin întocmirea unor studii specifice dacă gradul de complexitate o impune, fie s-au dispus măsuri 

compensatorii ce pot fi integrate în prezenta documentație.. 

 

Cerința A Rezistență mecanică și stabilitate 

Condiția privind rezistența mecanică și stabilitatea este îndeplinită la nivelul întregii clădiri încadrată în clasa Rs III de 

risc seismic. Gradul corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări 

structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. 

Lucrările propuse nu vor afecta structura de rezistență existentă, gradul de asigurare seismică al acesteia 

conservându-se, având în vedere încărcările mici (sub 1% din masa totală a construcției). 
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Cerința B Securitate la incendiu 

 

GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC / NIVELUL DE STABILITATE LA INCENDIU 

(cf. Normativ de siguranță la foc a construcțiilor P118/1999) 
II (doi) 

RISC DE INCENDIU 

(cf. Normativ de siguranță la foc a construcțiilor P118/1999) 
MIC 

 
RISCUL DE INCENDIU: Conform art. 2.1.3. din Normativul P118/1999, în funcție de destinații, spațiile se încadrează 

în următoarele niveluri de risc de incendiu: 

− risc de incendiu mare = nu este cazul, nu s-au identificat spații în care se utilizează sau se depozitează 
materiale sau substanțe combustibile; 

− risc mijlociu de incendiu = spațiile în care se utilizează foc deschis (bucătării, centrale termice, oficii cu 
preparare caldă); 

− risc de incendiu mic = celelalte spații; 
Deoarece spațiile cu risc mare sau mijlociu nu depășesc 30% din volumul construcției:  risc mic de incendiu. 
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC: Imobilul se va încadra în Gradul rezistență la foc/nivelul de stabilitate la incendiu 

II, cf. art 2.1.9. și tabelului 2.1.9. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118/1999, pentru care 

este necesară respectarea condițiilor minime în ceea ce privește clasa de combustibilitate și durata de rezistență la 

foc a principalelor elemente. 

Conform art.2.1.11 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118/1999, la stabilirea gradului de 

rezistență la foc nu au fost luate în considerare șarpanta și suportul învelitorii având în vedere faptul că șarpanta este 

separată de etajul 1 prin intermediul unei plăci de beton fără goluri. 

 

CĂI DE EVACUARE: 

− de la nivelul subsolului: nu este cazul, subsolul are rol tehnic și implică existența unui personal ocazional 
pentru mentenanță (accesul și evacuarea se vor realiza prin intermediul chepengului); 

− de la parter, 4 căi de evacuare dintre care 2 sunt realizate inclusiv pentru evacuarea persoanelor cu dizabilități 
în direcții opuse, respectiv: 

▪ ușa dublă, în două canaturi (existentă), din spațiul P-16 pentru evacuarea persoanelor direct în 
exterior; 

▪ ușa dublă, în două canaturi (existentă), din spațiul P-10 pentru evacuarea persoanelor direct în 
exterior; 

▪ ușa dublă, în două canaturi (propusă), din spațiul P-13 pentru evacuarea persoanelor direct în 
exterior; 

▪ ușa simplă, într-un canat (existentă), din spațiul P-27 pentru evacuarea persoanelor direct în 
exterior; 

− de la etajul 1, 2 căi de evacuare, respectiv: 

▪ scara exterioară localizată între axele 10/A-C (existentă) pentru evacuarea persoanelor direct în 
exterior; 

▪ scara interioară localizată între axele 5-7`/E-D (existentă) pentru evacuarea persoanelor în parter 
în spațiul P-16 din care se poate realiza evacuarea în exterior; 
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Având în vedere faptul că nu există un ascensor pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu, ca măsură 
compensatorie, nu se recomandă utilizarea etajului 1 de către pacienții cu probleme de mobilitate, greu transportabili 
sau transportabili cu căruciorul. 

Determinare număr de trecere/fluxuri: 

F=N/C : (25+60%x45 + 60%x1) / 50 =53/50=1,06 fluxuri =1 flux 

*Se va considera capacitatea unui flux C=50 persoane. 

Gabaritele căilor de evacuare permit trecerea fluxurilor necesare de persoane definite cf. art.2.6.60 din Normativul de 

siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99, astfel: 

Parter: 

− lățimea circulației orizontale pentru evacuarea utilizatorilor(holuri)= minim 1,50 m= 2 fluxuri;. 

Etaj: 

− lățimea unei rampe(scara interioară) = 1,20 m= 2 fluxuri; 

− lățimea unei rampe(scara exterioară) = 1,00 m= 2 fluxuri; 

− lățimea circulației orizontale pentru evacuarea utilizatorilor(hol)= minim 1,10 m = 2 fluxuri; 

ACCESUL FORȚELOR DE INTERVENȚIE: Se poate realiza cel puțin la două fațade din drumul DC94 la fațada 

principală și din drumul de acces la fațada laterală. 

 

Pentru conformarea la cerința B sunt necesare măsuri compensatorii pentru a limita propagarea incendiului la 

vecinătăți având în vedere prevederile tabelului 2.2.2 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ 

P118/1999 coroborat cu gradul de rezistență la foc al clădirii și cu gradul de rezistență la foc al vecinătăților, precum și 

măsuri pentru conformarea construcției la normele privind securitatea la incendiu, actualizate,  separate astfel: 

1) măsuri conexe ce se pot implementa odată cu realizarea obiectivului de investiții ce vizează îmbunătățirea 

eficienței energetice la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoanele cu dizabilități Oinacu : 

- ignifugarea elementelor din lemn ale șarpantei pentru a limita propagarea unui eventual incendiu; 

- utilizarea unor elemente de construcție superioare în ceea ce privește clasa de combustibilitate și rezistența la foc 

cu o contribuție redusă sau chiar inexistentă la extinderea incendiului (termoizolație la nivelul pereților și 

acoperișului, finisaje la nivelul fațadei și panourile de învelitoare la nivelul acoperișului); 

- realizarea unui nou acces localizat între axele B-C/10 pentru a asigura evacuarea utilizatorilor cu respectarea 

distanțelor de evacuare; 

- înlocuirea ușii și ferestrei din dreptul scării exterioare pentru a asigura protejarea acesteia conform prevederilor 

art.2.6.44 din P118/1999; 

- înlocuirea unor uși și ferestre (interior și exterior) cu uși și ferestre rezistente la foc și/sau cu sisteme de auto-

închidere10; 

- desfacerea finisajelor care propagă focul localizate în spațiile/holurile ce constituie căi de evacuare; 

- marcarea corespunzătoare a traseelor de evacuare conform prevederilor P118/1999; 

2) măsuri ce se pot implementa odată cu realizarea unui studiu de specialitate privind securitatea la incendiu- 

scenariu de securitate la incendiu și proiect și/sau în baza unei hotărâri scrise ale consiliilor de conducere 

 
10 NOTĂ: Persoanele cu mobilitate diminuată întâmpină dificultăți în utilizarea ușilor prevăzute cu un sistem de auto-închidere; în acest sens, aceste sisteme 
vor necesita conformări și reglaje în ceea ce privește forțele ce trebuie aplicate pentru acționarea mecanismului.  
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conform Nota 2 la prevederile tabelului 2.2.2 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ 

P118/1999. 

 

Cerința C Igienă, sănătate și mediul înconjurător 

IGIENA AERULUI: Nu vor exista concentrații de substanțe poluante, nocive sau radioactive, provenite din materialele 

utilizate (radeon, formaldehidă, azbest, etc). Se asigură o ventilație corespunzătoare pentru evitarea concentrațiilor de 

CO2 sau CO, precum și controlul umidității și evitarea transmiterii de mirosuri dezagreabile, de la diverse spații 

tehnologice (bucătării, oficii). 

 

IGIENA APEI: Apa utilizată este apă potabilă(amplasamentul este branșat la rețeaua publică existentă). Programul de 

distribuție a apei calde și reci este permanent. Se va asigura temperatura necesară precum și presiunea de distribuție 

a apei. 

 

IGIENA HIGROTERMICĂ A MEDIULUI: Spațiile interioare sunt prevăzute cu instalații de încălzire cu corpuri statice 

(radiatoare), asigurându-se temperaturi minime în funcție de destinația încăperilor. Au fost prevăzute termoizolații la 

pereți și planșee, precum și sisteme menite  regleze automat debitul de aer evacuat in funcție de nivelul de umiditate 

relativă din încăpere (grile higroreglabile la nivelul ferestrelor.) 

 

ILUMINATUL: Iluminatul natural va fi asigurat în toate încăperile destinate pacienților/utilizatorilor. Casa scării este 

luminată și ventilată natural. Holurile de distribuție camere vor fi iluminate artificial și ventilate natural. Iluminatul artificial 

se va sigura la nivelul corespunzător destinațiilor încăperilor. 

 

IGIENA ACUSTICĂ A MEDIULUI INTERIOR: Nivelul de zgomot maxim de fond provenit din surse exterioare este 

limitat datorită izolațiilor termice a pereților exteriori care vor asigura și izolația fonică, precum și prin prevederea 

ferestrelor performante energetic. În interiorul clădirii nu sunt surse de zgomot (utilaje, echipamente, etc.). 

 

CALITATEA FINISAJELOR: Conform GE 056-2013 Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate în 

construcții/ GP037-98 Normativ privind proiectarea, executarea și asigurarea calității pardoselilor la clădiri civile. 

Finisajele sunt rezistente la acțiunile de curățare mecanică cu ajutorul apei. Dezinsecția periodică se va face la intervale 

prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 1 an, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 1 an. 

 

IGIENA EVACUĂRII APELOR UZATE SI A DEJECȚIILOR: Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare 

sunt evacuate în fosa septică vidanjabilă.  

 

IGIENA EVACUĂRII DEȘEURILOR ȘI A GUNOAIELOR: Se prevede amplasarea unei platforme destinate pentru 

depozitarea recipientelor de colectare a deșeurilor, iar ridicarea și transportul se vor realiza periodic în baza unui 

contract încheiat cu o firmă de salubritate specializată. 

 

PROTECȚIA MEDIULUI EXTERIOR: Prin lucrările propuse nu sunt introduse noi surse de poluanți. Impactul asupra 

factorilor de mediu este pozitiv, în mod indirect, prin implementarea unor soluții de reducere a emisiilor CO2, prin 
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reducerea consumului de energie primară și prin utilizarea unor materiale sustenabile, ecologice și/sau care nu întrețin 

și propagă focul. 

 

Pentru conformarea la cerința C, sunt necesare măsuri pentru conformarea construcției la normele privind igiena, 

sănătatea și mediul înconjurător, respectiv: 

- realizarea unui grup sanitar destinat utilizatorilor fotoliului rulant/căruciorului compus din WC, lavoar și duș pentru 

a asigura respectarea prevederilor NP051/2012; 

- prevederea unor grile higroregrabile pentru ferestre care reglează automat debitul de aer evacuat in funcție de 

nivelul de umiditate relativă din încăpere; 

- refacerea pardoselilor degradate; 

 

Cerința D Siguranță și accesibilitate  în exploatare 

Principalele elemente ce țin de siguranța în exploatare există și sunt respectate; local, se dispun măsuri pentru 

creșterea gradului de adaptabilitate al clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilități, având în vedere următoarele condiții 

tehnice de performanță: 

- siguranța circulației pietonale; 

- siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;  

- siguranța în timpul lucrărilor de întreținere; 

 
SIGURANȚA  CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIA ORIZONTALĂ INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ 
Alunecare (pardoseli): se prevăd pardoseli antiderapante sau cu strat antiderapant pentru circulațiile orizontale; 
Împiedicare (denivelări mici şi neanunţate): se prevăd praguri pentru ușile de acces în imobil realizate 
corespunzător; nu se prevăd praguri sau denivelări pe holurile de distribuție în camere. 
Siguranţa cu privire la deschiderea uşilor (loc pentru deschidere): ușile prevăzute pentru circulația comună a 
utilizatorilor se deschid în sensul de evacuare și au prevăzut loc de deschidere astfel încât să nu incomodeze fluxurile, 
ușile de acces în camere se deschid astfel încât să nu incomodeze circulația; 
Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri funcţionale) : dimensionarea 
căilor de circulație și a ușilor de acces asigură preluarea tuturor fluxurilor astfel încât să se evite eventuale coliziuni; 
nu se permite amplasarea pieselor de mobilier pe căile de circulație comune; nu se prevăd echipamente care să 
incomodeze circulația utilizatorilor ;  
 
SIGURANȚA LA DEPLASAREA PE SCĂRI ȘI RAMPE 
Oboseala excesivă (dimensionare trepte, podeste odihnă) :  

▪ scara interioară (localizată între axele 5-7`/E-D): 
- lățime rampă= 1,20m; 
- lățime podest= 1,35m* (nu se respectă cerința din NP051/2012, art. V.2.2.3., alin. 2 conform căruia la 

scările cu întoarcere la 900 sau 1800 podestele intermediare nu trebuie să aibă o lățime liberă mai 
mică de 1,50 m ); 

*În acest caz, ca măsură compensatorie, nu se recomandă utilizarea etajului 1 de către pacienții cu probleme de 
mobilitate, greu transportabili sau transportabili cu căruciorul. 

- dimensiune trepte= 31x15cm; 
▪ scara exterioară (localizată între axele 10/A-C): 

- lățime rampă= 1,00m; 
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- lățime podest= nu este cazul, scara este într-o singură rampă; 
- dimensiune trepte= 30x19cm; 

▪ rampele exterioare pentru persoanele cu dizabilități nu respectă prevederile NP051/2012; 
Cădere (balustradă, parapet, mână curentă): se vor prevedea balustrade și/sau mâini curente(după caz) pe ambele 
fețe ale scărilor și ale rampelor pentru persoanele cu dizabilități pentru a preveni căderea în gol și pentru a facilita 
circulația pe verticală; 
Alunecare (materiale pentru suprafaţa de călcare) : pentru suprafața de călcare se prevăd materiale antiderapante 
sau cu strat antiderapant și/sau benzi antiderapante pe trepte; 
 
SIGURANȚA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALAȚII 
Contaminare sau otrăvire prin prezența unor substanțe nocive în apa potabilă: Alimentarea cu apă potabilă se 
asigură de la rețeaua publică existentă în zonă. 
Contact cu elemente de instalații: Elementele de instalații se vor proteja conform normelor în vigoare astfel încât să 
nu faciliteze accesul persoanelor neautorizate. 
 
SIGURANȚA CU PRIVIRE LA LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE (posibilitate întreținere) 
Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor: Ferestrele vor fi cu deschidere spre interior și vor avea HPARAPET=0,90m 

sau completare cu balustradă până la HPARAPET=0,90m pentru a preveni căderea în gol. 

Siguranța cu privire la întreținerea casei scării: Conformarea acesteia permite realizarea lucrărilor de întreținere 

(vopsitorie, intervenții, etc).  

Pentru conformarea la cerința D, sunt necesare măsuri pentru conformarea construcției la normele privind siguranța 

și accesibilitatea în exploatare, respectiv: 

- reconfigurarea rampelor exterioare pentru a respecta prevederile NP051/2012, art.V.5.2. Conformarea 

rampelor de acces coroborat cu art.V.5.5. Conformarea ușilor și a platformei de acces; 

- reconformarea accesului principal în clădire pentru a respecta prevederile NP051/2012, art.V.5.5. 

Conformarea ușilor și a platformei de acces; 

 

Cerința E Protecție împotriva zgomotului 

Cerința, privind protecția împotriva zgomotului, presupune conformarea elementelor delimitatoare ale spațiilor astfel 

încât, zgomotul perceput de către ocupanți, să se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sănătatea 

acestora să nu fie periclitată, asigurându-se totodată o ambianță acustică acceptabilă. 

Structura de rezistență, elementele de închidere și termoizolația sunt concepute astfel încât să asigure o izolare fonică 

corespunzătoare limitelor impuse de normative.  

Echipamentele și instalațiile au fost proiectate astfel încât să fie limitată producerea și transmiterea vibrațiilor sau a 

fenomenului de rezonanță produse de acestea mediului înconjurător asigurând condițiile normale desfășurării 

activităților. 

 

Cerința F Economie de energie și izolare termică 

Intervențiile propuse ce vizează îmbunătățirea eficienței energetice vor conduce la încadrarea clădirii în clasa 

energetică „A”; indicatorii de performanță energetică rezultați din aplicarea măsurilor de intervenție vor conduce la 

respectarea exigențelor actuale aplicabile fondului construit. 
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Alcătuirea pereților exteriori este calculată astfel încât să asigure un confort termic în concordanță cu noile standarde 

privind izolarea termică; de asemenea, s-a avut în vedere evitarea punților termice.  

Ferestrele și ușile exterioare sunt proiectate cu tâmplărie performantă energetic.  

Economia de energie se asigură și prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică 

ridicată și durată mare de viață (tehnologie LED) și prevederea de senzori de mișcare/prezență acolo unde acestea se 

impun. 

Consumul rațional de energie a fost proiectat prin utilizarea energiei regenerabile și prin diminuarea utilizării energiei 

primare, precum și prin intermediul elementelor de construcție cu rezistențe termice corectate, superioare celor minime 

admise, reglajul sarcinii termice, reducerea consumului de energie în exploatare. 

Cerința G Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 

Prin soluțiile tehnice de intervenție și prin lucrările propuse, proiectul aduce o contribuție însemnată în ceea ce privește 

protecția mediului înconjurător și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale prin: 

▪ utilizarea unor sisteme performante în ceea ce privește: 

- asigurarea apei calde menajere și cu ajutorul panourilor solare termice; 

 

6.5  Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: 

fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

Oportunitatea de finanțare a obiectivului de investiții a fost identificată în cadrul Programului privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. 
 

Contribuție Administrația Fondului pentru Mediu 
100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi 

acordate pentru fiecare categorie de solicitanți 

Contribuție proprie minim 10% 

 

7. Urbanism, acorduri și avize conforme 

7.1  Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 

Pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea eficienței energetice la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilități Oinacu - CAbR Oinacu” a fost obținut Certificatul de Urbanism nr.264 din 22.09.2021 emis de 

Consiliul Județean Giurgiu. 

 

7.2  Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

Conform studiu topografic anexat. 

 

7.3  Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege; 

Conform extras de carte funciară anexat. 

 

7.4  Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente 

Nu este cazul. 
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7.5  Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a 

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, 

în documentația tehnico-economică; 

Conform document anexat. 

 

7.6  Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum: 

7.6  a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea 

performanței energetice 

Nu este cazul. 

 

7.6  b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz; 

Nu este cazul. 

 

7.6  c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice; 

Nu este cazul. 

 

7.6  d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

Nu este cazul. 

 

7.6  e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. 

Nu este cazul. 

 

NOTE: 

(1) Prezenta documentație (D.A.L.I.) nu constituie documentație tehnică de execuție în întelesul Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și nu se subscrie condițiilor 

acesteia. Toate elementele descriptive și grafice nu vor putea fi utilizate decât pentru scopul pentru care această 

documentație a fost elaborată. 

(2) Beneficiarul va avea în vedere ca după aprobarea indicatorilor tehnico-economici să parcurgă următoarele etape în 

conformitate cu prevederile art.1, alin. (2) cap.I din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice: 

- Etapa a III-a, proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 

- Etapa a IV-a, proiectul tehnic de execuție 

(3) În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016, față de etapa D.A.L.I., în etapele următoare de proiectare sunt permise 

numai modificări generate de situații care nu au putut fi anticipate la momentul elaborării acestei documentații sau de situații 

care se modifică de la momentul contractării serviciilor de proiectare până la momentul elaborării documentațiilor tehnice 

propuse și a indicatorilor tehnico-economici maximali aprobați, cu respectarea destinațiilor și funcționalității ansamblului 

construit și a următoarelor amendamente permise prin H.G. nr. 907/2016 (se enumeră selectiv, fără a avea caracter limitativ, 

câteva dintre articolele pe care beneficiarul le va avea în vedere în implementarea proiectului de investiție): 

- art. 10 alin. (4), cap.III din H.G. nr. 907/2016: Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate 

în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în 
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cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte 

ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații: 

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; 

b) la data solicitării autorizației de construire;  

c) după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții; 

d) la data întocmirii sau modificării, făcute de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de 

investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. 

- art. 10 alin. (5), cap.III din H.G. nr. 907/2016: Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se 

poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între 

capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, 

cu încadrarea în valoarea totală de finanțare. 

- art. 10 alin. (6), cap.III din H.G. nr. 907/2016: Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (6), în situația în care 

punerea în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influențează valoarea investiției, aceasta se reface prin grija 

și pe răspunderea beneficiarului investiției/ investitorului, fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare a noii 

valori rezultate. 

- art. 12 alin. (1), cap.III din H.G. nr. 907/2016: Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care 

proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în 

cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției 

tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, 

la faza de proiectare – proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și 

a autorizației de construire/desființare. 

 

ANEXA nr. 1 ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ 

Conform document anexat. 

 

ANEXA nr. 2 GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI 

Conform document anexat. 

 

OPIS. PARTEA DESENATĂ 

Piesele desenate se anexează prezentei documentații conform opis: 
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OPIS  

PARTEA DESENATĂ - PARTE INTEGRANTĂ A PROIECTULUI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA 

CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI OINACU - CABR OINACU 

 

FAZA - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (D.A.L.I.)  

 

A DOCUMENTAȚIE ARHITECTURĂ - D.A.L.I. 

 Referat verificator -faza D.A.L.I. original 1 exemplar 

 Legitimație verificator copie 1 exemplar 

A01 Situație existentă (releveu)  - Plan de încadrare în zonă  1:2000 original 1 exemplar 

A02 Situație propusă - Plan de încadrare în zonă  1:2000 original 1 exemplar 

A03 Situație existentă (releveu) - Plan de situație pe suport ortofotoplan 1:500 original 1 exemplar 

A04 Situație propusă - Plan de situație pe suport ortofotoplan 1:500 original 1 exemplar 

A05 Situație existentă (releveu)  - Plan subsol 1:100 original 1 exemplar 

A06 Situație propusă - Plan subsol 1:100 original 1 exemplar 

A07 Situație existentă (releveu)  - Plan parter 1:100 original 1 exemplar 

A08 Situație propusă - Plan parter 1:100 original 1 exemplar 

A09 Situație existentă (releveu)  - Plan etaj 1 1:100 original 1 exemplar 

A10 Situație propusă - Plan etaj 1 1:100 original 1 exemplar 

A11 Situație existentă (releveu)  - Plan învelitoare (șarpantă) 1:100 original 1 exemplar 

A12 Situație propusă - Plan învelitoare (șarpantă) 1:100 original 1 exemplar 

A13 Situație existentă (releveu) - Secțiune A-A  1:100 original 1 exemplar 

A14 Situație propusă - Secțiune A-A 1:100 original 1 exemplar 

A15 Situație existentă (releveu)  - Fațadă 1-1, Fațadă 3-3 1:100 original 1 exemplar 

A16 Situație propusă - Fațadă 1-1, Fațadă 3-3 1:100 original 1 exemplar 

A17 Situație existentă (releveu)  - Fațadă 2-2, Fațadă 4-4 1:100 original 1 exemplar 

A18 Situație propusă - Fațadă 2-2, Fațadă 4-4 1:100 original 1 exemplar 

A19 Planșă de sinteză și analiză N/A original 1 exemplar 

B DOCUMENTAȚIE INSTALAȚII - D.A.L.I. 

 Referat verificator D.A.L.I. original 1 exemplar 

 Legitimație verificator copie 1 exemplar 

   original 1 exemplar 

   original 1 exemplar 

   original 1 exemplar 

   original 1 exemplar 

   original 1 exemplar 

   original 1 exemplar 

 

 








