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2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii 
3. Descrierea construcţiei existente 
4. Concluziile expertizei tehnice şi ale auditului energetic 
5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice şi analiza detaliată a 
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,, REABILITAREA ȘI IMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CENTRUL 

DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  GIURGIU, INCLUSIV DOTARE ” 
FAZA: DALI 

 
 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

,, REABILITAREA ȘI IMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICA LA CENTRUL DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ GIURGIU, INCLUSIV DOTARE ” - situat in str. 1 Decembrie 
1918 nr. 83, Municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu. 
 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

 U.A.T. Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Str. București nr. 10, 
Municipiul Giurgiu . 
 

1.3.  Ordonator de credite (secundar)  

                   - 

1.4.  Beneficiarul investiţiei  

 U.A.T. Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Str. București nr. 10, 
Municipiul Giurgiu . 
 

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie  

 SC IPCT INSTALAŢII SRL sediul social Bucureşti, Sectorul 2, Str. Maria Rosetti  
nr.8A, Telefon -  021-316.59.65, Fax  - 021 316.59.64. 
 
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii  

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 
structuri instituţionale şi financiare  

 
 
           În contextul creșterii eficienței energetice la utilizatorii finali ai clădirilor, respectiv 
al necesității reducerii consumului de energie pentru încălzirea clădirilor prin Programul 
privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice cu destinație de unități de învățământ al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. 
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. 
Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice de invatamant, prin 
finanțarea de activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea 
performanței energetice a acestora 
            Măsurile de intervenţie asupra clădirii trebuie să asigure un echilibru al 
performanţelor, costurilor şi termenelor, avându-se în vedere realizarea unei calităţi care 
să satisfacă cerinţele utilizatorilor în condiţii de calitate, îmbunătăţirea performanţelor de 
izolare termică a elementelor de construcţie ce delimitează spaţiile încălzite de exterior 
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precum şi creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de 
consum. 

 
 Lucrările de intervenţie pentru creșterea performantei energetice vor fi concepute 
şi puse în aplicare în concordanţă cu următoarele prevederi legislative si normative în 
vigoare: 

 
- Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică  
- Legea nr. 159/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind    
     performanţa energetică a clădirilor   
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice 

"Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul 
ministrului transporturilor, constructiilor şi turismului nr. 157/2007 

- Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din 17.03.2009, 
versiune actualizata si consolidata cu Ordinul nr. 589/2015 publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 762 din 13/10/2015 

- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 
29/12/2016; 

- LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii’, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor si Legea nr. 159/2013 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a 
cladirilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283, din 20 mai 2013; 

- Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă 
a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 300/2006 privind cerinte minime de securitate si sănătate pe santierele 
temporare; 

-  H.G. nr.742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea 
Regulamentului de verificare si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a 
executiei lucrărilor si a constructiilor; 

- Legea nr. 101 /2006 a serviciului de salubrizare a localitătilor. 
-  Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă si sănătate publică privind 

mediul de viată al populatiei. 
- Reglementare tehnică "Cod de proiectare seismică", Partea a III-a - Prevederi pentru 

evaluarea seismica a clădirilor existente, indicativ P100-3/2019, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 1003 bis/ 13.12.2019. 

- Reglementare tehnică "Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor", 
MC nr. 001 / 3-2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor. 
Indicativ: C107/2005, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice 
"Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul 
ministrului transporturilor, constructiilor şi turismului nr. 157/2007 

- Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de 
locuinţe, Indicativ GP 123 – 2013; 

- Cod de proiectare. Evaluarea acţiunilor zăpezii asupra construcţiilor, indicativ CR 1-
1-3/2012; 
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- Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor, indicativ CR 1-1-
4/2012; 

- Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri,  
Indicativ: NP 040/2002; 

- Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-1999; 
- Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza 

performanţelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- SR EN 13499: 2004 – Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de 
izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificaţie; 

- SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de 
izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificaţie; 

- SR EN 14351-1+A1:2010 – Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de 
performanţă;  

- SR 1907-1/1997 - Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de 
calcul; 

- SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor şi elementelor de 
construcţie.  
 

 

2.2.  Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor  
 

Structura cădirii prezinta uzura corespunzatoare celor 45 de ani de exploatare, in 
special la rosturile dintre prefabricate. Instalatiile sunt degradate, subsolul fiind inundat 
din cauza pierderilor de apa din conducte. 

Pentru cladirea de pe amplasament in starea actuala, potrivit cap.8 din  P100-
3/2019, functie de cei trei indicatori stabiliti mai sus (conformare, stare si asigurare la 
seism) se pot atribui clase de risc seismic diferite. Astfel, conform tabelului 8.1., potrivit 
valorii R1, clasa de risc seismic poate fi III, conform tabelului 8.2., potrivit valorii R2, 
clasa de risc seismic poate fi IV, dar criteriul cel mai strict care defineste clasa de risc 
seismic  este al gradului de asigurare la seism in ULS, iar functie de acest parametru 
clasa de risc seismic poate fi IV, conform incadrarii valorii R3 in tabelul 8.3,  adica 
structura  indeplineste conditia de a suporta o acceleratie mai mare de 0.65 ag pe 
amplasament, caz in care  nu sunt necesare lucrari de consolidare.  

Pentru aceasta constructie, clasa de risc seismic apreciata  este clasa  RsIII 
(pe o scara cu patru trepte de risc din care clasa RsI presupune riscul maxim de 
prabusire), corespunzând constructiilor care in cazul seismului de proiectare 
corespunzator Stării Limită Ultime (7 grade MSK pe amplasament, intensitate 
seismica ag=0.25g) sunt susceptibile de avariere moderată, care poate pune în 
pericol siguranța utilizatorilor . 

 
În auditul energetic s-a constat că toate elementele de construcţie ale anvelopei 

clădirii nu îndeplinesc exigenţa de izolare termica in conformitate cu prevederile Ordinul 
nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice "Metodologie de 
calcul al performantei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului 
transporturilor, constructiilor şi turismului nr. 157/2007 
. Consumul anual specific de 234,51 kWh /an·m2 conduce la incadrarea clădirii in 
clasa ”C”.  

Separat pe utilităţi , clasificarea energetică a clădirii este: 
- pentru încălzire: clasificarea  “D” şi consumul specific 209,21 kWh/m2an; 
- pentru apa caldă menajeră: clasificarea “A” şi consumul specific 9,63 kWh/m2an;  
- pentru iluminat: clasificarea “A” si consumul specific 15,67 kWh/m2an 
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- indice de emisii echivalent CO2: 49,594 kg CO2/m2an. 
Consumuri mari de energie se inregistreaza in principal la incalzire, respectiv 

209,21 kWh/m2an, reprezentand 89% din total consum. 
 
Clădirea are arhitectura si confortul specifice functiunii de cămin de nefamilisti. 

Dupa ce a devenit centru de zi / cladire de birouri, intretinerea cladirii a devenit neunitara, 
astfel ca exista spatii intretinute normal ( etajul trei ) si spatii cu disconfort produs in 
special de starea instalatiilor sanitare. Instalatiile sunt degradate, subsolul fiind inundat 
din cauza pierderilor de apa din conducte. 
 
În decursul exploatării s-au semnalat următoarele tipuri principale de degradări: 

- fenomene de condens interior, care în unele cazuri au condus la apariţia 
mucegaiului, in principal datorate lipsei incalzirii corespunzatoare in perioadele 
reci ale anului; 

- diminuarea în timp a rezistenţei termice a elementelor de închidere; 
- infiltraţii de aer mari prin rosturile neetansate ale ferestrelor; 
- degradarea tencuielilor exterioare. 

Infiltraţiile de aer s-au semnalat în zona elementelor de tâmplărie exterioară. Aceste 
infiltraţii au ca efect scăderea confortului termic interior, în special în zone din vecinătatea 
ferestrelor sau uşilor exterioare şi creşterea consumului de energie termica in exploatare. 
Infiltraţiile de apă au aparut la elementele de închidere atunci când s-a degradat stratul 
impermeabil de protecţie de pe faţa exterioară. Infiltraţiile de apă din acoperiş; s-au 
datorat uzuri sistemelor de preluare a apelor meteorice, degradării structurii hidroizolante 
a terasei si reparatiilor executate in mod necorespunzator. 
 

Pe partea de instalatii electrice si avertizare incendiu s-au constatat urmatoarele:  
- instalatiile electrice au fost reabilitate numai la etajul 3, in restul cladirii 

(subsol, parter si etajele 1 si 2) acestea prezentand un grad ridicat de 
uzura fizica si morala; 

- iluminatul de securitate pentru evacuare este incomplet; 
- pe intrarea tabloului general nu exista protectie diferentiala de 300mA; 
- lipsa unui sistem de detectie si avertizare incendiu. 

 
 
 

Rezistenta mecanica si stabilitate 
 

Verificarea structurii sub aspectul indeplinirii criteriilor de performanta ale 

exigentei de rezistenta si stabilitate releva disponibilitatea ei pentru un comportament 

corect in gruparile fundamentala si speciale de incarcari, evaluarea calitativa cu 

metodologia de nivel 2 fiind suficienta pentru aprecierea corecta a capacitatii 

structurale la actiuni seismice. 

Deoarece interventiile propuse in auditul energetic, pentru reabilitarea  

termica a cladirii, nu afecteaza structura de rezistenta si stabilitatea cladirii, 

acestea se pot accepta si executa in conditii obisnuite. 

Aceste interventii de protectie energetica nu conduc la solicitari gravitationale si 

seismice suplimentare, astfel ca nu sunt necesare consolidari ale elementelor 

stucturale de fatada.   
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Securitate la incendiu 
 
 Cladirea se incadreaza la GRAD II REZISTENŢĂ LA FOC, RISC MIC DE 

INCENDIU conform P118/1999. 

Conform normativelor P118, P118/2 si P118/3 in vigoare, exigentele privind 
securitatea la incendiu nu sunt indeplinite si cladirea nu are autorizatie de functionare 
eliberata de ISU. 
            Cladirea nu dispune de instalatii de desfumare pentru protectia cailor de evacuare 
pe circulatiile orizontale ( holurile de etaj ) si verticale (casele de scara), nu exista 
instalatie de semnalizare si avertizare incendiu si instalatie corespunzatoare de stingere 
incendiu.  

De asemenea, nu exista o separare corespunzatoare intre parter si subsol. 
Caile de evacuare nu respecta cerintele din normativ (usi neconforme, finisaje 

combustibile). 
 
  

Igiena, sanatate si mediu 
 

Igiena şi sănătatea persoanelor este nesatisfacuta datorita calitatii aerului interior 
care nu corespunde cerintelor de confort fiziologic in centrul de zi, datorita condensului 
si mucegaiului de pe elementele interioare ale anvelopei 

 
Siguranta in exploatare 

 
La aceasta cerinta trebuie avute in vedere si prevederile normativului NP 051 – 

“Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent, la exigentele 
persoanelor cu handicap”. In prezent, accesul persoanelor imobilizate in scaun cu rotile 
nu este partial asigurat. 

S-au constatat degradari locale ale balustrazilor scarilor interioare si logiei 
aferenta holurilor de etaj. 

 
Protectia impotriva zgomotului 

 
Nu se contravine la aceasta cerinta. 

 
Economia de energie si izolarea termica  

 
Conform Raportului de audit energetic si pct. 4 
 

2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice  

 
Prin realizarea investiției publice se stabilesc ca obiective de atins:  
-  îmbunătățirea condițiilor de confort interior pentru utilizatorii clădirii; 
- reducerea consumului de energie din surse convenționale și diminuarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră  
- stoparea degradărilor de la nivelul anvelopei clădirii prin eliminarea infiltrațiilor și  

inlocuirea/repararea elementelor degradate; 
- utilizarea resurselor regenerabile de energie pentru asigurarea incadrarii 

cladirii in cerintele Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării 
tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor", aprobată prin 
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor şi turismului nr. 157/2007 
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- asigurarea cerințelor fundamentale de calitate în construcții, după caz: 
rezistență și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, 
siguranță și accesibilitate în exploatare, protecția împotriva zgomotului, economie de 
energie și izolare termică, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale; 

 

3. Descrierea construcţiei existente  

Centrul de asistenta sociala Giurgiu a fost realizat in perioada 1971, adaptat dupa 
un proiect tip al IPC Bucuresti.  

Utilizarea initiala a cladirii a fost de camin de nefamilisti, cu camere dispuse de o 
parte si de alta a unui coridor central si cu câte un grup sanitar pe etaj. Ulterior s-a 
transformat in cladire administrativa, pastrând acelasi confort. 

In Centrul de Asistenta Sociala Giurgiu se desfăşoară următoarele activităţi: 
- Parter - Fundaţia A.S.C.H.F.-R. Giurgiu (Asociaţia de Sprijin a Copiilor 

Handicapaţi Fizic din România) – pentru persoane cu afecţiuni motorii; 
- Etaj 1 - Fundaţia “Estuar” (pentru adulţi cu handicap); 
- Etaj 2 - Asociaţia “Viaţă şi speranţă” (pentru persoanele infestate cu  
               virusul HIV);                                         
            -  Asociaţia “Licurici” (pentru persoanele infestate cu virusul HIV); 
            -  Fundaţia “Estuar” (pentru adulţi cu handicap); 

             -  Etaj 3 - Centrul de zi “Luceafărul” 
Clădirea are formă neregulata în plan, rectangulara. Gabaritul in care se poate 

inscrie este de 41 x 15 m. 
Suprafaţa construită la sol este de 582,70 mp, iar suprafaţa construită 

desfăşurată este de 2330,80 mp. 
Pereti exteriori sunt din panouri prefabricate de 30 cm, fatadele cladirii prezinta 

degradari ale tencuielii exterioare. 
Tamplaria exterioară este din lemn dubla (69%) si metalica (7%) fiind in stare 

avansata de uzura si nu respecta cerintele de izolare termica, iar 24% din tamplarie este 
tâmplărie performantă cu rama din PVC, fiind in stare buna si respecta cerintele de 
izolare termica.    

Acoperişul este tip terasă, nu este termoizolat, au fost facute reparaţii locale care 
insa au fost necorespunzătoare, la etajul 3 observându-se infiltraţia apelor dinspre terasa. 

Planseul peste subsol este placa din beton armat, nu este termoizolat. 
Regimul de inaltime este subsol, parter si 3 etaje. 

 
Subsolul  cuprinde distribuția instalațiilor din clădire . 
 

Sistemul constructiv 
 

Structura constructivă: panouri mari din beton armat prefabricat . 
Peretii exteriori sunt realizati din panouri prefabricate de 30 cm, fatadele cladirii 

prezinta degradari ale tencuielii exterioare. 

Compartimentarile interioare     
Compartimentarile interioare sunt din zidarie de caramida si BCA in grosimi 

variabile.  
 

Finisaje  interioare 
Finisajele interioare constau in  
- pardoseli din placi de gresie ceramica(grupuri sanitare, holuri, casele de scara), 

sape mozaicate, linoleum, parchet laminat.  
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- pereti: vopsitorii lavabile, placaje ceramice la pereti spatii umede, lambriuri lemn 
si PVC  

- tavane: vopsitorii lavabile 
- tamplarii interioare din lemn, metalice si PVC. 

 
Finisaje  exterioare : 

Tamplaria exterioară este din lemn, metalica si PVC. Tamplariile din lemn si cea 
metalica sunt in stare avansata de uzura si nu respecta cerintele de izolare termica. 
Tamplaria din PVC prezinta grade variate de uzura, nu are clapete de ventilare, in general 
au un singur ochi mobil  si prezinta, in mare majoritate, erori de montaj.    

Finisaj pereti exteriori: tencuieli decorative (refacute pe fatadele de nord-vest 
si sud-vest), ancadramente ferestre din similipiatra, brauri profilate 

Invelitoare: acoperis sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla ceramica. 
 

     Descrierea structurii de rezistenţă 
 

Cladirea Centrului de asistenta sociala Giurgiu are structura din panouri mari de 
beton armat prefabricat, sistem celular, are S+P+3E. 
Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din prefabricate de beton armat: pereti 
portanti de beton armat si plansee din acelasi material. Dispunerea peretilor structurali 
este intr-un sistem celular (diafragme rare). 
Peretii structurali interiori sunt asezati pe directii ortogonale, si au grosimi de 15 cm. 
Peretii exteriori sunt tot panouri mari prefabricate, au goluri largi la fiecare incapere, si 
sunt, de asemenea, pereti structurali. 
Intre peretii structurali de beton armat prefabricat sunt unele copartimentari din materiale 
usoare, nestructurale, iar planseele sunt rezemate pe grinzi transversale al caror interax 
este de 3.0 m. 

Modul de lucru al structurii este cu preluarea sarcinilor verticale de catre plansee 
si dirijarea lor catre peretii structurali direct, iar de aici la fundatii. 
Sarcinile orizontale de la plansee se transmit peretilor structurali, planseele de beton 
armat având rol de diafragme orizontale (saibe de planseu). De la peretii structurali 
sarcinile orizontale ajung la fundatii. 

 
Descrierea instalaţiilor de încălzire, apă caldă menajeră, ventilare-

climatizare şi iluminat 
 

Instalatii de incalzire 
 

Clădirea are asigurate toate utilităţile: electrice, canalizare, telefonie, energie termică. 
Este prevăzută cu instalaţii interioare de încalzire, alimentate cu agent termic apă caldă 
90/700C, agent termic produs de punctul termic de zona.  
Distribuţia agentului termic în clădire este inferioară şi se realizează la nivelul subsolului. 
Reteaua de conducte este bitubulara, din otel, avand o dezvoltare arborescenta. 
Conductele de distributie pentru incalzire sunt in majoritatea lor corodate si au 
termoizolaţia degradată sau lipsa.   
In cladire exista 68 de radiatoare: din fonta rusesti cu h=600 mm, tipul 624/4 si radiatoare 
din otel. In cladire exista incaperi fara radiatoare, lipsesc 6 radiatoare care trebuie 
inlocuite cu unele noi. 
Radiatoarele existente sunt prevazute cu ventile cu dublu reglaj, în proporţie de peste 
90% nefuncţionale. 
Cladirea  are contor pentru măsurarea consumului de căldură pentru încălzire. 

  



12 

 

Instalaţii sanitare 
 

Instalatiile sanitare din cladire sunt intr-o stare avansata de degradare. Exista  infiltratii la 
dusuri. Prepararea apei calde pentru grupurile sanitare se face local, cu boilere electrice. 
Se recomanda inlocuirea obiectelor sanitare si prevederea lor cu baterii amestecatoare 
cu comanda manuala, pentru reducerea consumurilor, si izolarea conductelor de 
alimentare cu apa rece, calda, cu cochilii de vata minerala de grosime 2 cm protejate cu 
folie de aluminiu. 
Grupurile sanitare sunt dotate cu următoarele tipuri de obiecte sanitare (o parte din ele 
nu sunt functionale): 

- lavoar             -  52 
- spalator   -  1 
- dus   -  32 
- cada baie  -  2 
- rezervor WC  -  35 
În centru sunt 87 puncte de consum apă calda si 122 puncte de consum apa rece. 

 
 
Instalatii de climatizare 
 

Cladirea nu a fost prevazuta prin proiect cu instalatii de climatizare-racire. 
 
Instalatii de ventilare 
 

Cladirea nu este prevazuta cu instalatii de ventilare mecanica.  
 
 
Instalatii electrice de iluminat    
 
Iluminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat normale sau etanse functie 

de destinatia incaperilor. Acestea sunt echipate cu lampi fluorescente sau 
incandescente.   

Nivelurile de iluminare sunt cuprinse intre 50lx si 200lx si sunt conform normelor 
in vigoare. 

La parter si nivelele superioare circuitele de iluminat sunt pozate ingropat in 
tencuiala peretilor, in sapa nivelului superior si in sapa terasei, iar la subsol aparent. 

Aprinderea si stingerea iluminatului se realizeaza local, pentru fiecare incapere in 
parte, cu intreruptoare si comutatoare, amplasate langa usile de acces sau in zonele de 
iluminare. 

Pentru alimentarea cu energie electrica a circuitelor de iluminat sunt prevazute 
tablouri electrice pe fiecare nivel, mai putin la subsol. Circuitul de iluminat de la subsol 
este alimentat din tablolul de la parter. 

La etajul 3 instalatiile electrice de iluminat au fost refacute si sunt in stare foarte 
buna. 

La subsol, parter si etajele 1 si 2 instalatiile electrice de iluminat prezinta un grad 
ridicat de uzura fizica si morala.   
 Puterea electrica instalata in sistemul de iluminat este de aproximativ 18 kW. 
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3.1. Particularităţi ale amplasamentului:  
 

a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 
terenului, dimensiuni în plan);  

 
ÎNCADRARE IN LOCALITATE SI ZONA: Judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu,  

str. 1 Decembrie 1918, nr. 83 . 
 
         Conf. PUG actualizat aprobat prin HCLM 37/2011, amplasamentul este situat in 
subzona IS4, subzona constructiilor, de regula, cu cladiri de maxim P+2 niveluri, in zona 
centrala a municipiului Giurgiu, in centre de cartier sau diseminate in oras, destinate 
invatamantului de toate grade;e. 

Clădirea are o forma rectangulara in plan, care genereaza un volum simplu, 
paralelipipedic. Regimul de inaltime este subsol, parter si 3 etaje.  
 

b.  relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile 
 

     Constructia are următoarele vecinătăţi: 
-NORD – drum acces si parcare, incinta UAT Giurgiu-scoala speciala; fata  

de limita nord cladirea este amplasata la 15,89m; 
-SUD – UAT Giurgiu; fata de limita sud cladirea este amplasata la 3,94m; 
- EST- incinta UAT Giurgiu-scoala speciala ,proprietate particulara; fata de 

 limita est cladirea este amplasata la 5,45m; 
- VEST- incinta UAT Goirgiu; fata de limita vest cladirea este amplasata la 

 2,09m. 
Faţada principală este orientată către sud-est. Accesele secundare sunt pe fatada 

de sud-vest. 

BILANT TERITORIAL (conform releveu) 
S TEREN                                       =  1907,00mp  
S CONSTRUITA                                       =  582,70mp  
S CONSTRUITA DESFASURATA (fara subsol) =2330,80mp  
S DESFASURATA     =2913,50mp 

ACOPERIS: terasă necirculabilă  
EVACUARE APE METEORICE: gravitationala prin guri de scurgere interioare, la 
canalizarea pluviala a orasului 

 
c. datele seismice şi climatice; 
- zona climatică: II conform hărţii de zonare climatică a României, fig A1 din SR 

1907-1 sau Anexa D din normativul C107-2005, partea a 3-a C107/3: Te = -15oC. 
- zona eoliană: II conform hărţii de încadrare a localităţilor în zone eoliene, fig. 1 din 

SR 1907-1, v = 5 m/s ; 
- categoria de importanţă a construcţiei conform H.G.R. nr. 766/1997, anexa 3: B; 
- clasa de importanta si de expunere la seism a cladirii este III cf. P100-1/2006 

tab. 4.2, pe o scara cu patru grade de importanta; categoria de importanta a 
constructiei cf. O.G. 766/1997 este C. 

- Zona de hazard seismic in care este amplasat imobilul este caracterizata de 
coeficientul ag=0.25g, si perioada de colt Tc= 1.0 sec. conform hartii 3.1 din P100-
1/2013. Intensitatea seismica pe amplasament este de 7 grade MSK conform hartii 
de zonare macroseismica din STAS 11100/1-93; coeficientul de amplificare 
dinamica β0 este 2.5. 

- Zona   climatica   pentru   incarcare   cu   zapada   corespunzând   unei  valori 



14 

 

caracteristice a încărcării din zăpada pe sol, so,k, este de 250 daN/m  ,     
recomandată în harta de zonare din Fig 3.1 din  Codul de proiectare  indicativ CR 
1-1-3-2012. 

- Zona climatica pentru incarcare cu vânt corespunzând unei valori carac- teristice 
a presiunii de referinta a vântului, mediata pe 10 minute la 10m inaltime, qref, 
este de 0.5 kPa , recomandată în harta de zonare din Fig 2.1. din Codul de 
proiectare indicativ CR 1-1-4-2012. 
 

 
d.  studii de teren: 

Constructia este amplasata pe o platforma cvasiorizontala in partea de nord-est a 
municipiului, aflat pe o terasă intermediară a Dunării. 
Relieful este de campie. Conform studiilor geotehnice realizate pentru blocurile  

din apropiere, terenul de fundare (comun zonei) , este un teren macroporic deci sensibil 
la umezire. La cota -1.80m , incepe un orizont sensibil la umezire, format din nisip prafos 
argilos (cu cca. 30 % praf), cafeniu galbui, macroporic, cu rare concretiuni calcaroase. In 
stare umeda acest suport prezinta o compresibilitate foarte mare. 
 
(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale 
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 
  

Studiu topografic, plan de situatie. 
 
  Conform Certificatului de Urbanism nr. 587/27.08.2021, se prezinta planul de 
situatie cu viza OCPI Giurgiu. 
 

e. situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;  
Imobilul este branșat la următoarele utilități, funcționale, dar care prezintă unele 

deficiențe ale sistemelor datorate vechimii și lucrărilor de întreținere executate precar: 
- energie electrică; 
- apă; 
- canalizare; 
- energie termică. 

 
f.  analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;  
Neefectuarea masurilor de crestere a performantei energetice propuse conduc în 

timp atat la diminuarea conditiilor de confort interior cat si la cresterea consumurilor 
energetice si degradarea constructiei prin expunerea permanentă sub factorii de mediu 
(ploi, ninsori, îngheț etc.).  

 
g.  informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de 

arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat 
învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone 
protejate.  

Nu e cazul . 
 

 
3.2.  Regimul juridic:  

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Giurgiu si este proprietatea 
Municipiului Giurgiu conform act  administrativ nr. 12/29.01.2021 emis de CJG (act 
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administrativ nr. 36/16.05.2002 emis de CJG și anexa 1 la hotarare, act normativ nr. 
968/13.09.2002 emis de Guvernul Romaniei ). 

Imobuilul este inscris in Cartea funciara 30916 cu nr. cadastral 30916-C1. 
 

a. natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, 
drept de preempţiune;  

- Clădirea este situată în municipiul Giurgiu. Imobilul este proprietatea Statului 
Român, Municipiul Giurgiu. Servituti existente pe imobil – Nu sunt sarcini inscrise 
In Foaia de sarcini Partea III.  

 
b. destinaţia construcţiei existente;  
- centru de zi 

 
c. includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale 
acestora şi în zone construite protejate, după caz;  

- Cladirea nu este monument  istoric .  
 

d.  informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, 
după caz.  

- Nu este cazul. 
 
3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:  
 

a. categoria şi clasa de importanţă;  
- categoria de importanţă a construcţiei conform H.G.R. nr. 766/1997, anexa 3: C 

(construcţie de importanţă normală); 
-    clasa de importanta si de expunere la seism a constructiei, cf. P100-1/2013 tab. 

4.2,  este III - Cladiri a căror rezistență seismică este de importantă normala.   
 

b. cod în lista monumentelor istorice, după caz;  
-nu este cazul. 

c. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 
Imobilul a fost construit în 1971, conform informatiilor puse la dispozitie de 

Primaria Municipiului Giurgiu. 
 

d. suprafaţa construită;  
Suprafața construită este de 582,70 m2. 
 

e. suprafaţa construită desfăşurată;  
Suprafața construită desfășurată fara subsol este de  2330,80 m2. 
 

f. valoarea de inventar a construcţiei;  
Valoare de inventar a constructiei este de 1.202.000 lei la nivelul anului 2014. 

 
g. alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.  

- Nu este cazul. 
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3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi 
ale auditului energetic  

 
Expertiza tehnica 
 

Conform expertizei tehnice realizata de expert tehnic ing. Mihai Ursachescu, 

pentru cladirea de pe amplasament in starea actuala, potrivit cap.8 din  P100-3/2019, 
functie de cei trei indicatori stabiliti mai sus (conformare, stare si asigurare la seism) se 
pot atribui clase de risc seismic diferite. Astfel, conform tabelului 8.1., potrivit valorii R1, 
clasa de risc seismic poate fi III, conform tabelului 8.2., potrivit valorii R2, clasa de risc 
seismic poate fi IV, dar criteriul cel mai strict care defineste clasa de risc seismic  este al 
gradului de asigurare la seism in ULS, iar functie de acest parametru clasa de risc seismic 
poate fi IV, conform incadrarii valorii R3 in tabelul 8.3,  adica structura  indeplineste 
conditia de a suporta o acceleratie mai mare de 0.65 ag pe amplasament, caz in care  
nu sunt necesare lucrari de consolidare.  
 Pentru aceasta constructie, clasa de risc seismic apreciata  este clasa  RsIII 
(pe o scara cu patru trepte de risc din care clasa RsI presupune riscul maxim de 
prabusire), corespunzând constructiilor care in cazul seismului de proiectare 
corespunzator Stării Limită Ultime (7 grade MSK pe amplasament, intensitate 
seismica ag=0.25g) sunt susceptibile de avariere moderată, care poate pune în 
pericol siguranța utilizatorilor.  

 
Auditul energetic  
Elaboratorul – Auditor energetic: ing. Nicoleta Angheluță, atestat grad I, 

specialitatea C+I, posesoare a Certificatului de atestare nr. BA  00715. 
Conform Raportului de analiză termică și energetică, se constată că toate 

elementele de construcţie ale anvelopei clădirii nu îndeplinesc exigenţa de izolare 
termica, conform C107.  

 

Elementul de 

construcţie 

R’ 

[m2K/W] 

R’min 

[m2K/W] 

Satisfacerea 

exigenţei de 

izolare termică 

PE 0,608....0,17 1,75 Nu 

FE 0,17...0,48 0,50 Nu  

Ps 0,263 2,50 Nu 

T 0,73 4,50 Nu 

 
 

 Rezistența termică corectată  medie pe toată anvelopa clădirii:RS = 0,492 m2K/W 
 

-    Consum anual de căldură pentru încălzire la nivelul sursei: 

                
an

încQ
 =  432,479  MWh/an 

- Consum anual specific de căldură pentru încălzire la nivelul sursei:  

        an

încq  =  209,21 kWh/m2·an 

- Indicele de emisii CO2 pentru încălzire la nivelul sursei aferent energiei finale: 

                        inc2COe  = 42,888  kgCO2/m2an 

- Consum anual de căldură pentru preparare apa calda de consum  
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          an

accQ  = 19,916 MWh/an 

- Consumul specific annual pentru  preparare acc               

          an

accq = 9,63 kWh/m2·an 

- Indice de emisii de CO2 pentru a.c. aferent energiei finale: 

                         
an

acc2COe = 2,553  kgCO2/m2an 

- Consum anual de energie pentru iluminat:  

  
an

ilumQ
 =  32,400  MWh/an 

- Consum anual specific de căldură pentru iluminat:    

              an

ilumq  = 15,67  kWh/an·m2 

- Indice de emisii CO2 pentru iluminat aferent energiei finale:  

     
an

ilum2COe = 4,153  kgCO2/m2an 

- Consumul anual total de energie 
Q a n to t a l = 484,795 MWh/an 
 
 

- Consumul specific anual de energie 
     qan to t a l = 234,518 kWh /an·m2 

-  Indice de emisii echivalent CO2 aferent energiei finale 

     an
2COe = 49,594 kgCO2/m2an 

 
- Energia primara totala  este:   
          Ep = 610634,08 kWh / an , 
 
- Energia primara specifica totala este: 

    qp = 295,39 kWh / an · m2   
 

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din 
punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, 
potrivit legii.  
 

Clădirea a fost executată după un proiect întocmit în anul 1971, respectând 
normele aflate în vigoare la acea dată.   
 
 a) Rezistență mecanică și stabilitate 
 (cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
 

În urma analizei în cadrul expertizei tehnice, clădirea a fost încadrată de 
catre expertul tehnic în clasa de risc seismic RsIII (pe o scara cu patru trepte de 
risc din care clasa RsI presupune riscul maxim de prabusire), corespunzând 
constructiilor care in cazul seismului de proiectare corespunzator Stării Limită 
Ultime (7 grade MSK pe amplasament, intensitate seismica ag=0.25g) sunt 
susceptibile de avariere moderată, care poate pune în pericol siguranța 
utilizatorilor . 

Verificarea structurii Centrului de asistență socială din Giurgiu sub aspectul 
indeplinirii criteriilor de performanta ale exigentei de rezistenta si stabilitate releva 
disponibilitatea ei pentru un comportament corect in gruparile fundamentală și speciale 
de incarcari. 
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b) Securitate la incendiu 
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
 
Construcția are destinația – Centru de zi  și are gradul II de rezistență la foc, risc 

mic de incendiu.  
 În momentul de față, clădirea nu respectă normele actuale referitoare la 
securitatea la incendiu.  In cadrul proiectului de crestere a performantei energetice, 
conform prevederilor in vigoare se va evalua conformarea la această cerință și se vor 
propune măsuri de aducere a clădirii la normele în vigoare la această dată.  
 

c) Igienă, sănătate și mediu 
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
Igiena şi sănătatea persoanelor este nesatisfacuta datorita calitatii aerului interior 

care nu corespunde cerintelor de confort fiziologic . 
  

 
d) siguranță și accesibilitate în exploatare 
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
 
Construcția existentă respectă principiile de proiectare și, in general, normele de 

siguranță în exploatare. Lucrările de intervenție propuse vor trebui să respecte normele 
actuale de siguranță și accesibilitate în exploatare.   

 
e) protecție împotriva zgomotului  
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
 
Construcția existentă respectă principiile si normele de protecție împotriva 

zgomotului. 
  
f) economie de energie și izolare termică 
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
 
Construcția existentă nu respectă normele de izolare termică actuale. Prin proiect 

se dorește aducerea clădirii la normele și standardele actuale privind izolarea termică și 
economia de energie.  

Conform Raportului de analiză termică și energetică, se constată că toate 
elementele de construcţie ale anvelopei clădirii nu îndeplinesc exigenţa de izolare 
termică, conform C107.  

 

Elementul de 

construcţie 

R’ 

[m2K/W] 

R’min 

[m2K/W] 

Satisfacerea 

exigenţei de 

izolare termică 

PE 0,608....0,17 1,75 Nu 

FE 0,17...0,48 0,50 Nu  

Ps 0,263 2,50 Nu 

T 0,73 4,50 Nu 

 
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale 
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
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 În momentul de față, clădirea înregistrează consumuri mari de energie din surse 
convenționale ( energie termică – pentru încălzire, energie electrică din rețeaua 
națională); prin  măsurile de intervenție prezentate în cadrul proiectului se va reduce 
consumul de resurse naturale cu un procent de cca 70%. 
 

3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz.  
- Nu este cazul.  

 
4. Concluziile expertizei tehnice şi ale auditului energetic  
a. clasa de risc seismic;  
În conformitate cu expertiza tehnică întocmită de  expert tehnic A1, A2 ing. Mihai 

Ursachescu clasa de risc seismic a constructiei stabilita de expert este clasa  RsIII (pe o 
scara cu patru trepte de risc din care clasa RsI presupune riscul maxim de 
prabusire), corespunzând constructiilor care in cazul seismului de proiectare 
corespunzator Stării Limită Ultime (7 grade MSK pe amplasament, intensitate 
seismica ag=0.25g) sunt susceptibile de avariere moderată, care poate pune în 
pericol siguranța utilizatorilor . 

Deoarece interventiile propuse in auditul energetic, pentru reabilitarea  

termica a cladirii, nu afecteaza structura de rezistenta si stabilitatea cladirii, 

acestea se pot accepta si executa in conditii obisnuite. 

Aceste interventii de protectie energetica nu conduc la solicitari gravitationale si 

seismice suplimentare, astfel ca nu sunt necesare consolidari ale elementelor 

stucturale de fatada.   
 
b. prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;  
In auditul energetic sunt prezentate 7 solutii de crestere a performantei energetice 

si anume: 
   a) Termoizolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren 

expandat ignifugat, clasa de reacție la foc B – s2,d0, de 10 cm grosime, montat pe faţa 
exterioară a pereţilor, protejat cu o tencuială subţire armată cu plasă din fibre de sticlă 
(termosistem). Suplimentar, pentru toate fațadele și nivelurile, se realizează bordarea cu 
fâşii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 (C0) –vata 
minerala semirigida, dispuse în dreptul tuturor planşeelor clădirii cu lățimea de minim 30 
cm şi cu grosime 10cm, inclusiv prinderile de suport, montat prin lipire si cu dibluri, plasa 
din fibra de sticla, masa de spaclu si tencuiala decorativa . 
       La soclu se va prevedea  polistiren extrudat de 10 cm, clasa de reacție la foc B – 
s2,d0. 

 
b)Termoizolarea planşeului terasei cu un strat termoizolant din polistiren extrudat 

de 25cm grosime; pe conturul interior al aticului se vor dispune fâşii termoizolante din 
polistiren expandat de 10cm grosime, clasa de reacție la foc B-s2,d0, în scopul reducerii 
efectelor defavorabile ale punţilor termice de pe conturul planşeului de peste ultimul nivel; 
partea superioară a aticului se va placa cu 5cm de polistiren expandat protejat de şorţ de 
tablă vopsită de 0,5mm. 

Se vor reface toate straturile terasei (panta, strat de difuzie cu deflectoare, bariera 
de vapori, termoizolatie, sapa slab armata, strat de difuzie-decompresiune-compensare, 
hidroizolatie, strat de protectie) si se va realiza un strat de protectie al hidroizolatiei din 
sapa slab armata 3-5cm grosime pentru amplasarea si mentenanta echipamentelor de 
instalatii. 
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c)Termoizolarea planşeului dintre parter si subsol, la partea inferioara, cu un strat 
termoizolant din vata minerala caserata de 12 cm grosime 
 

d)Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă cu rama din PVC 
pentacamerală prevăzută cu vitraj termoizolant 4+16+4 mm, tratat low-e, cu clapete de 
ventilare. 

 
e)Realizarea unei centrale termice proprii, pe gaze naturale, cu cazan in 

condensatie, amplasata in cladire la parter. Refacerea instalatiei interioare de incalzire 
(conducte de distributie, coloane si inlocuirea corpurilor de incalzire) montarea de 
robinete de echilibrare hidraulica la baza coloanelor de incalzire, montarea de robineti cu 
cap termostatat la corpurile de incalzire  
 

f)Inlocuirea obiectelor sanitare si armaturilor sanitare cu armaturi cu consum redus 
de apa, refacere instalatii sanitare apa calda de consum si prevederea de panouri 
solare pentru producere apa calda de consum  
 

g)Inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu eficienta  
ridicata,  monitorizarea consumurilor de energie electrica si prevederea de panouri 
fotovoltaice pentru producere energie electrica pentru iluminat  . 
 
 
 Cele 7 soluţii propuse se grupează în 3 pachete de soluţii, şi anume: 

PSA –pachetul de soluţii care cuprinde doar soluţiile de reabilitare pentru anvelopă, 
respectiv PSA = S1+S2+S3+S4 

 

PSI – pachetul de soluţii care cuprinde soluţiile pentru instalaţii PSI =  S5+S6+S7 

 
si 
PS – pachetul maximal de soluţii care cuprinde atât soluţiile pentru anvelopă cât şi 
solutii pentru instalaţii, inclusiv utilizarea resurselor regenerabile de energie in vederea 
diminuarii consumului de energie primara si reducerii indicilor de emisii de CO2,  
PS =  S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7 
         

c. soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, 
auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare 
a lucrărilor de intervenţii;  

 
           Expertiza tehnică 

In documentul de audit energetic care face parte din documentatia contractata 
se descriu solutiile de reabilitare termica ale Centrului, aceste lucrari se grupeaza in:  
Lucrari de baza 
-Termoizolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren expandat 
ignifugat, clasa de reacție la foc B – s2,d0, de 10 cm grosime, montat pe faţa exterioară 
a pereţilor, protejat cu o tencuială subţire armată cu plasă din fibre de sticlă 
(termosistem). Suplimentar, pentru toate fațadele și nivelurile, se realizează bordarea cu 
fâşii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 (C0) –vata 
minerala semirigida, dispuse în dreptul tuturor planşeelor clădirii cu lățimea de minim 30 
cm şi cu grosime 10cm, inclusiv prinderile de suport, montat prin lipire si cu dibluri, plasa 
din fibra de sticla, masa de spaclu si tencuiala decorativa . 



21 

 

       La soclu se va prevedea  polistiren extrudat de 10 cm, clasa de reacție la foc B – 
s2,d0. 
 
-Termoizolarea planşeului terasei cu un strat termoizolant din polistiren extrudat de 25cm 
grosime; pe conturul interior al aticului se vor dispune fâşii termoizolante din polistiren 
expandat de 10cm grosime, clasa de reacție la foc B-s2,d0, în scopul reducerii efectelor 
defavorabile ale punţilor termice de pe conturul planşeului de peste ultimul nivel; partea 
superioară a aticului se va placa cu 5cm de polistiren expandat protejat de şorţ de tablă 
vopsită de 0,5mm. 

Se vor reface toate straturile terasei (panta, strat de difuzie cu deflectoare, bariera 
de vapori, termoizolatie, sapa slab armata, strat de difuzie-decompresiune-compensare, 
hidroizolatie, strat de protectie) si se va realiza un strat de protectie al hidroizolatiei din 
sapa slab armata 3-5cm grosime pentru amplasarea si mentenanta echipamentelor de 
instalatii. 

 

-Termoizolarea planşeului dintre parter si subsol, la partea inferioara, cu un strat 
termoizolant din vata minerala caserata de 12 cm grosime 
 
-Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă cu rama din PVC 
pentacamerală prevăzută cu vitraj termoizolant 4+16+4 mm, tratat low-e, cu clapete de 
ventilare. 

 
 

Lucrari conexe 
- TERASA: suprainaltare atic pentru preluarea straturilor suplimentare, realizare 
parapet metalic de protectie pentru mentenanta echipamentelor de instalatii ce se vor 
amplasa pe terasa 
 - FATADA: reparatii tencuieli exterioare, refacere parapeti logii, etansare rosturi intre 
panouri cu chit permanent plastic, refacere trotuar de garda 
- SUBSOL: asanare, reparatii tencuieli si pardoseli si igienizare . 
 
Lucrari pentru respectarea normelor in vigoare pentru Siguranta la foc a constructiilor  
-desfacerea inchiderilor existente la coridoare  pentru realizarea instalatiei de desfumare 
-montarea de trape de desfumare la ambele case de scara 
-Pe caile de evacuare: inlocuirea tamplariilor interioare cu tamplarii de Al cu geam 
securizat, cu autoinchidere 
-Desfacerea placajelor combustibile pe caile de evacuare 
-Realizarea unei inchideri reistente la foc EI150 intre subsol si parter, cu usa EI60 
-recompartimentarea spatiilor pentru centrala termica pereti EI/REI 180 si planseu 
REI120 si pentru centrala detectie incendiu EI/REI 60, planseu REI60 si usa EI30 . 
- Realizarea unei instalatii de desfumare  pentru protectia cailor de evacuare pe 
circulatiile orizontale ( holurile de etaj ), 

Solutiile propuse nu vor afecta rezistenta si stabilitate cladirii , asa cum au fost ele 
determinate. 
 
Lucrari pentru accesibilizarea spatiilor pentru persoanele cu disabilitati  
- realizarea, la nivelul parterului, a unui grup sanitar adaptat pentru persoanele cu 
handicap locomotor 
- realizarea unei rampe de acces in cladire 
- dotarea cladirii cu un elevator cu senile pentru transportul pe scari al persoanelor in 
scaun cu rotile 
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Lucrari de igienizare a spatiilor  
- refaceri finisaje interioare la pereti, tavane si pardoseli 

 
        Concluziile expertului tehnic:  
 

 Aplicarea solutiilor de reabilitare termica se va face dupa detaliile specifice care 
vor fi furnizate in proiectul de reabilitare, fara a fi nevoie de lucrari de consolidare 
structurala. 

Verificarea structurii sub aspectul indeplinirii criteriilor de performanta ale 

exigentei de rezistenta si stabilitate releva disponibilitatea ei pentru un comportament 

corect in gruparile fundamentala si speciale de incarcari, evaluarea calitativa cu 

metodologia de nivel 2 fiind suficienta pentru aprecierea corecta a capacitatii 

structurale la actiuni seismice. 

Deoarece interventiile propuse in auditul energetic, pentru reabilitarea 

 termica a cladirii, nu afecteaza structura de rezistenta si stabilitatea cladirii,  

acestea se pot accepta si executa in conditii obisnuite. 

Aceste interventii de protectie energetica nu conduc la solicitari gravitationale si 

seismice suplimentare, astfel ca nu sunt necesare consolidari ale elementelor 

stucturale de fatada.   
          
          Audit energetic: 

  
o Elaboratorul  - Auditor energetic:  ing. Nicoleta Angheluță, posesoare a  

Certificatului de atestare nr. BA 00715, gradul I, specialitatea C+I. 
  Conform expertizei energetice, consumul anual specific de energie al cladirii 
Centrului de asistență socială, din strada 1 Decembrie 1918 nr. 83, Mun. Giurgiu este 
de 234,51 kWh /an·m2 si conduce la incadrarea clădirii in clasa ”C”.  

Separat pe utilităţi , clasificarea energetică a clădirii este: 
- pentru încălzire: clasificarea  “D” şi consumul specific 209,21 kWh/m2an; 
- pentru apa caldă menajeră: clasificarea “A” şi consumul specific 9,63 kWh/m2an;  
- pentru iluminat: clasificarea “A” si consumul specific 15,67 kWh/m2an 
- indice de emisii echivalent CO2: 49,594 kg CO2/m2an. 

 
Pe baza rezultatelor expertizei energetice si a cerintelor impuse de Ordinul nr. 

2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice "Metodologie de 
calcul al performantei energetice a clădirilor", care prevede pentru cladirile nerezidentiale  
ca „la renovarea/renovarea majoră din punct de vedere energetic a clădirilor 
nerezidentiale existente, este obligatorie îndeplinirea conditiei prevăzute la pct. A.2.6 lit. 
b), respectiv consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile - fosile 
pentru incalzirea caldirii qan ≤ qan,max [kWh/m2an] – pentru cladiri de invatamant qan,max = 
123 kWh/m2an, 

 
auditorul energetic propune următoarele soluţii de îmbunătăţire a izolării termice a 

clădirii: 
 

a) Termoizolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren 
expandat ignifugat, clasa de reacție la foc B – s2,d0, de 10 cm grosime, montat pe faţa 
exterioară a pereţilor, protejat cu o tencuială subţire armată cu plasă din fibre de sticlă 
(termosistem). Suplimentar, pentru toate fațadele și nivelurile, se realizează bordarea cu 
fâşii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 (C0) –vata 
minerala semirigida, dispuse în dreptul tuturor planşeelor clădirii cu lățimea de minim 30 
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cm şi cu grosime 10cm, inclusiv prinderile de suport, montat prin lipire si cu dibluri, plasa 
din fibra de sticla, masa de spaclu si tencuiala decorativa . 
       La soclu se va prevedea  polistiren extrudat de 10 cm, clasa de reacție la foc B – 
s2,d0. 

 
b)Termoizolarea planşeului terasei cu un strat termoizolant din polistiren extrudat 

de 25cm grosime; pe conturul interior al aticului se vor dispune fâşii termoizolante din 
polistiren expandat de 10cm grosime, clasa de reacție la foc B-s2,d0, în scopul reducerii 
efectelor defavorabile ale punţilor termice de pe conturul planşeului de peste ultimul nivel; 
partea superioară a aticului se va placa cu 5cm de polistiren expandat protejat de şorţ de 
tablă vopsită de 0,5mm. 

Se vor reface toate straturile terasei (panta, strat de difuzie cu deflectoare, bariera 
de vapori, termoizolatie, sapa slab armata, strat de difuzie-decompresiune-compensare, 
hidroizolatie, strat de protectie) si se va realiza un strat de protectie al hidroizolatiei din 
sapa slab armata 3-5cm grosime pentru amplasarea si mentenanta echipamentelor de 
instalatii. 

 

c)Termoizolarea planşeului dintre parter si subsol, la partea inferioara, cu un strat 
termoizolant din vata minerala caserata de 12 cm grosime 
 

d)Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă cu rama din PVC 
pentacamerală prevăzută cu vitraj termoizolant 4+16+4 mm, tratat low-e, cu clapete de 
ventilare. 

 
e)Realizarea unei centrale termice proprii, pe gaze naturale, cu cazan in condensatie, 

amplasata in cladire la parter. Refacerea instalatiei interioare de incalzire (conducte de 
distributie, coloane si inlocuirea corpurilor de incalzire) montarea de robinete de 
echilibrare hidraulica la baza coloanelor de incalzire, montarea de robineti cu cap 
termostatat la corpurile de incalzire  
 

f)Inlocuirea obiectelor sanitare si armaturilor sanitare cu armaturi cu consum redus 
de apa, refacere instalatii sanitare apa calda de consum si prevederea de panouri 
solare pentru producere apa calda de consum  
 

g)Inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu eficienta  
ridicata,  monitorizarea consumurilor de energie electrica si prevederea de panouri 
fotovoltaice pentru producere energie electrica pentru iluminat  . 

 
 

Cele 7 soluţii propuse se grupează în 3 pachete de soluţii, şi anume: 

PSA –pachetul de soluţii care cuprinde doar soluţiile de reabilitare pentru anvelopă, 
respectiv PSA = S1+S2+S3+S4 

 

PSI – pachetul de soluţii care cuprinde soluţiile pentru instalaţii PSI =  S5+S6+S7 

 
și 
 
PS – pachetul maximal de soluţii care cuprinde atât soluţiile pentru anvelopă cât şi 
solutii pentru instalaţii, inclusiv utilizarea resurselor regenerabile de energie in vederea 
diminuarii consumului de energie primara si reducerii indicilor de emisii de CO2,  
PS =  S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7 . 
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Pentru determinarea efectelor măsurilor de reabilitare şi modernizare energetică a 
clădirii, soluţiile au fost considerate, atât individual, cât şi sub forma celor 3 pachete de 
soluţii, PSA, PSI şi PS. Date de calcul si rezultate obţinute: 
 

Măsuri 
Costul 
specific  
(lei/m2) 

Costul 
lucrărilor de 
intervenţie 

[mii lei] 

Economie 
de energie 
[kWh/an] 

Durata de 
recuperare a 

investiţiei 
NR [ani] 

S1 – Termoizolare pereti 
ext.+conexe 

463,42 
lei/mp 
perete 

662224.50 
 

171046.88 5.9 

S2 -Termoizolare terasa+conexe 1044,58 
lei/mp 
terasa 

590186.70 
 

57595.04 5.6 

S3 – Termoizolare planseu 
subsol+conexe 
 

714,84lei/
mp 

planseu 

403884.50 
 

43019.45 4.6 

S4- Inlocuire tamplarie 1529,03le
i/mp 

ferestre 

377333.90 
 

54452.16 14 

S5 – Realizare CT proprie si 
inlocuire inst. incalzire  

376,52 
lei/mp Ad 

877601.02 
 

13854.06 9.4 

S6 – Preparare apa calda cu 
energie solara, inlocuire inst. acc si 
obiecte sanitare 

104,88 
lei/mp Ad 

244461.50 
 

8975.95 9.4 

S7 – Producere en. el. cu panouri 
fotovoltaice, inlocuire corpuri 
iluminat si monitorizare consumuri 

197,04 
lei/mp Ad 

459268.50 
 

16702.63 4.4 

PSA- Pachet solutii anvelopa 872,5 
lei/mp Ad 

2033630.59 
 

304128.07 10.8 

PSI- Pachet solutii instalatii 678,45 
lei/mp Ad 

1581331.02 
 

48103.07 6 

PS - Solutii anvelopa+ instalatii  1558,38 
lei/mp Ad 

3632275.61 
 

341077.34 5.9 

 
 Recomandările auditorului energetic: 
 
 Recomandarea auditorului energetic este adoptarea pachetului maximal de 
masuri PS, pachet care realizeaza cea mai mare reducere a facturii energetice; este un 
pachet echilibrat care prevede masuri atat pe partea de constructii, cat si pe partea de 
instalatii.  
 
În urma aplicării pachetului de soluţii PSA de reabilitare termică a clădirii care  înglobează 
solutiile reabilitare a elementelor de anvelopa S1 + S2 + S3 + S4, rezultă un consum 
specific anual de energie finala de 87,397 kWh/m2·an, un consum specific anual de 
energie finala pentru încălzire de 62,089  kWh/m2·an de iar economia anuala de energie 
finala este de 62,73 %.  

- reducerea anuala estimata a consumului anual de energie primară  
REP =   610634,086 - 254353,298 = 356280,788 kWh/an 

- reducerea anuală estimată a cantității de gaze cu efect de seră  
                 RECO2 = 102,522 – 40,176 = 62,346  echivalent tone CO2 
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În urma aplicării pachetului de soluţii PSI de reabilitare termică a clădirii care înglobează 
masurile de reabilitare anvelopa si instalatii S5 + S6 + S7, rezultă un consum specific anual 
de energie finala 211,248 kWh/m2·an, din care un consum specific anual de energie 
pentru încălzire de 202,508 kWh/m2·an de iar economia anuala de energie finala este 
de 9,92 % 

- reducerea anuala estimata a consumului anual de energie primară  
      REP = 610634,086 – 522967,493 = 87666,593 kWh/an 
- reducerea anuală estimată a cantității de gaze cu efect de seră  

                RECO2 = 102,522 – 90,364 = 12,158 echivalent tone CO2 
 
În urma aplicării pachetului de soluţii PS de reabilitare termică a clădirii care  înglobează 
toate solutiile propuse (anvelopa, instalatii si utilizare energie regenerabila) S1 + S2 + S3 
+ S4 + S5 + S6 + S7, rezultă un consum specific anual de energie finala de 75,194 
kWh/m2·an, din care 69,523 kWh/m2·an energie finala din surse clasice si 5,671 
kWh/m2·an din surse regenerabile; consumul specific anual de energie finala pentru 
încălzire este de 59,425 kWh/m2·an. Economia anuala de energie finala este de 70 %. 
Consumul de energie primara pentru incalzire de 70,51 kWh/m2·an este sub valoarea 
de 123 kWh/m2·an, conform cerintelor inscrise in Ordinul 2641/2017.   

- reducerea anuala estimata a consumului anual de energie primară  
                REP = 610634,086 – 180187,6 = 430446,486 kWh/an 

- reducerea anuală estimată a cantității de gaze cu efect de seră  
                RECO2 = 102,522 – 30,642 = 71,88 echivalent tone CO2 
 
Utilizarea energiei regenerabile reprezinta un procent de 7,7 % din totalul de energie 
finala, necesara cladirii reabilitate, respectiv 8,3% din totalul de energie finala din surse 
clasice consumata.  

 
d. recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării 

conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.  
 

a) Rezistență mecanică și stabilitate  
 (cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
 
 În conformitate cu recomandările din expertiza tehnică clădirea se încadrează în 
clasa de risc seismic III și nu necesită măsuri de consolidare ale elementelor stucturale 
pentru interventiile propuse ( intrucat aceste interventii nu conduc la solicitari 
gravitationale si seismice suplimentare)  ci numai lucrari de reparatii curente. 
 
 b) Securitate la incendiu 

(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
 
Proiectul de față include si masurile necesare obținerii avizului de securitate la 

incendiu, solicitat prin certificatul de urbanism aferent proiectului și includerea în devizul 
general a cheltuielilor aferente măsurilor identificate ca fiind necesare de aplicat. 

Prin măsurile de intervenție propuse se dorește conformarea clădirii la normele 
specifice în vigoare la data întocmirii documentației în concordanță cu particularitățile și 
destinația clădirii, a categoriei de importanță și clasei de importanță, a riscurilor de 
incendiu și a nivelurilor de stabilitate la foc identificate, precum și a cerințelor enunțate 
de către beneficiar.  

Clădirea constituie un singur compartiment de incendiu conform  P118-99, tabel 
3.2.4. Conform prevederilor Normativului P118-99, încăperile se încadrează în risc mic 
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de incendiu (DST<420mJ/mp, exceptie facand centrala termica si spatiile pentru 
prepararea mesei, care au risc mediu si spațiile de depozitare, care au risc mare).  

Conform Normativului P118-99, tabel 2.1.9., gradul de rezistenţă la foc al clădirii 
este: II ( pereti exteriori si interiori structurali din beton, planșee din beton ). 

Distanțele la care sunt amplasate constructiile vecine corespund prevederilor 
P118/99, tabel 2.2.2. În cazul intervenţiei şi evacuării în caz de incendiu se asigură 
siguranţa utilizatorilor datorită materialelor folosite în structura de rezistenta.  

Evacuarea în caz de incendiu este posibilă in doua directii. Ușile căilor de 
evacuare se vor dechide în sensul de evacuare. Finisajele pe căile de evacuare vor din 
clasa de combustibilitate C0 (se vor desface lambriurile din lemn si PVC). 

Accesul autospecialelor se poate face în orice anotimp, pe cel puțin două din 
laturile clădirilor. 

Toate încăperile sunt ventilate și luminate direct, prin aceste goluri  facându-se și 
evacuarea fumului provenit de la un eventual incendiu. 

Sursele potențiale de aprindere sunt flăcările deschise sau surse de natură 
electrică și tehnică și surse mecanice. Împrejurările preliminate care pot determina sau 
favoriza iniţierea sau propagarea unui incendiu: instalaţii şi echipamente electrice defecte 
ori improvizate, defecţiuni tehnice de exploatare 

Placările, tratamentele fonice sau termice, finisajele combustibile vor fi montate 
sau protejate fața de aparatele electrice, corpuri de iluminat și în general de orice sursă 
de încălzire astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor. Nu este admisă utilizarea 
materialelor și a finisajelor din mase plastice în spațiile accesibile copiilor și în general se 
va elimina utilizarea celor care degaja fum și gaze toxice în caz de incendiu. Este interzisă 
folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile în alte locuri decât cele 
special amenajate, în cantități limitate și fără respectarea măsurilor de prevenire și 
stingere a incendiilor conform P118-99; interzicerea fumatului. 

Construcțiile se vor echipa cu mijloace de intervenție în caz de incendiu conform 
reglementărilor, în funcție de densitatea sarcinii termice. 

Măsuri privind prevenirea și stingerea unui eventual incendiu: 
- golurile din elementele de construcțtie (trecerea conductelor, cablurilor, etc.) 

sunt etanșate cu materiale rezistente la foc. 
- ignifugarea materialelor de construcție combustibile conform prescripțiilor 

tehnice în vigoare. 
- clădirea se va dota cu stingătoare și echipamente PSI conform legislației în 

vigoare; 
- ușile de pe traseul căilor de evacuare se vor deschide către direcția de 

evacuare ; 
- amenajarea incintei astfel încât să fie permis accesul mijloacelor de intervenție 

pentru stingerea incendiilor ; 
- în toate încăperile destinate copiilor densitatea sarcinii termice sa fie mai mică 

de 420 MJ/mp 
- asigurarea  instalațiilor de stingere a incendiului, evacuare și alertare în caz 

de incendiu și evacuare a fumului conform legislației în vigoare 
Pentru incadrarea spatiilor in reglementarile normativului P118/99 sunt necesare 

urmatoarele interventii: 
- desfacerea inchiderilor existente la coridoare  pentru realizarea instalatiei de 

desfumare 
- montarea de trape de desfumare la ambele case de scara 
- Pe caile de evacuare: inlocuirea tamplariilor interioare cu tamplarii de Al cu geam 

securizat, cu autoinchidere 
- Desfacerea placajelor combustibile pe caile de evacuare 



27 

 

- Realizarea unei inchideri reistente la foc EI150 intre subsol si parter, cu usa EI60 
- recompartimentarea spatiilor pentru centrala termica pereti EI/REI 180 si planseu 

REI120 si pentru centrala detectie incendiu EI/REI 60, planseu REI60 si usa EI30. 
Spatiile de deasupra centralei termice nu se vor folosi de catre copii. Salile de activitati 
se vor transforma in spatii administrative pentru personalul centrului. 

- Prevederea unei instalatii de hidranti interiori si a gospodariei de apa de 
incendiu aferente 

- prevede un  hidrant  exterior suprateran Dn 80, cu legatura din reteaua 
oraseneasca,  

- Prevederea unui sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu; 
- Prevederea instalatiilor electrice pentru asigurarea iluminatului de siguranta 
- Marcarea căilor de evacuare 

 
c) Igienă, sănătate și mediu 
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
 

   Următoarele măsuri vizează îndeplinirea cerinței de igienă și sănătate, 
conform normelor aflate în vigoare la data întocmirii documentației: 

o tâmplăria nouă va fi prevăzută cu un numar corespunzator de ochiuri de 
geam deschizibile grile higroreglabile care să permită schimburile necesare 
de aer și permeabilitate la aer în conformitate cu “Ordinul nr. 536 din 23 iunie 
1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul 
de viață al populației”; 

o prevederea unor instalatii locale de ventilare, pentru bucătării . 
 
S-a asigurat etanșietatea la apă și vânt a tâmplăriei. 

  S-a asigurat igiena apei potabile și evacuarea apelor uzate în rețele de 
canalizare. 

Clădirea este prevazuta cu grupuri sanitare pentru copii și personal împarțite pe  
sexe, și sunt dotate  cu  obiecte sanitare (lavoare din porțelan, vas WC, pisoare). 

Este asigurat iluminatul natural al încăperilor.  
Se vor realiza lucrari de igienizare a spatiilor, in special cele afectate de cmdens 

si mucegai. Se vor inlocui placarile ceramice la grupurile sanitare destinate copiilor. 
 

 
d) Siguranță și accesibilitate în exploatare 
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată)  
 

Sunt prevăzute următoarele măsuri privind îndeplinirea cerinței de siguranță și 
accesibilitate în exploatare: 

   
o se va asigura iluminat de siguranță pe căile de evacuare; 
o se vor executa lucrari de reparatii la parapetii si balustrazile degradate. 
o pentru accesul in cladire a persoanelor cu dizabilități locomotorii se vor 

prevedea lucrari pentru accesibilizarea spatiilor pentru persoanele cu 
handicap, respectiv realizare rampa exterioara de acces, amenajare grup 
sanitar adaptat, dotare incinta cu elevator cu senile la scara interioara. 
 
 

e) Protecție împotriva zgomotului  
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
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Prezenta documentație nu prevede măsuri specifice referitoare la această 
cerință, însă lucrările de reabilitare propuse vor aduce un aport privind protecția împotriva 
zgomotului. Tâmplăria propusă va avea ca referință caracteristicile prezentate în HG nr. 
1061/2012 pt. modificarea anexei nr. 2.4 la HG 363/2010 privind aprobarea standardelor 
de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, respectiv izolare la 
zgomot aerian – minimum 25 dB.  

La alegerea echipamentelor se pun condiţii de nivel de zgomot ≤ 45dB(A) la 
nivelul spaţiilor de birouri; s-ause vor alege soluţii constructive pentru limitarea 
zgomotului produs de instalaţii, respectiv: suporturi amortizoare pentru utilaje, 
atenuatoare de zgomot pe canalele de ventilare şi la gurile de aer, racorduri elastice, 
rigidizarea pereţilor canalelor de aer. 

Se vor lua măsuri de limitare a nivelului de transmitere a vibraţiilor produse de 
utilajele de instalaţii la părţile structurii de rezistenţă prin montarea corectă a acestora, 
prevederea de suporturi amortizoare şi straturi elastice pe postamente.  

 
f) Economie de energie și izolare termică 

(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
 
Obiectivul principal al prezentului proiect este acela de reducere a consumurilor 

de energie prin cresterea performantelor energetice ale elementelor de anvelopa si 
reabilitarea instalațiilor cu scopul eficientizării acestora.  

In acest sens s-au prevazut măsuri de izolare termică, respectiv izolarea 
termică a peretilor exteriori, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie eficientă 
energetic, isolarea planseului de la ultimul nivel si a planseului dintre subsol si parter. 

Totodata s-au prevazut masuri la instalatii cum sunt: 
- managementul consumurilor electrice 
- producere energie termica si electrica in solutii combinate din sursa clasica si 

surse regenerabile.    
Prezenta documentație respectă normele referitoare la această cerință aflate în 

vigoare la data întocmirii. 
  

g) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
 

  Implementarea măsurilor din prezentul proiect va conduce la diminuarea 

substanțială a consumului de energie din surse convenționale.  

  Includerea în proiect a unor surse de energie alternativă – panouri solare, si 

panouri fotovoltaice conduce la reducerea substanțială a emisiilor de CO2 și a energiei 

primare înglobată în consumuri.  

 
5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum 
două) şi analiza detaliată a acestora  
 
Conform temei de proiectare cele doua scenarii tehnico-economice agreate, care 

se analizeaza in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie sunt: 
 
Scenariul I – care cuprinde toate masurile de crestere a performantelor energetice 

ale elementelor de anvelopa (a÷g) constituite in pachetul PS prezentat in audit si masurile 
necesare asigurarii exigentelor privind securitatea la incendiu si igiena si sanatatea 
utilizatorilor, constituite in pachetul maximal; 

Scenariul II - care cuprinde: 
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-  măsurile de crestere a performantelor energetice dar fără regenerabile 
(panouri solare și fotovoltaice, inclusiv apa caldă de consum) completat cu măsurile 
necesare asigurării exigentelor de calitate privind securitatea la incendiu, fără intervenții 
la instalațiile electrice de la subsol, parter, etaj 1 si etaj 2, fără Instalatia de ventilare 
bucatarii si fără Instalatii sanitare si hidranți interiori.  

 
5.1  Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:  
 

a.  descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:  
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;  
- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor 
arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; 
- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente 
valoroase, după caz;  

- Nu este cazul.  
- demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea 
configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;  

- Nu este cazul.  
 
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;  
 - Nu este cazul, clădirea a fost încadrată în risc seismic III.  
 - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al 
construcţiei existente;  

 - Nu este cazul.  
 

b. descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică 
de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 
instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, 
debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului 
de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii 
construcţiei reabilitate; 
 
  Conform ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice 
și gestionarea inteligentă a energiei in clădirile publice cu destinație de unități de 
invățămant, sunt identificate următoarele acțiuni sprijinite: 
 
I. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice:  
  

În cadrul proiectului de reabilitare energetică a Centrului de asistență socială 
Giurgiu, măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort 
interior) includ următoarele lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază: 

 
 

A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii 
 

a) Termoizolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren 
expandat ignifugat, clasa de reacție la foc B – s2,d0, de 10 cm grosime, montat pe faţa 
exterioară a pereţilor, protejat cu o tencuială subţire armată cu plasă din fibre de sticlă 
(termosistem). Suplimentar, pentru toate fațadele și nivelurile, se realizează bordarea cu 
fâşii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 (C0) –vata 
minerala semirigida, dispuse în dreptul tuturor planşeelor clădirii cu lățimea de minim 30 
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cm şi cu grosime 10cm, inclusiv prinderile de suport, montat prin lipire si cu dibluri, plasa 
din fibra de sticla, masa de spaclu si tencuiala decorativa . 
       La soclu se va prevedea  polistiren extrudat de 10 cm, clasa de reacție la foc B – 
s2,d0. 
       Rezistenţa termică a pereţilor exteriori parte opacă va fi:  
       R = 3,62 m2K/W, R’ = 2,3...2,63 m2K/W  

 
Soluţia prezintă următoarele avantaje: 

- realizează în condiţii optime corectarea majorităţii punţilor termice; 
- conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei la vaporii de apă şi 

al stabilităţii termice; 
- protejează elementele de construcţie structurale precum şi structura în 

ansamblu, de efectele variaţiei de temperatură; 
- nu conduce la micşorarea ariilor locuibile şi utile; 
- permite realizarea, prin aceiaşi operaţie, a renovării faţadelor; 

 
Inainte de aplicarea termosistemului se vor îndepărta de pe faţada clădirii: 

conducte de gaze, grilaje, aparate de aer conditionat, antene, inchideri cu cornier metalic  
si alte elemente adaugate ulterior punerii in folosinta a imobilului. De asemenea se va 
desface zonele de tencuiala care nu mai sunt aderente la suprafata peretelui si placajele 
ceramice, acolo unde este cazul. Verificarea aderentei se va face pe toata suprafata de 
fatada inclusiv in zonele care nu prezinta degradari vizibile.  

Se vor etansa rosturile dintre panouri cu chit permanent plastic. 
 
 Soluţia propusă va fi realizată astfel:  

 stratul suport trebuie, cu câteva zile înainte de montarea termoizolaţiei, pregătit, 
verificat şi eventual reparat, inclusiv în ceea ce priveşte planeitatea (având în vedere că 
în această soluţie abaterile de la planeitate nu pot fi corectate prin sporirea grosimii 
stratului de protecţie) şi curăţat de praf şi depuneri; 

 stratul termoizolant, în grosime de 10 cm, din plăci de polistiren expandat 
ignifugat, de dimensiuni mari (ex: 0,50x1,00 m), detensionate, este fixat prin lipire pe 
suprafaţa suport, reparată şi curăţată în prealabil; stratul de lipire se realizează, din 
mortar sau pastă adezivă cu lianţi organici (răşini), lipirea făcându-se pe întreaga 
suprafaţă; 

 fixarea stratului termoizolant se face atat prin lipire cat si mecanic, cu dibluri 
insurubate, pentru împiedicarea smulgerii datorate sucţiunii vantului; 

 montarea plăcilor termoizolante se va face fara rosturi şi decalate pe rândurile 
adiacente, având grijă ca adezivul să nu fie în exces şi să nu ajungă catre fata exterioara, 
fapt care ar conduce la pericolul apariţiei ulterioare a crăpăturilor în stratul de finisaj, 
neplaneitati, si la crearea de punti termice locale. La colţuri şi pe conturul golurilor de 
fereastră se vor prevedea plăci termoizolante în formă de L  concomitent cu teserea 
placilor;  

 Stratul de protecţie şi de finisaj se execută, în straturi succesive (grundul şi 
tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5...10 mm, şi se armează cu o 
ţesătură deasă din fibre de sticlă;  

 Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze, pe lângă o aderenţă bună la suport 
(inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor şi contracţiilor datorită variaţiilor climatice, 
fără desprinderea de suport) şi permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu 
impermeabilitate la apă;  

 Tencuiala subţire se realizează dintr-o pastă pe bază de răşini siliconice obţinută 
prin combinarea lianţilor din răşini siliconice cu o răşină sintetică acrilică în dispersie 
apoasă care reduce coeficientul de absorbţie de apă prin capilaritate. Finisarea se poate 
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face cu vopsele în dispersie apoasă; 

 Reţeaua de armare, fixată pe suprafaţa suport cu mortar adeziv, este în funcţie 
de tipul liantului folosit la componenta de protecţie (din fibre de sticlă – eventual protejate 
cu o peliculă din material plastic pentru asigurarea protecţiei împotriva compuşilor alcalini 
în cazul tencuielilor cu mortare hidraulice – sau fibre organice: polipropilenă, poliester). 
Trebuie asigurată continuitatea stratului de armare prin suprapunerea corectă a foilor de 
ţesătură din fibră de sticlă (min 10 cm). În zonele de racordare a suprafeţelor ortogonale, 
la colţuri şi decroşuri, pe conturul golurilor de ferastră, se prevede dublarea ţesăturilor 
din fibre de sticlă (fâşii de 25 cm) şi folosirea unor profile subţiri din aluminiu. La colţurile 
golurilor de fereastră, pentru armarea suplimentară a acestora, se vor prevedea ştraifuri 
din ţesătură din fibre de sticlă cu dimensiuni 20x40 cm, montate la 45o;  

 Pe înălţimea parterului  se va monta o a doua ţesătura  de protecţie; 

 Firmele asigură diferite accesorii pentru protecţia muchiilor tâmplariilor (inclusiv 
lăcrimare pentru îndepărtarea apelor pluviale), profile de soclu care susţin la partea 
inferioară termoizolaţia etc. La colţurile ieşinde şi pe conturul golurilor de tâmplărie se 
prevăd profile din tablă subţire de aluminiu de 2 mm grosime, de tip cornier 40x40 mm la 
colţuri şi profil special cu lăţime desfăşurată de cca 300 mm pe glafurile verticale si 
superior al tâmplăriei. La partea superioară a golurilor de tâmplărie aceste profile 
formează lăcrimarul;  

 Se va evita ca rosturile placilor de polistiren ignifugat sa fie aliniate cu 
ancadramentele de fereastră, care sunt zone cu concentrări mari de eforturi;  

 Este necesar ca sistemul termoizolant sa se intoarca si pe zona golurilor de 
fatada care vor fi bordate cu polistiren expandat ignifug, în grosime de 3 cm grosime. 
Deoarece spatiul este insuficient, la partea inferioara în prealabil se îndepărtează glaful 
si tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, 
având lătimea corespunzatoare acoperirii pervazului, dispuse pe un strat din polistiren 
expandat ignifugat.   

 
În scopul reducerii substanţiale a efectului negativ al punţilor termice, aplicarea 

soluţiei trebuie să se facă astfel încât să se asigure continuitatea stratului termoizolant 
pe toate elementele opace ale anvelopei. 

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuitătii termoizolatiei 
si de aceea termoizolatia peretilor exteriori trebuie ridicată pe toată înăltimea aticului 
terasei, inclusiv catre terasa, eliminându-se astfel puntea termică, existentă în prezent în 
această zonă.  

Rosturile se închid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „omega” din 
tablă zincată sau alte materiale adecvate. 

 
Se vor folosi numai produse agrementate tehnic si intreg sistemul va proveni de 

la un singur producator. Se vor folosi accesoriile si tehnologiile de punere in opera 
agrementate ale producatorului ales, pentru a obtine rezultatul prevazut in prezenta 
documentatie si durata de viata corespunzatoare. 

Execuţia trebuie făcută în condiţii speciale de calitate şi control, de către firme 
specializate, care deţin de altfel şi patentele aferente, referitoare în primul rând la 
compoziţia mortarului, dispozitivele de prindere şi solidarizare, scule, maşini, precum şi 
la tehnologia de execuţie. 
 

b)Termoizolarea planşeului terasei cu un strat termoizolant din polistiren extrudat 
de 25cm grosime; pe conturul interior al aticului se vor dispune fâşii termoizolante din 
polistiren expandat de 10cm grosime, clasa de reacție la foc B-s2,d0, în scopul reducerii 
efectelor defavorabile ale punţilor termice de pe conturul planşeului de peste ultimul nivel; 
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partea superioară a aticului se va placa cu 5cm de polistiren expandat protejat de şorţ de 
tablă vopsită de 0,5mm. 

Se vor reface toate straturile terasei (panta, strat de difuzie cu deflectoare, bariera 
de vapori, termoizolatie, sapa slab armata, strat de difuzie-decompresiune-compensare, 
hidroizolatie, strat de protectie) si se va realiza un strat de protectie al hidroizolatiei din 
sapa slab armata 3-5cm grosime pentru amplasarea si mentenanta echipamentelor de 
instalatii. 

Rezistenţa termică a planşeului terasa este: R = 6,15 m2K/W,   R’ = 5,24 m2K/W 

Se vor executa următoarele operaţiuni:  
- îndepărtarea protectiei hidroizolatiei, 
- desfacerea antenelor functionale si nefunctionale si a altor elemente 

existente pe terasa, 
- repararea soclurilor de la ghenele de aerisire, 
- repararea peretilor ce prezinta degradari, 
- supraînăltarea aticului cu zidarie confinata din caramida si beton. 
 
Pentru refacerea termoizolatiei si a hidroizolatiei cu materiale performante se vor 

executa urmatoarele operatiuni: 
- montarea stratului termoizolant din polistiren extrudat ignifugat, cu grosimea de 

25cm; se pot monta doua straturi de polistiren de 10 si 15cm, grosime, cu rosturile 
decalate, pentru a nu apare punti termice ; 

- realizarea stratului de protectie a termoizolatiei, 
- realizarea hidroizolatiei din membrane cu bitum aditivat si a sapei slab armate 

de protectie 
- realizarea parapetului metalic de protectie, h100cm de la cota de calcare. 
Străpungerile de terasă - sifoanele si coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile 

existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate dupa caz. 
În scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe 

conturul planșeului de peste ultimul nivel, este foarte important a avea continuitate între 
termoizolația terasei cu cea a pereților exteriori. Se va asigura acordarea termoizolației 
terasei cu termoizolația verticală a aticului. La partea superioară a aticului, pentru 
protecția stratului termoizolant, se prevede un sorț din tablă  vopsita in camp electrostatic, 
cu grosimea de 0,5 mm. 

 
 

c)Termoizolarea planşeului dintre parter si subsol, la partea inferioara, cu un strat 
termoizolant din vata minerala caserata de 12 cm grosime 

Rezistenţa termică a planşeului dintre parter si subsol este:  
 R = 3,19 m2K/W,   R’ = 2,29 m2K/W 

În primă fază, se va realiza curăţirea suprafeţei tavanului din subsol 
Pe suprafața curațata se va monta unu strat termoizolant din vata minerala 

semirigida în grosime de 12cm. 
Vata minerala se va aplica prin lipire cu adeziv şi fixare cu bolţuri metalice 

împuşcate sau înşurubate. Pentru tehnologia de montare a termoizolaţiei, se vor respecta 
indicaţiile prezentate pentru pereţii exteriori. Peste stratul termoizolant se va realiza un 
strat de protecţie de grosime de 3…4 cm, realizat din mortar de ciment şi armat cu plase 
sudate STNB φ 4…5/100 x 100 mm şi, eventual, cu plase de rabiţ; atât stratul 
termoizolant cât şi stratul de protecţie sunt fixate mecanic de planşeul din beton armat, 
prin intermediul unor ancore şi a unor bolţuri din oţel inoxidabil, cu expandare, montate 
în găuri forate cu dispozitive rotopercutante. 

Se repetă operaţiunea pentru fixarea pe verticală cu h = 90 cm. 
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d)Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă cu rama din PVC 
pentacamerală prevăzută cu vitraj termoizolant 4+16+4 mm, tratat low-e, cu clapete de 
ventilare. 

 Tâmplărie cu tocuri și cercevele din PVC, cu profil pentacameral, cu rupere de 
punte termică; 

 Clasa de performanță energetică A,   

 Tâmplărie dotată cu sistem de garnituri etanșe duble și grile higroreglabile pentru 
ventilarea spațiilor și realizarea schimburilor de aer necesare. Profilele vor asigura 
proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de 
combustie C2- greu inflamabil. 

 Se va asigura etanșarea la aer și la apă a rosturilor de pe conturul tâmplăriei cu 
materiale specifice (spume poliuretanice, chituri siliconice, mortare etc. ) 

 Tamplaria va fi prevazuta cu un numar suficient de ochiuri deschizibile, care sa 
asigure ratia de aer proaspat necesara ocupantilor In această situaţie rezistenţa 
termică a tamplariei exterioare este: 

     R’ = 0,77 m2K/W 
Solutia pentru inlocuirea tâmplariei existente  va avea urmatoarele etape: 

 desfacerea tâmplăriei existente  

 montarea tâmplăriei performante.  
 

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere: 
- etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie , dintre toc 

si golul din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla ; 
completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala. 

- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale 
speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare 
hidrofobe). 

- se vor prevedea lacrimare la partea superioara a golurilor din pereti. 
- crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate 

indepartarii apei condensate intre cercevele. 
- inlocuirea glafurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta  existenta si 

forma lacrimarului , etansarea fata de toc si fata de perete. . 
 

            In această situaţie rezistenţa termică a pereţilor exteriori parte vitrată va fi de: 
   R’ = 0,77 m2K/W    

 
 
B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de 
furnizare a apei calde de consum; 
 

        e) Realizarea unei centrale termice proprii 

Masura constă in realizarea unei centrale termice proprii, pe gaze naturale, 

amplasată in clădire la parter . Refacerea instalatiei interioare de incalzire (conducte de 

distributie, coloane si inlocuirea corpurilor de incalzire) montarea de robinete de 

echilibrare hidraulica la baza coloanelor de incalzire, montarea de robineti cu cap 

termostatat la corpurile de incalzire 

Centrala se va echipa cu 2 cazane in condensatie, pe gaze naturale, care vor 

functiona în cascadă, pornirea şi oprirea lor depinzând de graficul de reglaj prestabilit şi 

introdus în controller-ul centralei, funcţie de variaţia temperaturii exterioare şi de 

necesităţile de consum. 
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 Circulaţia agentului termic către consumatori va fi asigurată de pompe de circulaţie 
pe conductă, dimensionate la debitul şi presiunea necesară fiecărui tip de consumatori. 
Fiecare circuit este prevăzut cu câte o pompă dublă, model în linie. 
          Se vor prevedea ventile de reglaj cu cap termostatat pe tur la radiatoarele din sali, 
birouri, cu excepţia celor din grupurile sanitare, holuri şi spaţii tehnice . 
 
      f)Inlocuirea obiectelor sanitare si armaturilor sanitare cu armaturi cu consum redus 
de apa, refacere instalatii sanitare apa calda de consum si prevederea de panouri solare 
pentru producere apa calda de consum 
 

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice 
și/sau termice pentru consum propriu; 

Pentru reducerea consumului de combustibil folosil si implicit a emisiilor de gaze cu efect 
de sera, s-au propus două solutii care presupun instalarea de sisteme alternative de 
producere energie termica si electrica, respectiv: 
- prepararea apei calde menajere cu panouri solare; 
- producerea unei cote din energia electrica necesara functionarii cladirii cu panouri 

fotovoltaice. 
 
 Preparare apa calda cu panouri solare  

Valorificarea surselor regenerabile contribuie in principal la reducerea 
consumurilor de energie termica si electrica, precum si la cresterea sigurantei in 
alimentarea cu energie, prin diversificarea  gamei de surse producatoare de energie 
folosite pentru preparare apei calde de consum, realizând concomitent si protectia 
mediului. 
 Pentru prezentul proiect s-a propus utilizarea energiei solare ca sursa alternativa 
pentru producere de apa calda menajera.  
 Amplasamentul obiectivului tratat in prezenta lucrare, se afla  in municipiul Giurgiu, 
unde există posibilitatea folosirii cu succes a energiei solare.  
 Valorificarea energiei solare se face prin instalaţii termice solare (panouri 
termosolare). Instalaţiile termice solare sunt sisteme prin care radiaţia solara este 
transformata cu ajutorul echipamentelor specifice (colectoare solare) in caldura care se 
transmite unui consumator (rezervor de apa calda de consum). Instalaţiile solare 
contribuie la o reducere consistenta a consumului de energie, in primul rând energie 
termica si electrica si implicit la o diminuare a emisilor poluante in atmosfera (noxe de 
CO2) faţa de instalaţiile clasice. 

In alcatuirea  instalaţiei solare intra urmatoarele componente : 
- panouri solare – 8 bucati 
- boiler de acumulare apa calda preparata cu energie solara, cu posibilitate de 

racord si la sursa clasica de energie termica (boiler bivalent) – 2 buc 
- pompa de circulaţie pentru agentul termic solar 
- elemente de automatizare 
- aparatura si dispozitive de siguranţa si control  

     Instalatia de producere apa calda de consum cu energie solara va furniza cca 40% 
din necesarul de apa calda de consum si va fi interconectata cu instalatia de producere 
in sistem clasic.  Panourile solare se vor amplasa pe terasa clădirii. Schema de principiu 
a instalatiei si a modului de cuplare cu centrala termica este prezentata in plansa IT01. 
In plansa IE-02 este prezentat planul de amplasare a panourilor solare . 
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Utilizarea panourilor fotovoltaice pentru producere de energie electrica 
necesara consumului propriu al cladirii  

 
In vederea reducerii consumului de emisii de gaze cu efect de sera sub valorile 

solicitate in documentele POR, se propune ca o parte din energia electrica necesara 
functionarii cladirii sa fie produsa cu panori solare fotovoltaice.  

 
Principalele categorii de receptoare electrice ale cladirii sunt: iluminatul, prizele 

monofazate, centrala termica si gospodarie de apa de incendiu. 
Datele  tehnice ale solutiei sunt urmatoarele : 
- numarul de panouri solare fotovoltaice : 22 
- dimensiunile panoului : 2102x1040x35mm 
- puterea electrica nominala a panoului : 450W 
- orientarea cardinala a panourilor : S-E 
- unghiul de inclinare al panoului fata de orizontala: 150 
- solutia de montare a panourilor pe terasa : prin lestare ( max 50kg/m2 ) 
- suprafata totala de captare a panourilor solare: 48 m2 
- puterea instalata a panourilor solare : 9,9 kW 
- energia electrica anuala furnizata de panourile solare la instalare : 11,4 MWh 
- energia electrica anuala medie furnizata pe durata de viata a panourilor: 9,5 MWh 
Energia electrica produsa la tensiunea de 400/230Vca de sistemul cu panouri 

solare fotovoltaice va fi injectata direct pe barele tabloului general al cladirii.  
In timpul programului de lucru energia electrica produsa de sistemul cu panouri 

solare fotovoltaice va fi consumata in totalitate, deoarece necesarul de energie electrica 
al cladirii este mai mare decat energia produsa de instalatia cu panouri solare 
fotovoltaice. Numai in afara programului de lucru si in timpul sarbatorilor legale necesarul 
de energie electrica al cladirii este mai mic, surplusul de energie electrica produsa fiind 
debitat in sistemul de distributie al furnizorului. 

 
 

D. Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de 
climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

  
Se vor prevedea instalatii locale de ventilare mecanica, pentru bucătărie . 
Tamplaria va fi prevazuta cu un numar suficient de ochiuri deschizibile, care sa  

asigure ratia de aer proaspat necesara ocupantilor .  
 
 

E. Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri; 
   
 Instalatiile electrice de iluminat vor fi complet inlocuite numai la subsol, parter si 
etajele 1 si 2.  
 La etajul 3 va fi completat numai iluminatul de siguranta de evacuare restul 
instalatiilor electrice fiind reabilitate de curand.  
 Instalatiile electrice de iluminat interior au fost proiectate astfel incat sa corespunda 
specificului functional si cerintelor de confort ambiental impuse de normele in vigoare.  
 Nivelele de iluminare sunt cuprinse intre 100 si 500lx functie de destinatia incaperilor 
astfel: 
           - holuri       : 200 lx 
           - sali de activitati    : 300 lx 
 - birouri      : 500 lx  
 - dormitoare      : 200 lx 
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           - scari                                                   : 100 lx 
           - grupuri sanitare    : 200 lx 
           - spatii tehnice    : 200 lx 
 Iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat cu surse LED, normale sau 
etanse, functie de destinatia incaperilor. 
 Comanda iluminatului se va realiza local cu intreruptoare sau comutatoare, montate 
langa usile de acces sau in zonele de iluminare. 
 O parte din corpurile de iluminat de pe holuri (cai de circulatie) vor fi folosite si ca 
iluminat de veghe, dar nu de siguranta. Aprinderea acestui iluminat se va realiza din mai 
multe puncte cu intreruptoare de capat.   
 Instalatiile electrice de iluminat se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru 
cu izolatie fara halogeni (fara degajare de gaze toxice si corozive in caz de incendiu), cu 
intarziere la propagarea flacarii in manunchi tip N2XH sau similar.  
 In spatiile unde vor fi plafoane false cablurile electrice se vor poza pe paturi de 
cabluri montate in spatiul dintre plafonul fals si planseu, iar pe verticala pana la aparate 
aparent in plinte din materiale plastice fara halogeni. In restul incaperilor cablurile electrice 
se vor poza aparent in plinte sau tuburi din materiale plastice fara halogeni. Acolo unde se 
poate se vor utiliza si tuburile ingropate existente. 
 Pentru alimentarea cu energie electrica a circuitelor de lumina au fost prevazute 
tablouri de distributie la fiecare nivel.   
 Instalatii electrice pentru iluminat de siguranta 
 Se vor prevedea urmatoarele categorii de instalatii electrice pentru iluminatul de 
siguranta:  

- instalatii electrice de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului – in 
incaperea grupului de pompare pentru incendiu, in incaperea centralei de 
avertizare incendiu si in incaperea centralei termice;  

- completarea instalatiilor electrice de iluminat de securitate pentru evacuare; 
- instalatii electrice de iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor de 

incendiu.  
Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se va asigura cu corpuri de 

iluminat ca si cele din cadrul iluminatului general, dar cu kit-uri pentru iluminat de 
siguranta cu autonomie de 1 ora. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare si pentru marcarea hidrantilor de 
incendiu, se va realiza cu luminoblocuri cu baterii de acumulatoare uscate incluse, cu 
autonomie de cel putin 2 ore, racordate la circuite independente sau la circuitele de 
iluminat din apropiere.  

Luminoblocurile pentru evacuare vor fi marcate cu “EXIT” si cu marcaj de indicare 
a traseului de urmat in caz de pericol, iar luminoblocurile pentru marcarea hidrantilor de 
incendiu cu “H”. 

Instalatiile electrice de iluminat se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru 
cu izolatie fara halogeni (fara degajare de gaze toxice si corozive in caz de incendiu), cu 
intarziere la propagarea flacarii in manunchi tip N2XH sau similar. 

Circuitele electrice de iluminat se vor poza aparent in tuburi sau plinte din materiale 
plastice fara halogeni. Acolo unde se poate se vor utiliza si tuburile ingropate existente. 

Toate carcasele metalice ale corpurilor de iluminat, se vor lega la pamant prin al 
treilea conductor al circuitelor. 
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F. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități 
care conduc la realizarea obiectivelor proiectului. 
 

 f) Monitorizare consumuri electrice. 

 Pentru monitorizarea consumurilor de energie electrica toate tablourile 
electrice de distributie existente vor fi prevazute cu aparate multifunctionale (AMF) pentru 
retele de distributie a energiei electrice (masura tensiune, curenti, puteri active, puteri 
aparente, energii active, frecvente, factori de putere, prezenta armonici, valori de varf), 
cu transmitere date prin protocol de comunicatie Modbus RTU. 

AMF-urile se vor monta in tablourile de distributie existente sau in cutii alaturate, 
daca nu exista spatiu in tablourile respective. 

Racordarea AMF-urilor se va face prin reductoare de curent cu 5A pe secundar. 
Pentru monitorizarea consumurilor de energie electrica se va prevedea, intr-o 

incapere cu personal administrativ, un PC cu un software specializat pentru 
monitorizarea parametrilor retelelor electrice si inregistrarea consumurilor de energie 
electrica (activa si reactiva).  

Pentru inregistrarea consumurilor de energie electrica software-ul specializat va 
afisa: 

- consumul pentru fiecare tablou in parte; 
- consumul pe grupe de tablouri (in cazul mai multor beneficiari); 
- consumul total. 
PC-ul va fi alimentat prin intermediul unei surse neintreruptibile UPS. 
Preluarea informatiilor de la AMF-uri si transmiterea catre PC se va realiza printr-

un modul ethernet care va fi montat in apropierea PC-ului. 
AMF-urile vor fi racordate la modulul ethernet printr-o retea ce se va executa cu 

cablu J-Y(St)Y 2x2x0,8 care se va poza aparent in plinte din PVC. 
Intre modulul ethernet si PC reteaua se va executa cu cablu UTP cat. 5e. 

Tot din UPS-ul pentru alimentarea PC-ului se alimenteaza si modulul ethernet. 
 
 

II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se 
solicită finanțare  (care nu conduc in mod direct la creșterea eficienței energetice) 
includ lucrari de intervenție/activități aferente investiției de bază. 

 
Aceste lucrări cuprind: 

a. repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol 
de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii; 

 Se vor etansa rosturile dintre panourile de fatada cu chit permanent plastic.
  

b. repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea 
sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a 
sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip 
şarpantă; 

 Este necesara realizarea, pe intreg perimetrul terasei, a unui atic din zidarie 
confinata si centuri din beton pentru preluarea grosimii suplimentare rezultata din 
straturile noi ale terasei (termoizolatie de 25cm grosime) si pentru ventilarea perimetrala 
a straturilor de difuzie.  

 

Se vor realiza lucrari de reparatii la sistemul de evacuare a apelor pluviale. 
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c. demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa 
clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de 
intervenţie; 

 Nu este cazul 
 

d. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 

 Se vor realiza lucrari de refacere a finisajelor interioare la pereti, tavane si 
pardoseli in zonele afectate de modernizarile instalatiilor interioare si a inlocuirii de 
echipamente. 
 

e. repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la 
infrastructura clădirii; 

Se vor realiza lucrari de refacere a trotuarelor de garda, cu pante catre exteriorul 
cladirii pentru indepartarea apelor pluviale de fundatii, cu cordon de etansare pe tot 
perimetrul cladirii . 
 
f. lucrari de montare/reabilitare/modernizare a instalatiilor electrice de forta in 

centrale termice in cazurile in care acestea vor fi dotate cu echipamente si 
utilaje consumatoare de energie electrica (pompe de caldura, cazane, pompe); 

    S.a asimilat paragrafului, considerand că gazele naturale reprezintă o utilitate 
necesară pentru alimentarea cu combustibil primar și funcționarea noii centrale termice . 

Suplimentar se vor alimenta și mașinile de gătit de la bucătării, inlocuing gazele lichefiate 
din butelii așa cum este situația in prezent. 

 

g. repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor 
de canalizare menajeră şi/sau pluvială; 

- nu este cazul. 

 

h. măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul; 

-   nu este cazul. 
 

i. crearea de facilităţi/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi 
(rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă; 

Sunt necesare lucrari pentru adaptarea spatiilor existente pentru accesul si 
utilizarea acestora de catre persoanele cu handicap locomotor. Solutiile enumerate sunt 
minimale si se vor trata in detaliu intr-o faza ulterioara de proiectare. 

Avandu-se in vedere faptul ca spatiile existente sunt deja structurate si utilizate 
pentru scopuri precise, s-au propus solutii care sa afecteze cat mai putin 
functionalitatea acestora si a cladirii in ansamblu: 

 
          Realizarea accesului in cladire 

La scara principala exterioara se va monta platforma elevatoare pentru 
transportul pe verticala a persoanelor in scaun cu rotile. 

 
           Amenajare grup sanitar adaptat persoanelor cu handicap 

In interiorul cladirii se va amenaja un grup sanitar cu usa de acces, dimensiunile, 
obiectele sanitare si accesoriile adaptate persoanelor cu handicap. 
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           Asigurarea accesului la toate etajele cladirii 
Singura scara care deserveste toate nivelele constructiei are latime de 1,30m, 

redusa pentru montarea unui lift-platforma de scara. Pentru transportul pe verticala a 
persoanelor cu disabilitati se va procura un elevator cu senile special pentru transportul 
pe scari al persoanelor in scaun cu rotile si se va desemna o persoana responsabila cu 
acesta. 

 

j. lucrări de recompartimentare interioară; 

 Se vor efectua lucrări care țin de conformarea clădirii la normele ISU si pentru 

adaptarea spatiilor la persoanele cu disabilitati. A se vedea pct. “k”  si “h” 

k. procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unei clădiri prevăzute din proiectare 
cu lifturi (care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective) sau 
în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural; 

- Nu este cazul. 

l. lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU sau 
lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată; 

Pentru respectarea exigentei de calitate "B"- securitate la incendiu sunt necesare 
urmatoarele interventii pe parte de arhitectura : 

 
- desfacerea inchiderilor existente la coridoare  pentru realizarea instalatiei de 

desfumare 
- Pe caile de evacuare: inlocuirea tamplariilor interioare cu tamplarii de Al cu geam 

securizat, cu autoinchidere 
- Desfacerea placajelor combustibile pe caile de evacuare 
- Realizarea unei inchideri reistente la foc EI150 intre subsol si parter, cu usa EI60 
- recompartimentarea spatiilor pentru centrala termica pereti EI/REI 180 si planseu 

REI120 si pentru centrala detectie incendiu EI/REI 60, planseu REI60 si usa EI30. 
Spatiile de deasupra centralei termice nu se vor folosi de catre copii. Salile de activitati 
se vor transforma in spatii administrative pentru personalul centrului. 

- montarea de trape de desfumare la ambele case de scara 
Evacuarea fumului se va face prin ochiuri mobile cu actionare electrica, automata 

printr-un semnal de la centrala de avertizare incendiu si manuala. Ochiurile mobile vor 
avea tablouri proprii de comanda.  

Pentru alimentarea cu energie electrica a tablourilor ochiurilor mobile pentru 
desfumare, se va prevedea tabloul TAOMF (tablou alimentare ochiuri mobile pentru 
desfumare).  

Tabloul TAOMF va fi alimentat pe doua cai; de la tabloul general TEG dinaintea 
intreruptorului general si de la grupul electrogen cu pornire automata. Aparatajul pentru 
cuplarea automata pe sursa de rezerva si revenirea pe sursa de baza (AAR), va fi 
prevazut in tabloul TAOMF.  

Atat coloanele pentru alimentarea tabloului TAOMF, cat si coloanele pentru 
alimentarea tablourilor ochiurilor mobile pentru desfumare se vor executa cu cabluri cu 
conductoare din cupru RF 90’. 
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o desfumarea căilor de evacuare 
 
Evacuarea fumului de pe coridoare se va face mecanic cu instalatiile de ventilare 

pentru desfumare, iar din casele scarilor se va face natural organizat prin deschiderea 
trapelor de desfumare prevazute la partea superioara a caselor scarilor. Atat pornirea 
ventilatoarelor cat si deschiderea trapelor se va face automat printr-un semnal de la 
centrala de avertizare incendiu si manual. 

Pentru alimentarea cu energie electrica a ventilatoarelor instalatiilor de ventilare 
pentru desfumare si a tablourilor trapelor pentru desfumare va fi prevazut tabloul TSIF. 

Tabloul TSIF va fi alimentat pe doua cai; de la tabloul general TEG dinaintea 
intreruptorului general si de la tabloul gospodariei de apa de incendiu TGAI care are ca 
sursa de rezerva grupul electrogen cu pornire automata. Aparatajul pentru cuplarea 
automata pe sursa de rezerva si revenirea pe sursa de baza (AAR), va fi prevazut in 
tabloul TSIF.  

Coloanele pentru alimentarea tabloului TSIF si a tablourilor trapelor pentru 
desfumare, precum si circuitele pentru alimentarea ventilatoarelor se vor executa cu 
cabluri cu conductoare din cupru RF 90’. 
 

o prevederea unei instalatii de stingere cu hidranti interiori; 
 
 In conformitate cu prevederile Normativului P118-2/2013 cu completarile si 
modifcarile ulterioare, articolul  4.1. g) clădiri de sanatate/pentru supravegherea, ingrijirea 
ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batranilor, persoanelor cu dezabilitati sau 
lipsite de adapost, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții: (i) au capacitatea 
maximă simultană mai mare de 50 de persoane; (ii) au volumul mai mare de 2000mc, 
cladirea va fi prevazuta cu hidranti interiori de incendiu. Debitul si presiunea de apa 
necesare pentru hidrantii interiori sunt de 4,2 l/s si presiunea de 40 mH2O. 
 
 1.- Instalatie cu hidranti de incendiu interiori – este formata dintr-o retea de 

distributie ramificata apei care va alimenta 20 hidranti interiori.   

  Instalatia cu hidranti de incendiu interiori va asigura: 

 2 jeturi in functiune , obtinut de la hidrantul situat pe acelasi palier, conform 

Anexa Nr.3 din Normativ P118/2-2013; 

 debitul specific al unui hidrant de incendiu interior qhi = 2,1 l/s, iar debitul de 

calcul al instalatiei  Qcalcul = 4,2 l/s; 

 protejarea fiecarui punct al cladirii cu 2 jeturi in functiune, conform art. 4.36. 

din Normativ P118/2-2013. 

  Hidrantii de incendiu interiori au fost amplasati in locuri vizibile si usor 

accesibile in caz de incendiu, in functie de lungimea furtunurilor si de 

geometria spatiilor protejate ale cladirii. 

 Hidrantii de incendiu interiori se pot monta aparent sau inglobat, marcandu-se 

corespunzator. Identificarea hidrantilor trebuie sa fie facuta prin iluminat de securitate. 

 Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format 

din furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele refulare a apei, se vor monta intr-o 

cutie speciala, amplasata in nisa sau firida in zidarie, la inaltimea de 1,50 m de la 

pardoseala. 

 Hidrantii de incendiu interiori se vor echipa cu furtunuri plate si tevi de refulare 

universale montate la extremitatile furtunurilor pentru a forma, dirija si controla jetul de 

apa (vezi SR EN 671-2). 
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 Lungimea furtunului plat trebuie sa fie de 20 m. Suportul de furtun plat pentru 

hidrantul interior de incendiu poate fi cu tambur, cu furtun pliat sau cu furtun bobinat. 

 Teava de refulare universala este prevazuta cu un robinet de inchidere a 

alimentarii cu apa. Robinetul de hidrant trebuie sa fie cu deschidere lenta. 

 Cutiile trebuie prevazute cu o usa si pot fi echipate cu o incuietoare. Usile cutiilor 

trebuie sa se deschida cu min. 170⁰ pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate 

directiile.  

  

o prevederea unei instalatii de stingere cu hidranti exteriori; 

Conform prevederiilor Normativului P118-2/2013 cu completarile si modifcarile  
ulterioare articolul 6.1. f) clădiri de sanitate/pentru supravegherea, ingrijirea  
ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batranilor, persoanelor cu dezabilitati sau  
lipsite de adapost, cu maim ult de 2 (doua) niveluri supraterane, Conform Anexei 7 din  
P118/2-2013, pentru cladiri de gradul II stabilitate la incendiu si cu volumul de la  
5.001 m3 la 10.000 m3, debitul de apa pentru stingerea din exterior a incendiilor este 
 de 10 l/s; conform art.6.19-(b) timpul teoretic de functionare al hidrantilor exteriori  
este de 180 minute. Se prevad 2 hidranti exteriori. 
 Conform prevederiilor Normativului P118-2/2013 cu completarile si modifcarile  

ulterioare articolul 6.4. se vor monta  hidranti exteriori cu diametrul minim Dn 80mm.  

Se prevad montarea 2 hidranti exteriori supraterani in incinta cu debitul de 5.0l/s fiecare 

, la cca 6m de aceasta, la limita de proprietate, langa drum, care este si cale de acces a 

autospecialelor.  

Racodul si conducta de alimentare a hidrantului exterior prevazut in proiect vor avea 

diametrul Dn 100mm.  

 

o prevederea unei gospodarii de incendiu hidranti interior si exteriori; 
Pentru asigurarea in permanenta a debitului si presiunii necesare functionarii 

instalatiilor interioare si exterioare de stingere, corespunzator prevederilor Normativului 
NP 118/2-2013, se vor asigura urmatoarele : 

- rezerva intangibila de apa pentru fiecare instalatie (hidranti interiori, hidranti 
exteriori,) 

- grup de ridicare a presiunii pentru hidrantii interiori 
- grup de ridicare a presiunii pentru hidrantii exteriori 

Gospodaria proprie de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor va fi 
amplasata in vecinatatea cladirii subteran, in conditiile cerute de Normativul NP 
118/2-2013, art. 13.23 si de Normativul P118-99, art.2.3.47. 
Conform cerintelor Normativului NP 118/2-2013, cap. 10, pentru asigurarea rezervei 
intangibile pentru stins incendii, a fost  realizat un bransament la retelele publice, 
stradale. 
 
Rezerva de apa pentru stins incendiu 

 
Timpii teoretici de functionare a instalatiilor de stingere a  incendiilor, necesari 
dimensionarii rezervei de apa din rezervorul de acumulare apa pentru incendiu sunt 
(conform NP 118/2-2013) urmatorii ; 

- pentru hidrantii interiori-----------------------10 min 
- pentru hidrantii exteriori----------------------180 min 

 
Volumele de apa pentru fiecare tip de instalatie 
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- hidranti interiori  suprastructura Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 s/min = 2420 l ~3 mc 
- hidranti exteriori           Vhe = 10 l/s x 180 min x 60 s/min = 108.000 l = 108 mc 

Volumul necesar al rezervorului pentru acumularea apei necesara instalatiilor de 
stingere rezulta ca este : Vutil = 3 + 108 = 111mc  
 Pentru necesrul de apa de incendiu hidranti interiori si exteriori se vor monta 

sunteran  2 rezervorare tampon din polipropilena avand capacitatea: =60.mc/buc 

Pentru supravegherea permanenta a alimentarii cu apa a rezervorului, se vor 
prevedea instalatii pentru semnalizarea optica si acustica a nivelelor rezervelor de 
incendiu, cu transmiterea semnalizarii la dispeceratul de securitate si la serviciul de 
pompieri civili, in concordanta cu prevederile art.12.7. din NP 118/2-2013 

Se va asigura posibilitatea alimentarii autopompelor formatiilor de pompieri militari 
din rezervorul de acumulare apa de stins incendiu, prin prevederea unui punct de 
alimentare cu doua racorduri tip “A”, amplasate la 10,0 m de Spatiu Tehnic (constructie 
de gradul II rezistenta la foc), in concordanta cu art. 12.12 din NP 118/2-2013 . 

 
Pentru alimentarea cu energie electrica a receptoarelor electrice din gospodaria 

de apa se va prevedea tabloul TGAI (tablou gospodarie apa de incendiu).  
Tabloul TGAI va fi alimentat pe doua cai; de la tabloul general TEG dinaintea 

intreruptorului general si de la un grup electrogen cu pornire automata de 60kVA 
carcasat de exterior. 

Coloanele pentru alimentarea tabloului TGAI se vor executa cu cablu cu 
conductoare din cupru RF 90’.  

In gospodaria de apa instalatiile electrice de energie se vor executa cu cabluri cu 
conductoare din cupru cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi tip CYY-F sau 
similar, pozate pe paturi de cabluri sau pe console fixate de elementele de constructie.  

 
 
o asigurarea iluminatului de siguranță; 

Se vor prevedea urmatoarele categorii de instalatii electrice pentru iluminatul de 
siguranta:  
- instalatii electrice de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului – in 
incaperea grupului de pompare pentru incendiu, in incaperea centralei de avertizare 
incendiu si in incaperea centralei termice;  
- completarea instalatiilor electrice de iluminat de securitate pentru evacuare; 
- instalatii electrice de iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor de 
incendiu.  
Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se va asigura cu corpuri de iluminat 
ca si cele din cadrul iluminatului general, dar cu kit-uri pentru iluminat de siguranta cu 
autonomie de 1 ora. 
Iluminatul de securitate pentru evacuare si pentru marcarea hidrantilor de incendiu, se 
va realiza cu luminoblocuri cu baterii de acumulatoare uscate incluse, cu autonomie de 
cel putin 2 ore, racordate la circuite independente sau la circuitele de iluminat din 
apropiere.  
Luminoblocurile pentru evacuare vor fi marcate cu “EXIT” si cu marcaj de indicare a 
traseului de urmat in caz de pericol, iar luminoblocurile pentru marcarea hidrantilor de 
incendiu cu “H”. 
Instalatiile electrice de iluminat se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru cu 
izolatie fara halogeni (fara degajare de gaze toxice si corozive in caz de incendiu), cu 
intarziere la propagarea flacarii in manunchi tip N2XH sau similar. 
Circuitele electrice de iluminat se vor poza aparent in tuburi sau plinte din materiale 
plastice fara halogeni. Acolo unde se poate se vor utiliza si tuburile ingropate existente. 
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 Toate carcasele metalice ale corpurilor de iluminat, se vor lega la pamant prin al 
treilea conductor al circuitelor. 
 
 

o prevederea unui sistem de detecție, semnalizare și alarmare la 
incendiu; 

Pentru detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu, se va prevedea o 
instalatie automata. Centrala de avertizare incendiu se va amplasa la parter intr-o 
incapere special destinata. 

Sistemul de detectie si alarmare incendiu este alcatuit din:  
- centrala de semnalizare si alarmare incendiu analog adresabila.  
- elemente de detectie si alarmare ce au in componenta:  

 detectoare optice de fum analog adresabile cu microprocesor si izolator 
de bucla incorporat;  

 detectoare multicriteriu optic / termic analog adresabile cu 
microprocesor si izolator de bucla incorporat;  

 declansatoare manuale analog adresabile cu izolator de bucla 
incorporat. 

- elemente de semnalizare acustica, ce au in componenta sirene adresabile de 
interior cu izolator de bucla incorporat si sirene de exterior cu strobe;  

- elemente de semnalizare optica.  
 
Sistemul de detectie si alarmare incendiu va realiza urmatoarele functiuni:  
- detectarea incendiilor încă din fazele incipiente, atât pe căile de circulaţie 

pentru funcţionarea normală a construcţiei, cât, mai ales, în spaţiile şi 
încăperile auxiliare, precum şi în acele încăperi în care incendiul ar putea 
evolua nestanjenit, fără a fi observat în timp util; 

- alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi 
să asigure prima intervenţie şi evacuarea ocupanților în conformitate cu 
planurile de acţiune stabilite; 

- afișarea datelor de identificare complete (numele, adresă fizică, adresă logică, 
alte date disponibile) a elementului aflat în alarmã; 

- monitorizarea stării și autotestarea automată, periodică a echipamentului 
central și a elementelor adresabile de buclă; 

- semnalizarea acusticã și vizuală în zona intratã în alarmã și zone adiacente 
sau global la nivelul întregii clădiri, conform programării; 

- asigurarea (prin intermediul declanșatoarelor manuale) posibilității semnalizării 
de către ocupanții clădirii a apariției unui eventual incendiu; 

- asigurarea (prin intermediul detectorilor de incendiu adresabili) supravegherii 
permanente a spațiilor obiectivului și semnalizarea imediată a apariției unui 
eventual incendiu; 

- dezactivarea individuală a zonelor de detecţie în cazul în care este necesară 
efectuarea de lucrări care ar duce la generarea de alarme false; 

- testarea integrală sau pe zone a sistemului de detectare şi alarmare la 
incendiu; 

- semnalizarea/comanda altor instalații auxiliare; 
- retranslația spre un panou de semnalizare a informațiilor și posibilitatea 

efectuării de comenzi locale; 
- transmisia alarmelor telefonic la distanță, prin intermediul unui apelator 

telefonic (daca este cazul).   
 
Cablajul se va executa in bucla inchisa (clasa A), conform normelor in vigoare. 
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Numarul detectoarelor din fiecare incapere, precum si numarul buclelor adresabile 
s-au determinat conform specificatiilor normativului P 118/3 . 

Numarul buclelor de incendiu s-a stabilit in functie de numarul maxim de detectori 
acceptati si de configuratia concreta a obiectivului (in functie de numarul zonelor de 
incendiu definite conform normativelor in vigoare). 

Declansatoarele manuale au fost amplasate in general pe caile de acces si in 
special in dreptul cailor de evacuare din casele scarilor si usilor spre exterior.  

Intrucat cladirea are mai multe intrari a fost prevazut un panou repetor, care va fi 
amplasat la parter, in holul de la intrarea principala. 

De asemenea, s-au prevazut sirene de alarmare in caz de incendiu, atat la interior 
cat si la exterior. 

Detectoarele de gaze naturale din centrala termica si bucatarie vor fi conectate la 
instalatia de detectie, semnalizare si alarmare incendiu prin intermediul unor module de 
bucla adresabile.  

Protectia la scurt circuit sau la intrerupere a buclelor adresabile clasa A sau a 
liniilor supravegheate clasa B, implicit detectia acestor probleme se va face conform 
normelor in vigoare. 

Sistemul este modular si va putea fi modificat cu usurinta in cazul maririi sau 
micsorarii numarului de participanti pe o bucla (de exemplu în cazul recompartimentarilor 
ulterioare ale cladirii). 

Pentru conectarea elementelor de detectie si semnalizare in bucla s-a utilizat 
cablu de incendiu (cu rezistenta la foc minim 30min.) cu emisie redusa de fum si fara 
halogeni, tip JEH(St)H/E30 2x2x0,8mm.  

Circuitele instalatiei de alarmare la incendiu se pozeaza aparent in tuburi (la 
subsol) si plinte (parter si etaje) din materiale plastice fara halogeni. 

Lucrarile de instalatii electrice se vor coordona cu lucrarile de constructii, pentru a 
se evita spargerea betoanelor sau deteriorarea finisajelor. 
 Intre instalatiile de curenti slabi si instalatiile de forta (energie) se va pastra in 
general o distanta de cel putin 30cm. 

Sirenele de interior sunt adresabile, cu alimentare direct din bucla pentru a elimina 
cheltuielile necesare unei cablari suplimentare pentru alimentarea acestora. 

Alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare si avertizare incendiu 
se face din doua surse; o sursa de baza (din tabloul TSIF prin circuit propriu) si o sursa 
de rezerva (se realizeaza automat prin baterii de acumulatoare - 12Vcc). Sursa de 
rezerva este completata de un grup electrogen pentru asigurarea duratei de functionare 
(48 ore in conditii normale (stare de veghe, respectiv stand by) si minim 30 minute in 
conditii de alarma generala de incendiu). 

 
o marcarea căilor de evacuare.  

 
Luminoblocurile pentru evacuare vor fi marcate cu “EXIT” si cu marcaj de 

indicare a traseului de urmat in caz de pericol. 
 
 

m. reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice 
deteriorate sau subdimensionate; 

 
Pe langa instalatiile electrice descrise mai sus (instalatii electrice de iluminat, 

instalatii electrice aferente instalatii desfumare, instalatii electrice aferente gospodarie de 
apa de incendiu, instalatii de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu si 
instalatii  de producere energie electrica cu panouri solare fotovoltaice) proiectul ofera 
solutii tehnice si pentru urmatoarele tipuri de instalatii electrice: 
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- alimentarea cu energie electrica;  
- instalatii electrice de distributie interioara (coloane de alimentare, tablouri 

electrice si legare la pamant); 
- instalatii electrice de prize; 
- instalatii electrice aferente centrala termica; 
- instalatie de paratrasnet; 
- priza de pamant. 
Instalatiile electrice existente de distributie, prize si forta vor fi de asemenea 

complet inlocuite deoarece acestea prezinta un grad ridicat de uzura fizica si morala.  
Proiectul a fost intocmit pe baza temelor primite de la celelalte specialitati 

(arhitectura, constructii, instalatii termo-ventilatii, instalatii sanitare) si respecta 
prevederile urmatoarelor acte normative: 

- I7-2011 Normativ privind proiectarea, executia şi exploatarea instalaţiilor 
electrice aferente cladirilor 

- NTE 007/08/00 Normativ privind proiectarea si executarea retelelor de cabluri 
- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a III-a – Instalatii 

de detectare, semnalizare si avertizare incendiu -  P118/3-2015 
- Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca 
- P 118-99 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor 
- Legea 307/2006  privind apararea impotriva incendiilor  
- Ordin MAI nr.163/2007 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor 
- Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii 
- Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții 
- HG 622/2004 - privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor 

pentru constructii – republicata in 2007 
Prin respectarea normativelor citate nu sunt necesare derogari PSI.  

 
 Alimentarea cu energie electrica 

 
In prezent alimentarea cu energie electrica a cladirii se realizeaza din sistemul de 

distributie de 0,4kV al furnizorului dintr-o firida de distributie amplasata pe peretele 
exterior al cladirii.  

Principalele date electroenergetice ale consumatorului Centrul de Asistenta 
Sociala Giurgiu, in situatiatia existenta sunt: 

- Puterea  instalata;   Pi = 90kW 
- Puterea absorbita;   Pa= 50kW 
- Frecventa:   f   = 50Hz 
- Tensiunea de utilizare;  U  = 400/230V 
Pentru distributia energiei electrice exista un tablou general amplasat la parter si 

tablouri de nivel, acestea fiind alimentate direct din tabloul general.   
Principalele date electroenergetice ale consumatorului Centrul de Asistenta 

Sociala Giurgiu, in urma reabilitarii vor fi: 
- Puterea  instalata;   Pi = 135kW 
- Puterea absorbita;   Pa= 70kW 
- Frecventa:   f   = 50Hz 
- Tensiunea de utilizare;  U  = 400/230V 
Toate tablourile electrice vor fi inlocuite.  
Desi tabloul de la etajul 3 este nou va fi inlocuit, deoarece acesta este echipat cu 

protectii necorespunzatoare si nu are spatiu disponibil pentru montarea echipamentelor 
de monitorizare consumuri de energie electrica.   
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Intrucat din tabloul general se vor alimenta cu energie electrica si receptoare cu 
rol de securitate la incendiu (prin intermediul tabloului gospodariei de apa de incendiu 
TGAI) si holul in care este amplasat tabloul general nu respecta conditiile impuse de 
normativul I7-2011, se va prevedea un nou tablou general TEG care va fi amplasat in 
exterior langa firida de distributie. Configuratia distributiei energiei electrice se va pastra 
in continuare tabloul general existent devenind tablou principal. 

Pe intrare tabloul TEG va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar prevazut si 
cu protectie diferentiala de 300mA.  

Alimentarea cu energie electrica a consumatorului Centrul de Asistenta Sociala 
Giurgiu se preconizeaza ca se va face tot din firida de distributie existenta. Solutia va fi 
stabilita de catre furnizorul de energie electrica.  

 
Instalatii electrice de distributie interioara 
 
Coloana de alimentare a tabloului TEG se va executa cu cablu armat cu 

conductoare din cupru tip CYAbY-F sau similar.  
Coloanele celorlalte tablouri, functie de destinatia receptoarelor electrice care se 

vor alimenta din acestea, se vor executa astfel:  
- cu cabluri nearmate cu conductoare din cupru cu izolatie fara halogeni (fara 

degajare de gaze toxice si corozive in caz de incendiu), cu intarziere la 
propagarea flacarii in manunchi tip N2XH sau similar, coloanele care 
alimenteaza tablouri pentru receptoare normale; 

- cu cabluri cu conductoare din cupru RF 90’, coloanele care alimenteaza 
tablourile receptoarelor cu rol de securitate la incendiu (aferent statiei de 
pompare apa de incendiu si aferent instalatiilor de desfumare).  

Coloanele electrice se vor poza aparent in tuburi sau plinte din materiale plastice 
fara halogeni. 

Trecerile prin pereti vor fi etansate corespunzator pentru a se pastra gradul de 
rezistenta la foc al elementelor de constructie avut inainte de efectuarea lucrarilor de 
instalatii. 
  

Instalatii electrice aferente centrala termica 
  
 In centrala termica se vor executa urmatoarele instalatii electrice: 

- instalatii electrice de iluminat; 
- instalatii electrice de prize; 
- instalatii electrice de forta pentru alimentare cazane termice, pompe de 

circulatie si rezistente boiler electric; 
- instalatii de comanda si automatizare; 
- instalatii de legare la pamant.  

 Instalatiile electrice de energie se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru 
cu izolatie fara halogeni (fara degajare de gaze toxice si corozive in caz de incendiu), cu 
intarziere la propagarea flacarii in manunchi tip N2XH sau similar, pozate pe paturi de 
cabluri sau pe console fixate de elementele de constructie.  
 Instalatiile electrice de comanda si semnalizare se vor executa cu cabluri cu 
conductoare din cupru cu izolatie fara halogeni tip HSLH FRNC sau similar. 
 Pentru legarea la pamant se va prevedea o centura interioara de impamantare din 
platbanda OLZn 25x4mm, care se va racorda la prize de pamant existent.  
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 Instalatii de protectie si legare la pamant 
 
 In instalatiile electrice aferente obiectivului se va utiliza reteaua TN-S, retea in care 
conductorul neutru si conductorul de protectie sunt distincte. 
 Conductorul de protectie va fi din cupru izolat cu sectiunea de minim 1,5mmp, 
sectiune corelata cu sectiunea conductorilor activi conform prevederilor standardului SR 
CEI 61200-413 si nu se va intrerupe. 
 Pentru diminuarea riscului de incendiu, intreruptorul general al tabloului general 
va fi prevazut cu dispozitiv de protectie diferentiala de 300mA. 
 Intrucat in cladirile de invatamant se cere o siguranta marita in ceea ce priveste 
protectia la electrocutare, toate circuitele de iluminat care alimenteaza corpurile de 
iluminat din grupurile sanitare si toate circuitele de prize, vor fi prevazute cu dispozitive 
diferentiale de 30mA.  
 In spatiile tehnice vor fi prevazute cu protectie diferentiala de 30mA numai 
circuitele de iluminat si prize care alimenteaza corpuri de iluminat si receptoare electrice 
din medii periculoase sau corpuri de iluminat montate la inaltime mai mica de 2,5m. 
 Pentru legarea suplimentara la pamant a carcaselor metalice ale tablourilor si 
receptoarelor electrice, se vor prevedea in spatiile tehnice si pe toate paturile de cabluri 
centuri interioare de legare la pamant din platbanda din OLZn 25x4mm.  Derivatiile se 
vor executa cu conductoare cu izolatie fara halogeni tip H07Z-K sau similar. 
 Carcasele metalice ale tablourilor si receptoarelor electrice se vor racorda la 
centurile interioare de impamantare tot cu platbanda din OLZn 25x4mm prin intermediul 
pieselor flexibile din cupru cu sectiunea de minim 16mmp sau cu conductoare din cupru 
cu sectiunea de minim 16 mmp. 
 Instalatiile interioare de legare la pamant ale cladirii se vor racorda la priza de 
pamant generala a incintei.  
 In zona gospodariei de apa se va prevedea o noua priza de pamant artificiala 
alcatuita din electrozi verticali din OLZn profilat cu lungimea de 3,0m si platbanda OLZn 
40x4mm. Noua priza de pamant va fi racordata la priza de pamant existenta din zona 
firidei de distributie.  
 Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant nu trebuie sa depaseasca 
valoarea de 4 Ω, aceasta fiind pentru instalatiile interioare de legare la pamant. 
 
 Instalatie de paratrasnet 
  
 Pentru protectia cladirii impotriva descarcarilor atmosferice, la care conform 
normelor trebuie realizata aceasta protectie, se va prevedea o instalatie de paratrasnet 
cu dispozitiv de amorsare.  
 Dipozitivul de amorsare al instalatiei de paratrasnet se va monta pe un catarg 
telescopic (lungime 5m) care va fi fixat de aticul cladirii. Dispozitivul de amorsare va fi cu 
cel putin 2,0m mai sus fata de cele mai ridicate puncte de pe acoperisul cladirii.  
 Instalatia de paratrasnet va fi racordata la o priza de pamant artificiala alcatuita 
din electrozi verticali din OLZn profilat cu lungimea de 3,0m si platbanda OLZn 40x4mm.  
 Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant nu trebuie sa depaseasca 
valoarea de 10 Ω, aceasta fiind pentru instalatia de paratrasnet. 
 In cazul in care distanta dintre priza de pamant a instalatiilor electrice interioare si 
priza de pamant a instalatiei de paratrasnet este mai mica de 20m, atunci cele doua prize 
de pamant vor fi racordate intre ele si vor forma o singura priza a carei rezistenta de 
dispersie nu trebuie sa depaseasca valoarea de 1 Ω. 
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c.  analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi 
naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;  

- Nu este cazul.  

d.  informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de 
arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; 
existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;  

-      Nu este cazul.  

e.  caracteristicile tehnice şi parametrii specifici ai investiţiei rezultate 
în urma realizării lucrărilor de intervenţie.  

 

 
5.2 Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea 
consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor 
suplimentare  
 
Necesarul de apa rece pentru nevoi gospodaresti, publice, de incendiu si 

alte folosinte (conform SR 1349-1/2006; STAS 1478/90)  
 
Premise si baze de calcul 

 

Conf. STAS 1478-90 si 1343/1-2006, se stabilesc urmatoarele premise de calcul : 
 

 Numar persoane : 100 (50 copii + 25 asistati +25 cadre,personal) 
Necesarul specific de apa rece si calda in functie de destinatia cladirii :  

 Centru asistenta sociala  
  Copii - apa rece  - 80 l/zi, din care apa calda la t= 600C – 40 l/zi 
   Asistati - apa rece  - 80 l/zi, din care apa calda la t= 600C – 40 l/zi 

Personal - apa rece  - 80 l/zi, din care apa calda la t= 600C – 40 l/zi 
 
 

     Rezulta media de calcul apa rece intre necesarul de apa elevi si consum cantina  
     este de : 80 l / om*zi. 

 

 Destinatia: 
- Centru asistenta sociala; 

 regim de inaltime : 
- S+P+E1+E2+E3 

 Volumul cladirii:  
- Vcl. = 8.656mc 

 Nivelul de stabilitate la incendiu : II cf. P118/2 

 Categoria de importanta a cladirilor: C (normala) cf. HG 766/1997 

 Risc de incendiu MIC 
 
Necesarul de apa rece  

 
 N zi med = 100 p x 80 l/zi = 8000 l/zi =8.0mc/zi 
  
 N zi max =  K zi x N zi med = 1.2 x 800 l/zi = 9600 l/zi 
 N h max =  K o x N zi max / 24 = 2 x 10400 /24 = 870 l/h = 0,241 l/s 
 

 



49 

 

Debitul de calcul al instalatiei de hidranti interiori 
 
Debitul de apă necesar refacerii rezervei de incendiu va fi: 

Qref.rez.inc. =  Vinc / 24 = 111000 l : 24 ore = 4625.0 l/h  
 Qref = debitul necesar pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu in 24 ore  
 

Restitutia de apa menajera 
 Q med zi = N zi med = 9600 l/zi 
 Q max zi = N zi max = 10400 l/zi 
 Q max h = N h max = 870 l/h 

 

Necesarul de energie electrica  
In urma reabilitarii, principalele date electroenergetice ale consumatorului  

Centrul de Asistenta Sociala Giurgiu sunt: 
- Puterea  instalata;   Pi = 135kW 
- Puterea absorbita;   Pa= 70kW 
- Frecventa:   f   = 50Hz 
- Tensiunea de utilizare;  U  = 400/230V 
Consumatorul Centrul de Asistenta Sociala Giurgiu va fi alimentat din firida de 

distributie existenta.  
Pentru receptoarele cu rol de siguranta la foc (gospodaria de apa de incendiu, 

instalatii desfumare si centrala avertizare incendiu) pentru care trebuie asigurata 
continuitatea in alimentarea cu energie electrica, a fost prevazut un grup electrogen 
carcasat de exterior, insonorizat cu pornire automata de 60kVA/0,4kV, care va fi 
amplasata pe o platforma betonata in zona gospodariei de apa de incendiu. 

 
 Necesarul de gaze naturale 
 
Necesarul de gaze naturale dupa implementarea masurilor este de aprox. 24 

Nmc/h . 
 

5.3 Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute 
în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale  

 
     Realizarea investitiei dureaza 8 luni din care: 

 
- 2  luni proiectarea lucrarilor la fazele DTAC, PT si DDE  
- 2 luni organizarea licitatiei de executie 
- 8 luni execuţia şi recepţia  lucrărilor  

 

Se anexeaza Graficul de realizare a investitiei 
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GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Nr. 
Crt. 

 
ETAPELE  INVESTITIEI 

                                                LUNI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 

PREGATIREA 
LUCRARILOR SI  

SUPORTUL TEHNIC 

                        

2 
 

 
Proiectarea lucrarilor la 

fazele DTAC, PT si DDE 

                        

3 
 

 
Licitatie de executie 

                        

4 
 

 
EXECUTIA 

LUCRARILOR 

                        

5 
 

 
Organizare de santier 

         10   

zile 
      

 
 

 
        

 

6 

Înlocuire tâmplărie 
exterioară 

                        

7 
Termoizolare pereţi 

exteriori, soclu 
                        

8 

Termoizolare terasă, 
inclusiv  proba de 

inundare 

                        

9 
Termizolare planseu 
intre subsol si parter 

                        

 
10 

 
Refacere trotuare si cai 

de acces 

                        

11 
Reparatii locale la 
interiorul cladirii 

                        

12 

Instalatii incalzire, CT, 
acm, electrice, inclusiv 

regenerabile 

                        

13 
Instalatii interioare 

conform P118   

                        

14 

Instalatii exterioare 
retele si stingere 

incendiu 

                        

15 

Receptia la terminarea 
lucrarilor 

                        

 

Valoare totala investitie, 
(inclusiv TVA)  

10445312,57 lei 
 321895 lei 

 
4284 lei 

 
10119133,57 lei 
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5.4. Costurile estimative ale investiţiei: 

Devizul General s-a intocmit in conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

 Intocmirea  Devizului General se bazeaza pe: 

- Stabilirea  obiectelor investitiei; 

- Liste de cantitati de materiale sau evaluari pentru fiecare categorie de lucrari; 

- Liste de utilaje ; 
- Devize pe obiect, care cuprind urmatoarele specialitati: 

 arhitectura  

 instalatii termice 

 instalatii ventilare 

 instalatii sanitare si de incendiu 

 instalatii electrice si de curenti slabi.              
Pentru fiecare categorie de lucrari, valorile au fost obţinute pe bază de liste de cantitati 

de lucrari intocmite pentru lucrarile prevazute in documentatie si indici de cost obţinuti de la 
alte lucrări de investiţie similare realizate de elaborator. 

S-au intocmit si liste de utilaje acolo unde a fost cazul. Valorile inscrise in listele de 
utilaje s-au obtinut pe baza de oferte din partea furnizorilor de echipamente.   

Valorile au fost sintetizate in tabele si prezentate  in  ANEXE.              

 

SCENARIUL I 

 
 

           Reabilitarea si imbunatatirea eficientei energetice la  Centrul de  

           Asistenta Sociala Giurgiu   FAZA DALI 
  SCENARIUL 1 

     

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fără 

TVA 
TVA 

Valoare cu 
TVA 

    lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului     

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului 
la starea iniţială 0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

2.1 BRANSAMENT GAZE 32,652.00 6,203.88 38,855.88 

2.2   0.00 0.00 0.00 

2.3   0.00 0.00 0.00 

Total capitol 2 32,652.00 6,203.88 38,855.88 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 8,000.00 1,520.00 9,520.00 

  3.1.1. Studii de teren -geo+ topo 8,000.00 1,520.00 9,520.00 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 

FAZA DALI 
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3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, 
acorduri şi autorizaţii ( taxe) 3,000.00 570.00 3,570.00 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 Expertiza tehnica cladire audit energetic si DALI 69,924.00 13,285.56 83,209.56 

3.5 Proiectare 268,300.00 50,977.00 319,277.00 

  3.5.1. Temă de proiectare 5,800.00 1,102.00 6,902.00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

  3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general - *) 0.00 0.00 0.00 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 5,500.00 1,045.00 6,545.00 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi 
a  
detaliilor de execuţie 12,000.00 2,280.00 14,280.00 

  
3.5.6. Documentare autorizatie construire Proiect tehnic 
şi detalii de execuţie 245,000.00 46,550.00 291,550.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 3,600.00 684.00 4,284.00 

3.7 Consultanţă 67,324.18 12,791.59 80,115.77 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii 0.00 0.00 0.00 

  3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenţă tehnică 98,400.00 18,696.00 117,096.00 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 60,400.00 11,476.00 71,876.00 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 45,300.00 8,607.00 53,907.00 

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, 
avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 15,100.00 2,869.00 17,969.00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 38,000.00 7,220.00 45,220.00 

Total capitol 3 518,548.18 98,524.15 617,072.33 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 6,732,417.57 1,279,159.34 8,011,576.91 

4.1.1 OB.1 Lucrari de crestere a performantei energetice 3,355,323.59 637,511.48 3,992,835.07 

4.1.2 OB.2 Lucrari conformare cladire la exigentele Legii 10 3,377,093.98 641,647.86 4,018,741.84 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 443,940.00 84,348.60 528,288.60 

4.3.1 OB.1 Lucrari de crestere a performantei energetice 244,300.00 46,417.00 290,717.00 

4.3.2 OB.2 Lucrari conformare cladire la exigentele Legii 10 199,640.00 37,931.60 237,571.60 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită 
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 27,880.00 5,297.20 33,177.20 

  OB.2 Lucrari conformare cladire la exigentele Legii 10       

4.5.1 Dotari PSI 8,000.00 1,520.00 9,520.00 

4.5.2 Dotari   19,880.00 3,777.20 23,657.20 

4.6 Active necorporale       

Total capitol 4 7,204,237.57 1,368,805.14 8,573,042.71 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 
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5.1 Organizare de şantier 180,105.94 34,220.13 214,326.07 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de santier 162,095.35 30,798.12 192,893.46 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 18,010.59 3,422.01 21,432.61 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 64,838.49 0.00 64,838.49 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare  21,598.31 0.00 21,598.31 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 
de construcţii - Legea 10/1995  17,290.99 0.00 17,290.99 

  
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii -Legea 50/1991  3,458.20 0.00 3,458.20 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC  17,290.99 0.00 17,290.99 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 
de construire/desfiinţare 5,200.00 0.00 5,200.00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  775,543.77 147,353.32 922,897.09 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 12,000.00 2,280.00 14,280.00 

Total capitol 5 1,032,488.20 183,853.45 1,216,341.65 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste   0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 8,787,925.95 1,657,386.62 10,445,312.57 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 6,927,164.92 1,316,161.33 8,243,326.25 
 

 
 

    

               2) În preţuri la data de 21.10.2021; 1 euro =4,947 lei. 
   

  
   

 
SCENARIUL II 
 

           Reabilitarea si imbunatatirea eficientei energetice la  Centrul de  

           Asistenta Sociala Giurgiu   FAZA DALI 

 
 

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fără 

TVA 
TVA 

Valoare cu 
TVA 

    lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului     

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

2.1 BRANSAMENT GAZE 32,652.00 6,203.88 38,855.88 

2.2   0.00 0.00 0.00 
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2.3   0.00 0.00 0.00 

Total capitol 2 32,652.00 6,203.88 38,855.88 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 8,000.00 1,520.00 9,520.00 

  3.1.1. Studii de teren -geo+ topo 8,000.00 1,520.00 9,520.00 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, 
acorduri şi autorizaţii ( taxe) 3,000.00 570.00 3,570.00 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 Expertiza tehnica cladire audit energetic si DALI 69,924.00 13,285.56 83,209.56 

3.5 Proiectare 182,000.00 34,580.00 216,580.00 

  3.5.1. Temă de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

  3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general - *) 0.00 0.00 0.00 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 5,500.00 1,045.00 6,545.00 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic şi a  
detaliilor de execuţie 7,500.00 1,425.00 8,925.00 

  
3.5.6. Documentare autorizatie construire, Proiect 
tehnic şi detalii de execuţie 168,000.00 31,920.00 199,920.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 3,600.00 684.00 4,284.00 

3.7 Consultanţă 55,406.76 10,527.28 65,934.04 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii 0.00 0.00 0.00 

  3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenţă tehnică 72,000.00 13,680.00 85,680.00 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 43,000.00 8,170.00 51,170.00 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 32,250.00 6,127.50 38,377.50 

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 10,750.00 2,042.50 12,792.50 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 29,000.00 5,510.00 34,510.00 

Total capitol 3 393,930.76 74,846.84 468,777.60 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 5,540,675.57 1,052,728.36 6,593,403.93 

4.1.1 OB.1 Lucrari de crestere a performantei energetice 3,039,705.59 577,544.06 3,617,249.65 

4.1.2 
OB.2 Lucrari conformare cladire la exigentele Legii 
10 2,500,969.98 475,184.30 2,976,154.28 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 0.00 0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 348,692.00 66,251.48 414,943.48 

4.3.1 OB.1 Lucrari de crestere a performantei energetice 149,052.00 28,319.88 177,371.88 

4.3.2 
OB.2 Lucrari conformare cladire la exigentele Legii 
10 199,640.00 37,931.60 237,571.60 
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4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 27,880.00 5,297.20 33,177.20 

  
OB.2 Lucrari conformare cladire la exigentele Legii 
10       

4.5.1 Dotari PSI 8,000.00 1,520.00 9,520.00 

4.5.2 Dotari   19,880.00 3,777.20 23,657.20 

4.6 Active necorporale       

Total capitol 4 5,917,247.57 1,124,277.04 7,041,524.61 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 147,931.19 28,106.93 176,038.12 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de santier 133,138.07 25,296.23 158,434.30 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 14,793.12 2,810.69 17,603.81 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 103,482.89 0.00 103,482.89 

  

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii  
finanţatoare(cap./sub.cap.( 
1.2+1.3+2.+3+4+5.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4+5.3) x 0.5% 35,944.42 0.00 35,944.42 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii - Legea 10/1995 ( 0,5% din 
valoarea de C+M) 28,532.33 0.00 28,532.33 

  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor 
de construcţii -Legea 50/1991 ( 0,1% din 
Cap.4.1+5.1.1) 5,673.81 0.00 5,673.81 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC ( 0,5% din valoarea de C+M) 28,532.33 0.00 28,532.33 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de 
construire/desfiinţare 4,800.00 0.00 4,800.00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute( 
cap./sub.cap.1.2+1.3+2+3+4) x10% 634,383.03 120,532.78 754,915.81 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

Total capitol 5 895,797.11 150,539.70 1,046,336.81 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste   0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 7,239,627.43 1,355,867.46 8,595,494.90 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 5,706,465.64 1,084,228.47 6,790,694.11 

 
 
   5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 
   a) impactul social şi cultural; 
 Investitia va avea dublu impact social, si anume asupra copiilor si personalului auxiliar 
care isi desfasoara activitatea in cadrul Centrului de asistență socială Giurgiu. 
 
   b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 
în faza de operare; 
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- număr de locuri de muncă create în faza de execuţie  

Personal de execuţie: 2 persoane (diriginti de santier). 
- număr de locuri de muncă create în faza de operare. 

1 loc nou de munca (1 tehnician energetic – operare instalatii solare, panouri 
fotovoltaice ) 

 
   c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 
protejate, după caz. 
 
       Investitia propusa are un impact pozitiv asupra factorilor de mediu deoarece are ca 
rezultat o economia anuala de energie este de 70,35 % fata de consumul actual, o reducere 
a emisiilor de CO2 cu 71,88 echivalent tone CO2 si o reducere cu 70% a consumului de 
energie primara. ( ΔEp = 341077,34 kWh / an) 
 

   5.6. Analiza Cost Beneficiu  

 
 
 

 
 
 

Analiza Cost-Beneficiu 
 

,, REABILITAREA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE LA CENTRUL DE 
ASISTENTA SOCIALA GIURGIU, INCLUSIV DOTARE” 
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ANALIZA COST-BENEFICIU 
 

Analiza Cost-Beneficiu este un instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului socio-
economic al unei investiţii publice. Obiectivul ei este acela de a identifica şi de a cuantifica 
toate efectele posibile ale investiţiei, în vederea determinării costurilor şi beneficiilor financiare 
corespunzătoare. 

Această analiza este dezvoltată din punctul de vedere al proprietarului (administratorului 
legal) al infrastructurii. 

1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor 

Obiectivul: „Reabilitarea si imbunatatirea eficientei energetice la Centrul de asistenta 
sociala Giurgiu, inclusiv dotare”, situat in Str. 1 Decembrie 1918 nr. 83, Municipiul 
Giurgiu, jud. Giurgiu,. 

Beneficiar: Consiliul Judetean Giurgiu 

Tipul investitiei: Lucrări de crestere a performantei energetice a cladirii si dotari. 
Obiectivul general al investiţiei îl reprezinta implementarea măsurilor de crestere a 
performantei energetice, prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ al Ministerului 
Mediului, Apelor si Padurilor. 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. 
 
Obiectivele specifice avute în vedere prin această investiţie sunt: 

 îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, 
planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri 
de consolidare a acesteia;  

 reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului 
termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare;  

 utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie 
termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;  

 implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: 
achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea 
energiei electrice;  

 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;  

 orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 
(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de 
demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.),  

 

 Indicatorii de realizare specifici Axei prioritare 3 sunt: 

 Scăderea consumului de energie primară în clădirile de invatamant [kWh/an] 

 Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră [Echivalent tone de CO2] 
 
Investitia de capital este formata din totalitatea costurilor de executie a investitiei, proiectare, 
avize, costuri de intretinere si exploatare. Aceste valori sunt repartizate pe intreaga durata de 
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viata a proiectului 
 

2. Orizontul de timp  

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilității proiectului de 
investiţii, este necesară previzionarea evoluţiei intrărilor şi ieşirilor aferente acestuia 
pe termen lung. În ceea ce priveşte proiectele din domeniul educațional și de 
cercetare-dezvoltare, UE recomandă un orizont de timp de 10-15 de ani. Având în 
vedere contextul actual al economiei naţionale şi influenţa evoluţiei la nivel 
macroeconomic asupra previziunilor pe termen lung, s-a luat în considerare pentru 
proiect un orizont de timp total de 20 ani, din care 2 ani sunt de implementare ai 
proiectului, iar următorii 18 de ani reprezintă perioada de exploatare.   

Perioada aceasta a fost considerată corespunzătoare pentru condiţiile economice 
actuale şi caracteristicile proiectului, orientat pe activitatea de cercetare complexă.  

3. Surse de finantare 

 Proiectul va fi promovat în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile în cadrul 
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice cu destinație de unități de învățământ al Ministerului Mediului, Apelor si 
Padurilor.  sau în cadrul altui program prin care se va solicita finanţarea. 
Sursele de finantare considerate la efectualrea calculelor sunt: 

- 49,7% surse proprii ale UAT Judetul Giurgiu; 
- 50,3% surse atrase ale Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. 

 

4. Criterii de finantare 

Acţiunile care urmează să fie sprijinite în cadrul Programului  

se refera la: 

- măsuri de eficienţă energetică a clădirilor de invatamant având ca scop reabilitarea 
energetică profundă (deep renovation), inclusiv izolarea termică, reabilitarea sistemelor de 
încălzire şi a reţelelor şi instalaţiilor, iluminat şi sistemul de management al clădirii (măsuri de 
eficienţă energetică tipice).  

- masuri conexe aferente lucrarilor de crestere a performantei energetice a cladirii; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie 

Indicatorii de realizare specifici sunt: 

 Scăderea consumului de energie primara în clădire [kWh/an] 

 Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră [Echivalent tone de CO2] 

5. Valoarea investitiei 

Întocmirea Analizei Cost-Beneficiu s-a făcut pe baza Devizului General, care prevede 
o valoare totală a proiectului de:  8.787.925.95 lei, respectiv 1.776.415 Euro (fara TVA).  

6. Analiza opţiunilor 

Analiza Cost-Beneficiu ia în considerare costurile şi veniturile diferentiate, generate de 
dezvoltarea investitiei propuse (Scenariul 1), în comparatie cu cele ale scenariului fara 
proiect (Scenariul 0). 

Scenariul zero (variantă fără proiect) reprezintă alternativa de continuare a activităţii fără a 
se realiza lucrarile de interventie. 
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Scenariul 1 (varianta cu investiţie maxima) implică realizarea integrala a efortului investitional 
de 8.787.925.95 lei, respectiv 1.776.415 Euro (fara TVA)  
 

7. Analiza financiară 

Obiectivul analizei financiare este acela de a calcula performanţa financiară a proiectului 
propus pe parcursul perioadei de referinţă, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de 
finanţare pentru acesta. Analiza se referă la susţinerea financiară şi sustenabilitatea pe 
termen lung prin evidenţierea indicatorilor de performanţă financiară. 

Pentru sectorul public, metoda Cost-Beneficiu are ca obiectiv maximizarea sociala, spre 
deosebire de sectorul privat unde se urmăreşte maximizarea profitului. Costurile şi beneficiile 
sociale au în vedere, în plus faţă de cele urmărite de producătorii privaţi externalităţile (efectul 
acţiunilor unui agent economic asupra bunăstării celorlalţi, chiar dacă această 
interdependenţă nu este inclusă în preţ). 

 

1.1. Etapele analizei financiare 

Context 

Proiectul propus, de reabilitare, modernizare şi îmbunătăţire a eficienţei energetice la Centrul 
de asistenţă socială Giurgiu, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, 
nu genereaza venituri. Prin realizarea lucrarilor de interventie, se urmăreşte reducerea 
substanţiala a consumului de energie concomitent cu cresterea gradului de confort, 
promovarea resurselor regenerabile de energie și asigurarea cerintelor esentiale, in 
conformitate cu Legea 10 privind calitatea in constructii. 

Metoda de lucru 

Analiza va evidentia costurile şi veniturile obtinute de administratorul legal dar şi aspecte 
sociale influentate de realizarea proiectului, acestea avand un impact direct asupra activitatii 
Centrului de asistenta sociala din municipiul Giurgiu. 

Beneficiile proiectului 
 
Asa cum se mentioneaza in ghidul general GHID DE FINANȚARE din anul 2021 a 
Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice, obiectivul general al investitiei il constituie cresterea performantei energetic 
a cladirii si reducerea consumului de energie primara si emisii de CO2. Acest obiectiv se va 
realiza printr-o serie de masuri adoptate in proiect si anume: 

- reducerea consumurilor de energie, respectiv de combustibil conventional pentru 
incalzirea cladirii, preparare apa calda de consum si iluminat si implicit si a costurile de 
exploatare a cladirii; 

- utilizarea surselor neconventionale de energie ata pentru prepararea apei calde cat si 
pentru iluminat; 

-  rezolvarea tuturor problemelor legate de securitatea la incendiu conform prevederilor 
legale in vigoare; 

- facilitarea accesului in cladire a persoanelor cu dizabilități locomotorii.  

„Strategia pentru mobilizarea investiţiilor în renovarea fondului de clădiri existente la 
nivel naţional” – versiunea 2/2017, elaborata de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice precizeaza faptul ca „imbunătăţirea eficienţei energetice a fondului 
existent de clădiri este esenţială, nu doar pentru atingerea obiectivelor naţionale referitoare la 
eficienţa energetică pe termen mediu, ci şi pentru a îndeplini obiectivele pe termen mediu şi 
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lung ale strategiei privind schimbările climatice şi trecerea la o economie competitivă cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon până în anul 2050”.  

Strategia mentioneaza urmatoarele: 

 Beneficii economice – US Environmental Protection Agency (Agenţia pentru 
Protecţia Mediului din SUA) a estimat că intensificarea activităţii economice ca rezultat 
al creării de locuri de muncă şi al stimulării investiţiilor generează de 1,5 ori valoarea 
economiilor de costuri energetice sub formă de capacităţi de producţie suplimentare. 
Beneficiile adiţionale necuantificate sunt reprezentate de valorile mai mari ale 
proprietăţilor;  

 Beneficii sociale - Îmbunătăţirea eficienţei energetice a locuinţelor a fost de mult timp 
recunoscută de unele state membre ca fiind esenţială pentru a asigura necesarul de 
încălzire accesibil financiar pentru familiile cu venituri modeste şi pentru a aborda 
problema sărăciei energetice, estimată ca afectând 10-25% din totalul populaţiei UE. 
Locuinţele care dispun de o încălzire mai eficientă oferă şi beneficii pentru sănătate, 
având mai puţine zone reci şi curenţi de aer, mai puţin condens şi o predispoziţie mai 
redusă la mucegai, precum şi o calitate mai ridicată a aerului din interior. Copenhagen 
Economics8 estimează că beneficiile pentru sănătate ale renovării energetice ar putea 
avea aproximativ aceeaşi valoare ca economiile în materie de costuri energetice. Un 
studiu-proiect al UNDP/GEF9 constată că, deşi nu există o definiţie oficială a sărăciei 
energetice în România, totuşi se concluzionează că: „O mare parte a populaţiei din 
România nu este capabilă - în general şi în condiţii normale - să îşi asigure niveluri 
suficiente de confort termic în locuinţe, având în vedere costul ridicat al energiei 
termice în raport cu veniturile.”  

 Beneficii pentru mediu – clădirile reprezintă cea mai mare sursă de emisii de CO2, 
contribuind astfel cel mai mult la schimbările climatice. Valoarea beneficiilor pentru 
mediu aduse de renovarea clădirilor ar putea fi de ordinul a 50% din economiile de 
costuri energetice;  

 Beneficii pentru sistemele energetice – economiile realizate la solicitarea maximă a 
sistemelor energetice urmare a îmbunătăţiri performanţei energetice a clădirilor, 
inclusiv autogenerare de energie, au aproximativ aceeaşi valoare cu economiile în 
materie de costuri energetice, potrivit unui studiu al Ecofys10, iar de acestea pot 
beneficia toţi utilizatorii.  

Prin aplicarea următorilor multiplicatori economiilor de costuri energetice, beneficiile 
suplimentare pentru societate pot reprezenta aproape de 4 ori mai mult valoarea economiilor 
costurilor energetice datorită renovării clădirilor, astfel 

Cuantificarea beneficiilor 

 

Elemente ale beneficiului Multiplicator 

1. Economii de costuri energetice 1,0 

2. Stimularea economiei 0.75 

3. Beneficii sociale  1,0 

4. Beneficii pentru sistemele energetice 0.5 

5. Beneficii pentru mediu 0,5 

TOTAL BENEFICII suplimentare pentru 
societate  

3,75 

 

1.2. Calcularea indicatorilor de performanţă financiară 
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Analiza este insotită de tabele care ilustrează fluxurile financiare ale proiectului, 
detaliate pe total investiţie, costuri şi venituri, sursele de finanţare şi analiza fluxului de 
numerar pentru sustenabilitatea financiară. 

Metodologia ce va fi utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat (FNA). 

Rezultatul procesului reprezintă impactul adiţional al proiectului propus din punct de 
vedere al fluxului de numerar financiar pentru toţi anii de operare. Fluxul de numerar identificat 
este utilizat pentru calcularea indicatorilor de performanţă financiară a proiectului (adică 
valoarea financiară netă actualizată VFNA şi rata de rentabilitate financiară a investiţiei RIRF) 
în ipoteza absenţei cofinanţării. 
 

1.3. Durata de realizare a investiţiei 

Durata totală estimată pentru realizarea investiţiei este de 12 luni, din care executia  

8 luni, conform graficului urmator: 

 
Graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 
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Nr. 
Crt. 

 
ETAPELE  

INVESTITIEI 

                                                LUNI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 

PREGATIREA 
LUCRARILOR SI  

SUPORTUL TEHNIC 

                        

2 
 

 
Proiectarea lucrarilor la 

fazele DTAC, PT si 
DDE 

                        

3 
 

 
Licitatie de executie 

                        

4 
 

 
EXECUTIA 

LUCRARILOR 

                        

5 
 

 
Organizare de santier 

         10   

zile 
      

 
 

 
        

 

6 

Înlocuire tâmplărie 
exterioară 

                        

7 
Termoizolare pereţi 

exteriori, soclu 
                        

8 

Termoizolare terasă, 
inclusiv  proba de 

inundare 

                        

9 
Termizolare planseu 
intre subsol si parter 

                        

 
10 

 
Refacere trotuare si 

cai de acces 

                        

11 
Reparatii locale la 
interiorul cladirii 

                        

12 

Instalatii incalzire, CT, 
acm, electrice, 

inclusiv regenerabile 

                        

13 
Instalatii interioare 

conform P118   

                        

14 

Instalatii exterioare 
retele si stingere 

incendiu 

                        

15 

Receptia la 
terminarea lucrarilor 

                        

 

Valoare totala 
investitie, (inclusiv 

TVA)  
10445312,57 lei 

 321895 lei 
 

4284 lei 
 

10119133,57 lei 
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Perioada de referinţă - reprezintă numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni. 
 
Previziunile referitoare la viitorul proiectului trebuie să fie făcute pentru o perioadă apropiată 
de durata vieţii economice a acestuia şi destul de îndelungată pentru a cuprinde impactul pe 
termen mediu şi lung. Perioada de referinţă pe sector, în baza recomandărilor Comisiei 
Europene, este prezentată în tabelul următor: 
 

Sector Perioada de referinţă (ani) 

Energie 15-25 

Apa şi mediu 25-30 

Drumuri 25-30 

Alte servicii 15 

 
Avandu-se în vedere caracteristicile particulare ale proiectului, s-a ales ca orizont de timp 
relevant o perioadă de analiză de 20 de ani. 
 

1.4. Rata financiară de actualizare 

Rata financiară de actualizare (a) este utilizată pentru calcularea valorii actualizate a fluxului 
de numerar obţinut în analiză, în fiecare an, pentru a evalua valoarea în timp a banilor. 
Aceasta urmăreşte să reflecte costul de oportunitate al capitalului, care poate fi considerat ca 
venitul ce s-ar fi obţinut din cea mai bună alternativă pentru proiect. 
 
Conform Ordinului nr. 2.717 din 27 decembrie 2018 privind revizuirea ratei de actualizare ce 
va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică, la art.1 se mentioneaza ca “În 
conformitate cu metodologia de calcul al ratei care se utilizează pentru calcularea costurilor 
pe ciclul de viaţă al achiziţiei în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 842/175/2016 privind 
aprobarea Metodologiei de calcul a ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, se stabileşte pentru anul 2019 un nivel al acestui indicator 
de 5,6%. 
 

1.5. Prognoze macroeconomice 

Datele prezentate în continuare sunt în concordanţă cu ipotezele macroeconomice folosite 
pentru pregătirea Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, care este documentul de referinţă 
în pregătirea programelor operaţionale şi a pregătirii de proiecte în cadrul acestora. 

Inflaţia 

Datele privind inflaţia sunt bazate pe creşterea anuală a Indicelui Preţurilor de Consum (IPC), 
conform proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2021 – 2025 
elaborată de Comisia Naţională de Prognoză. 

Dinamica indicelui preturilor de consum (IPC) 

IPC 2021 2022 2023 2024 2025 

         - medie anuală 4,2 3,5 3,0 2,6 2,5 
 

Similar, pentru perioada 2021-2023, BNR în Previziuni asupra inflatiei a luat în calcul o rată 
medie de creştere a inflaţiei de 7,5% pentru 2022 si 5% pentru 2023.  

Previziuni privind evoluţia inflaţiei (INS, proiecţie BNR) 
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Pentru a nu afecta ierarhia soluţiilor analizate, în analiza financiară s-a lucrat cu o monedă 
relativ constantă: EUR. 
 

1.6. Rata de schimb valutar 

Pentru perioada ce urmează după anul 2021, şi pentru următorii 4 ani de analiză, prognoza 
Comisiei Nationale de Prognoza (CNP) privind rata de schimb valutar RON/Euro. 
 
  Proiecţia cursului de schimb valutar mediu (RON/EUR) 
 

 2022 2023 2024 2025 

Curs de schimb (lei/euro)  
– medie anuală  4,98 5,03 5,08 5,13 

 

1.7. Preturi, tarife, alte costuri 

Pentru o mai buna evaluare a consumurilor reale de energie şi utilitati ale obiectivului „Centru 
de asistenta sociala”, au fost solicitate de la autoritatea publica locala facturile inregistrate 
pe o perioada de 3 ani, precedenta analizei.  

În analiza financiară s-au luat în calcul valorile consumurilor facturate in 2020 si valorile 
calculate ale consumurilor, aferente dupa efectuarea lucrarilor de interventie. 
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1.8. Valoarea fluxului de numerar actualizat (VFNA) 

VFNA reprezintă într-o formă sintetică eficienţa intrinsecă a investiţiei analizate, pentru 
perioada de studiu considerată şi rata de actualizare aleasă. 

Din punctul de vedere al UAT Judetul Giurgiu, acest proiect nu poate fi considerat ca fiind o 
investiţie care va genera profit, datorită faptului că interventiile nu vor fi realizate în scop 
comercial. 

Condiţia pentru acceptarea investiţiei este VFNA > 0. 
 

1.9. Rentabilitatea financiară a investiţiei 

RIRF reprezintă rata interna de rentabilitate financiară pentru care, pe durata de studiu 
considerată, valoarea fluxului de numerar actualizat este nula (VFNA = 0) şi indică în ce 
măsură investiţia este profitabilă. 

Condiţia necesară pentru acceptarea investiţiei este RIRF > rata de actualizare estimata. 
 

1.10. Raportul cost-beneficiu 

Raportul cost/beneficii (C/B) trebuie sa rezulte subunitar (costuri < beneficii); costurile se 
refera la cheltuielile de investitie şi de exploatare pe perioada de referinta, iar beneficiile se 
refera la veniturile (economiile) obtinute din exploatarea investitiei. 
 

1.11. Durata de recuperare actualizată 

DRA reprezintă durata pentru care, cu rata de actualizare aleasă, valoarea fluxului de 
numerar actualizat are valoarea zero (VFNA = 0). 

Durata de recuperare actualizată (DRA) exprimă capacitatea obiectivului de a restitui capitalul 
investit din beneficiile obţinute prin exploatare, cu considerarea valorii în timp a banilor (a 
actualizării), adică reprezintă numărul de ani în care veniturile obţinute egalează valoarea 
investiţiei, în unităţi actualizate. 

 

8. Concluziile analizei financiare 

1.12. Scenariul 0 

Rezultatele analizei pentru Scenariul 0 (fara proiect) sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Indicator VFNA C/B RIRF DRA 

 Euro - % ani 

Valoare - 4.441.896 - - - 

 

Perpetuarea situatiei existente are indicatori de performanta financiară foarte slabi, proband 
faptul ca bugetul judetului Giurgiu va continua sa inregistreze pierderi datorate cheltuielilor 
necesare functionarii activitatii „Centrului de asistenta sociala Giurgiu”. 

Prin urmare, acest scenariu este ineficient, genereaza pierderi de circa 916.601Euro în 
perioada analizei, costuri care nu pot fi recuperate. 

Detaliile analizei eficientei financiare a investitiei sunt prezentate în Anexa A.1 

 

 
1.13. Premise de calcul pentru Scenariul 1 
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Analiza tehnica a recomandat punerea în operă a Scenariului 1 pentru care se efectueaza 
analiza cost-beneficiu. 

Scenariul 1 a respectat aceleasi principii ca şi cele ale Scenariului 0. Suplimentar, au fost 
facute trei variante de calcul dupa cum urmeaza: 

- Scenariul 1a: finantarea integrala a lucrarilor de interventie de catre Judetul Giurgiu 
din surse proprii; 

- Scenariul 1b: finantarea lucrarilor de interventie din surse proprii şi atrase (Programul 
privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice cu destinație de unități de învățământ al Ministerului Mediului, Apelor si 
Padurilor) 

- Scenariul 1c: impactul economic al Scenariului 1b. 

 
1.14. Scenariul 1a 

Rezultatele analizei pentru Scenariul 1a sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Indicator VFNA C/B RIRF  DRA 

 Euro - %  Ani 

Valoare 399.946 0.55 7,8  12 ani 

 
Rata interna de rentabilitate pentru Scenariul 1a este de 7,8%, durata de recuperare a 
investitiei este de 12 de ani, iar raportul C/B este subunitar, respectiv 0,55, în ipoteza 
analizata, ca investitia ar putea fi realizata integral cu fonduri de la bugetul local. Durata de 
recuperare se apropie de durata de viata a proiectului, veniturile fiind la limita  necesarului 
investitional al unui astfel de proiect. 
In aceste conditii, pentru realizarea lui nu se poate obţine finanţare de la o bancă. 
Detaliile analizei financiare sunt prezentate în Anexa A.2. 
Reprezentarea grafica a fluxului cumulat de numerar este prezentata mai jos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

1.15. Scenariul 1b 
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Rezultatele analizei pentru Scenariul 1b sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Indicator VFNA/K C/B RIRF/K DRA/K 

 Euro - % Ani 

Valoare 1.251.140 0.38 16.9 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În varianta în care proiectul analizat ar beneficia de resurse financiare nerambursabile, 
indicatorii lui de performanta financiară ar fi foarte buni. Investitia este eficienta, avand un 
venit net actualizat pozitiv (1.251.140Euro), o rata de recuperare financiară mai mare decat 
rata de actualizare (16.9 %), o durata de recuperare de 8 ani si un raport cost/beneficii usor 
subunitar (0.38). Aceste rezultate confirma faptul că proporţia de finanţare nerambursabilă 
luata în calcul este cea corectă. 

Detaliile analizei de eficienta financiară pentru Scenariul 1b sunt prezentate în Anexa A.2 iar 
reprezentarea grafica a fluxului cumulat de numerar poate fi vazuta mai sus. 
 

1.16. Scenariul 1c 

Rezultatele analizei pentru Scenariul 1c sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Indicator VENA C/B RIRF DRA 

 Euro - % Ani 

Valoare 6.859.158     0.11 33.1 4 

Efectele economice ale realizarii investitiei sunt benefice pentru societate, fapt care este 
reflectat de indicatorii economici foarte buni ai proiectului. Astfel, lucrarile de reabilitare, 
modernizare şi îmbunătăţire a eficienţei energetice la „Centrul de asistenta sociala Giurgiu, 
se justifica prin prisma impactului asupra mediului, economiei nationale şi datorita impactului 
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social (educational si din punct de vedere al conditiilor de confort ale elevilor si personalului 
didactic). 

Detaliile analizei de eficienta financiară sunt prezentate în Anexa A.2 iar reprezentarea grafica 
a fluxului cumulat de numerar poate fi vazuta mai jos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Analiza de senzitivitate 

Determinarea incertitudinii în ceea ce priveşte implementarea proiectului de investiţie, se 
realizează printr-o analiză de risc şi de senzitivitate. 

Analiza de senzitivitate urmăreşte identificarea variabilelor critice şi impactul lor potenţial 
asupra modificării indicatorilor de profitabilitate. 

Avand insa în vedere faptul ca implementarea unui proiect social genereaza venituri 
financiare reduse, rezulta ca realizarea lui nu este afectata de factori externi cum ar fi variatiile 
de preturi şi tarife. Am analizat impactul variatiei costului de investitie asupra indicatorilor 
financiari, asa cum se poate vedea în tabelul de mai jos. 

Influenta variatiei sumei investite cu +/- 20% are un impact redus atat asupra ratei de 
rentabilitate financiară cat şi asupra fluxului de numerar actualizat. Avand în vedere faptul ca 
nu se urmareste obtinerea de profit prin implementarea acestui proiect, rezultatele acestea 
nu prezinta o relevanta deosebita. 

In graficul urmator se poate observa variatia celor doi indicatori la modificarea cu +/- 20% a 
valorii investite de Judetul Giurgiu în proiect. 
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Recomandari 

Avand în vedere rezultatele analizei financiare dar şi importanta sociala a proiectului, 
recomandam  punerea în operă a Scenariului 1b, deoarece resursele financiare publice 
locale sunt limitate şi din acest motiv ele trebuie să fie optimizate maximal. 

Indicatorii financiari ai scenariului recomandat 

 

Indicator VFNA/K C/B RIRF/K DRA/K 

 Euro - % Ani 

Valoare 1.251.140 0.38 16.9 8 

 

Indicatorii de realizare specifici economiei de energie 

 

Economia anuală de energie finala 

341077.34  [kWh/an] 

Economia anuală de energie primara 

430446,486 [kWh/an] 

Reducerea anuală  a emisiilor de gaze cu efect de seră 
echivalent CO2 

101.878,96 [kg CO2/an]  

71,88 [tone echivalent  CO2 

Finantarea acestei investitii poate fi realizata prin atragerea de fonduri nerambursabile 
(Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice cu destinație de unități de învățământ al Ministerului Mediului, Apelor si 
Padurilor), in proportie de 50,3%, surse atrase ale Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor 
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1.17. Analiza de risc 

Realizarea unei investitii presupune identificarea şi asumarea unor riscuri multiple, cum ar fi: 
schimbările de mediu sau interne, conceperea unor strategii nerealiste, erori şi omisiuni în 
proiectare şi execuţie etc. 

Pentru a estima impactul financiar al proiectului se operează cu ipoteze, ceea ce introduce o 
serie de incertitudini. Din acest motiv, în analiza financiară este inclusă analiza de risc, în care 
sunt cuprinse şi măsurile propuse pentru a minimiza impactul negativ al anumitor riscuri. Dacă 
aceste măsuri introduc elemente de cheltuială suplimentară, proiectarea va fi reluată. 

Riscuri identificate 

In proiectul analizat, prtincipalele riscuri se referă la probabilitatea de a nu se respecta 
obiectivele stabilite în termeni de performanţă (nerealizarea standardelor de calitate), program 
(nerespectarea termenului de execuţie) şi cost (depăşirea bugetului). 

Repartizarea riscurilor este un instrument performant de management al riscului şi se referă 
la părţile care vor accepta parţial sau integral responsabilitatea pentru consecinţele riscului. 
Repartizarea riscului trebuie să se facă ţinându-se seama de comportamentul faţă de risc al 
părţilor implicate. Regula generală de alocare a riscului este să se repartizeze riscul părţii 
care poate să îl suporte şi să îl controleze cel mai bine. 

Categoriile de riscuri care pot afecta buna funcţionare a investitiei sunt: 

A) Riscuri care pot fi acoperite prin contracte; 

B) Riscuri care nu pot fi controlate de promotorul proiectului. 

A) Riscurile care fac parte din prima categorie enunţată şi care pot fi acoperite prin contracte 
sunt descrise sumar mai jos: 

Risc tehnic/tehnologic la proiectare 

 amplasarea instalaţiilor sub presiune în condiţii improprii; 

 realizarea instalaţiilor din materiale mai slabe calitativ decât cele precizate de 
proiectant; 

 metodă de proiectare neadecvată (realizarea proiectării de către o firmă fără 
experienţă în domeniu, neautorizată); 

 proiectarea fără respectarea prescripţiilor tehnice şi ISCIR aplicabile în vigoare; 

 coeficienţi de siguranţă ignoraţi, necunoaştere a situaţiei reale a amplasamentului. 

Factorii prezentaţi mai sus pot determina deteriorarea instalaţiilor, ceea ce poate conduce la 
scoaterea lor din funcţiune (indisponibilitate) până la readucerea lor la caracteristicile tehnice 
de proiect, interval de timp în care se înregistrează pierderi. 

Risc la achiziţia de echipamente 

Insuficienta analiză şi evaluare a tehnicilor şi tehnologiilor oferite pentru transfer din import, 
având drept consecinţă achiziţionarea unor tehnologii aflate în perioada de declin sau de 
lichidare. 

Risc de execuţie şi PIF 

 execuţia montajului de către firme neautorizate; 

 folosirea altor materiale, componente, echipamente, decât cele din proiect; 

 nerespectarea efectuării probelor şi verificărilor conform proiectului; 

 punerea în funcţiune şi exploatarea cu realizarea incompletă a montajului; 
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 nerespectarea detaliilor de execuţie din proiect; 

 întârzierea, depăşirea termenului de punere în funcţiune. 

Toate aceste riscuri pot fi controlate prin analiza detaliata a ofertelor prezentate de furnizorii 
de servicii şi echipamente, din punct de vedere al experientei şi referintelor, capabilitatii 
financiare şi prin introducerea în contracte a unor clauze clare referitoare la penalitati pentru 
orice intarzieri în livrarea bunurilor sau serviciilor şi responsabilitati în perioada de garantie. 

In ceea ce priveste riscul de depasire a costurilor alocate pentru realizarea investitiei, el poate 
fi redus prin minim doua masuri [mecanisme]: 

a) incredintarea executiei lucrarilor unui constructor/furnizor cu experienta, care sa poata 
controla costurile şi termenele asumate prin contract. 

b) urmarirea lucrarilor sa fie incredintata unui diriginte de santier specializat şi cu suficienta 
expertiza specifica, supravegheat de un manager de proiect. 

Risc de operare 

 depăşirea parametrilor maximi / minimi admisibili la operarea instalaţiilor; 

 producerea de incendii datorită utilizării sau manevrării incorecte a instalaţiilor; 

 depăşirea duratei de viaţă a echipamentelor sau a instalaţiilor; 

 nerespectarea ordinii manevrelor din instrucţiunile de exploatare (P.I.F, reparaţii) sau 
din instrucţiunile furnizorului sau proiectantului; 

 funcţionarea fără aparate de măsură şi control, protecţii, reglaje; 

 nerespectarea activităţii de mentenanţă corectivă 

Riscurile de operare pot fi acoperite prin angajarea de personal avand calificarea necesară 
urmaririi în functionare a echipamentelor achizitionate sau prin calificarea, scolarizarea 
personalului existent. Cerintele legate de specificul operarii noilor echipamente achizitionate 
pot fi incluse în contractul de furnizare, sub forma obligativitatii scolarizarii şi acordarii de 
asistenta tehnica de catre furnizor. 

Risc de personal 

 fluctuaţii de personal datorită relocării; 

 creşterea costurilor salariale. 

Riscurile legate de resursele umane pot fi acoperite prin includerea în contractele individuale 
de muncă a unor clauze de fidelizare a personalului scolarizat. 

 

B) Riscurile care nu pot fi controlate de promotorul proiectului şi care nu pot fi deci acoperite 
prin contracte sunt descrise sumar mai jos: 

Risc financiar şi economic 

 cursul valutar;  

 inflaţia. 

Având în vedere specificul proiectului şi durata scurta de implementare aceste tipuri de risc 
sunt foarte putin probabile; ele vor fi acoperite în cea mai mare parte de bugetul CJ dar şi 
printr-un management eficient al activităţilor aferente implementarii proiectului. 

 

Risc de mediu 
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Riscul de poluare accidentală este minimizat prin măsuri specifice, de tip tehnic şi 
organizatoric, administrativ, prin amplasarea reţelelor de distribuţie a apei în configuraţii 
minimale pentru a se evita pierderile prin neetanşeităţi, avarii etc. 

Alte tipuri de risc ce pot afecta rezultatele unui proiect de investitii sunt riscurile politice şi cele 
naturale (hazarde naturale). Probabilitatea ca astfel de riscuri sa se produca este extrem de 
redusa şi sunt de regula acoperite de clauze standard ale contractelor de achizitie. 
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Anexa A.1 – Analiza Cost-Beneficiu – Scenariul 0 
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Anexa A.2 – Analiza Cost-Beneficiu – Scenariul 1a, 1b, 1c 
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   6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
   6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
 Din punct de vedere tehnic, Scenariul I propus asigura o crestere mai mare a 
performantei energetice a cladirii (economie de energie este de cca. 70% fata de 54% in 
Scenariul II), conduce la o diminuare mai substantiala a emisiilor de CO2 si implica si 
utilizarea de resurse regenerabile de energie. 
În urma aplicării pachetului de masuri care alcatuiesc Scenariul I de reabilitare termică 
a clădirii care înglobează toate solutiile de crestere a performantelor energetice ale 
cladirii (anvelopa, instalatii si utilizare energie regenerabila) S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + 
S7, si solutii de conformare a cladirii pentru asigurarea securitatii la incendiu, si igiena, 
sanatate si mediu rezultă un consum specific anual de energie finala de 75,194 
kWh/m2·an, din care 69,523 kWh/m2·an energie finala din surse clasice si 5,671 
kWh/m2·an din surse regenerabile; consumul specific anual de energie finala pentru 
încălzire este de 59,425 kWh/m2·an. Economia anuala de energie finala este de 70,35 
%. Consumul de energie primara pentru incalzire de 70,51 kWh/m2·an este sub 
valoarea de 123 kWh/m2·an, conform cerintelor inscrise in Ordinul 2641/2017.   

- reducerea anuala estimata a consumului anual de energie primară  
                REP = 610634,086 – 180187,6 = 430446,486 kWh/an, procent de reducere: 70% 

- reducerea anuală estimată a cantității de gaze cu efect de seră  
                RECO2 = 102,522 – 30,642 = 71,88 echivalent tone CO2, procent de reducere: 70% 

Utilizarea energiei regenerabile reprezinta un procent de 7,7 % din totalul de energie 
finala, necesara cladirii reabilitate, respectiv 8,3% din totalul de energie finala din surse 
clasice consumata.  

 
 

 
În urma aplicării pachetului de soluţii PS de reabilitare termică a clădirii care  înglobează 
toate solutiile propuse (anvelopa, instalatii si utilizare energie regenerabila) S1 + S2 + S3 
+ S4 + S5 + S6 + S7, rezultă un consum specific anual de energie finala de 75,194 
kWh/m2·an, din care 69,523 kWh/m2·an energie finala din surse clasice si 5,671 
kWh/m2·an din surse regenerabile; consumul specific anual de energie finala pentru 
încălzire este de 59,425 kWh/m2·an. Economia anuala de energie finala este de 70,35 
%. Consumul de energie primara pentru incalzire de 70,51 kWh/m2·an este sub 
valoarea de 123 kWh/m2·an, conform cerintelor inscrise in Ordinul 2641/2017.   

- reducerea anuala estimata a consumului anual de energie primară  
                REP = 610634,086 – 180187,6 = 430446,486 kWh/an, procent de reducere: 70% 

- reducerea anuală estimată a cantității de gaze cu efect de seră  
                RECO2 = 102,522 – 30,642 = 71,88 echivalent tone CO2, procent de reducere: 70% 

Utilizarea energiei regenerabile reprezinta un procent de 7,7 % din totalul de energie 
finala, necesara cladirii reabilitate, respectiv 8,3% din totalul de energie finala din surse 
clasice consumata.  
 

În urma aplicării pachetului de soluţii selectate pentru Scenariul II de reabilitare 
termică a clădirii care  înglobează măsurile de crestere a performantelor energetice dar 
fără regenerabile (panouri solare și fotovoltaice, inclusiv apa caldă de consum) completat 
cu măsurile necesare asigurării exigentelor de calitate privind securitatea la incendiu, fără 
intervenții la instalațiile electrice de la subsol, parter, etaj 1 si etaj 2, fără Instalatia de 
ventilare bucatarii si fără Instalatii sanitare si hidranți interiori.  

 În urma aplicării pachetului de soluţii PS de reabilitare termică a clădirii care  
înglobează solutiile reabilitare rezultă un consum specific anual de energie finala de 74,7 
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kWh/m2·an, un consum specific anual de energie finala pentru încălzire de 59,425  
kWh/m2·an de iar economia anuala de energie finala este de 68 %.  

 

Consumul specific anual total de energie este mai redus in Scenariul I ca urmare 
a utilizarii unor sisteme cu regenerabile . 

  Scenariul I raspunde  integral cerintelor din Programul privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități 
de învățământ al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, in timp ce Scenariul II nu. 

Din punct de vedere financiar, Scenariul I presupune costuri mai mari de investitie, 
dar datorita economiilor de energie estimate, durata de recuperare a investitiei este mai 
redusa decat la Scenariul I (12 ani fata de 11 ani). 

In ceea ce priveste riscurile, nu exista diferente semnificative intre cele 2 scenarii.  
 
   6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

 
In scopul alegerii solutiei optime, au fost analizate ambele scenarii din punct de 

vedere al functionalitatii, din punct de vedere al asigurarii comfortului ocupantilor si al 
economiei de energie, al modului cum raspund cerintelor de tema si din punct de vedere 
economic. Pentru ambele variante s-au calculat devizele generale.   

Creșterea performanței energetice a clădirilor este o arie centrală de intervenție a 
Strategiei energetice a Romaniei pe perioada 2016-2030, întrucât poate contribui 
semnificativ la creșterea economică, la crearea de noi locuri de muncă, la sporirea 
securității energetice în România. In ceea ce priveste finanțarea investițiilor în eficiența 
energetică, cu cost inițial ridicat și recuperare a investiției pe termen lung, in Strategie se 
subliniaza ca “se va acorda sprijin pentru proiecte de reabilitare a clădirilor  cu reducerea 
percepției asupra riscului de investiție în proiecte de reabilitare energetică a clădirilor 
pentru investitori și finanțatori, prin accesul la baze de date detaliate și la studii de caz 
pentru un număr seminificativ de proiecte de succes la nivel european.” 

Tinand seama de obligatiile asumate de tara noastra in ceea ce priveste scaderea 
consumurilor energetice pe termen mediu si lung, prevederile actelor legislative si 
normative referitoare la cresterea performantelor energetice precum si rezultatele 
analizei compartive a celor 2 scenarii prezentate, elaboratorul recomanda realizarea 
Scenariului I intrucat raspunde tuturor ceritelor tehnice si functionale ale cladirii, asigura 
un grad sporit de confort utilizatorilor, asigurand totodata o eficienta energetica ridicata, 
ca urmare a alegerii unor scheme functionale automatizate si a unor echipamente cu 
randamente ridicate. 
 
   6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 
   a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată 
în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate 
cu devizul general; 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei pentru Scenariul I 

recomandat 

 
a) Indicatori valorici  

 Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie,  inclusiv TVA  
                         – total,                        10445312,57 lei  

       din care: 
         construcţii – montaj (C+M)              8243326,25 lei 
 

 Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie,  fara TVA  
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                         – total,                       8787925,95 lei  
       din care: 

         construcţii – montaj (C+M)             6927164,92 lei 
 
 

 eşalonarea investiţiei (INV/C+M) fara TVA:                                            
    -      anul I                      192136,42lei/ - lei 

- anul II                                                      3363835,7 lei/2404828,40 lei 
       8.1.3. durata de realizare (luni);                                                        18  luni 
 8.1.4 capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):  

Aria desfasurata construita a cladirii modernizate/reabilitate       Ad = 2330,80m2   
 

b) alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după 

caz.  

 
           Investiţia specifică (fara TVA) 
 

 Valoare investitie/ Aria desfasurata a cladirii   -    3770,35 lei/m2, 
       762,15 Euro/m2   

 Valoare C+M/Aria desfasurata a cladirii         -       2972,01 lei/m2,  
       600,77 Euro/m2         

          

 Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică : 12 ani 
        

 Consumul anual specific de energie                 69,523 kWh/m2·an 
 

 Economia anuală de energie:              341077,34 kWh/an  
 

 Reducerea emisiilor de CO2                              101878,96 kgCO2/an  
 

 Economia de energie primara.                        ΔEp = 341077,34 kWh / an 
 
 

 
   b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 
fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; - 
   c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; -  
   d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 8 de luni 
 
   6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 
aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice. 

 
Exigenta privind rezistenta mecanica şi stabilitate “A” 
 

 În conformitate cu recomandările din expertiza tehnică clădirea se încadrează în 
clasa de risc seismic III și nu necesită măsuri de consolidare ale elementelor stucturale 
pentru interventiile propuse, intrucat aceste interventii nu conduc la solicitari 
gravitationale si seismice suplimentare. 

In cadrul proiectului s-au prevăzut masuri pentru : 
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- limitarea transmiterii vibraţiilor produse de utilaje instalaţiilor (pompe) către 
structura de rezistenţă a construcţiei prin măsuri constructive adecvate (straturi 
izolatoare, amortizoare de vibraţii, fundaţii corespunzătoare, conform ghidului 
de performanţă pentru instalaţii ). 

- limitarea presiunii apei din instalaţii conform regimurilor de funcţionare, pentru 
preîntâmpinarea distrugerilor cauzate de explozii: prin prevederea unor 
dispozitive de tipul: supape de siguranţă, instalaţii de semnalizare şi avertizare. 

- asigurarea rezistenţei mecanice a conductelor si instalaţiilor la variaţii de 
temperatură la care pot fi supuse în timpul exploatării prin preluarea dilatărilor 
cu compensatori de dilatare. 

- asigurarea condiţiilor de amplasare a echipamentelor de instalaţii în cadrul 
clădirii şi luarea măsurilor de protecţie antiseismică prin: amplasarea utilajelor 
grele pe terasă, realizarea de prinderi elastice a instalaţiilor de construcţie. 

 
     Exigenta privind securitate la incendiu “B” 

          
Proiectul de față include si masurile necesare obținerii avizului de securitate la 

incendiu, solicitat prin certificatul de urbanism aferent proiectului și includerea în devizul 
general a cheltuielilor aferente măsurilor identificate ca fiind necesare de aplicat. 

Prin măsurile de intervenție propuse se dorește conformarea clădirii la normele 
specifice în vigoare la data întocmirii documentației în concordanță cu particularitățile și 
destinația clădirii, a categoriei de importanță și clasei de importanță, a riscurilor de 
incendiu și a nivelurilor de stabilitate la foc identificate, precum și a cerințelor enunțate 
de către beneficiar.  

Clădirea constituie un singur compartiment de incendiu conform  P118-99, tabel 
3.2.4. Conform prevederilor Normativului P118-99, încăperile se încadrează în risc mic 
de incendiu (DST<420mJ/mp, exceptie facand centrala termica si spatiile pentru 
prepararea mesei, care au risc mediu si spațiile de depozitare, care au risc mare).  

Conform Normativului P118-99, tabel 2.1.9., gradul de rezistenţă la foc al clădirii 
este: II ( pereti exteriori si interiori structurali din beton, planșee din beton ). 

Distanțele la care sunt amplasate constructiile vecine corespund prevederilor 
P118/99, tabel 2.2.2. În cazul intervenţiei şi evacuării în caz de incendiu se asigură 
siguranţa utilizatorilor datorită materialelor folosite în structura de rezistenta.  

Evacuarea în caz de incendiu este posibilă in doua directii. Ușile căilor de 
evacuare se vor dechide în sensul de evacuare. Finisajele pe căile de evacuare vor din 
clasa de combustibilitate C0 (se vor desface lambriurile din lemn si PVC). 

Accesul autospecialelor se poate face în orice anotimp, pe cel puțin două din 
laturile clădirilor. 

Toate încăperile sunt ventilate și luminate direct, prin aceste goluri  facându-se și 
evacuarea fumului provenit de la un eventual incendiu. 

Sursele potențiale de aprindere sunt flăcările deschise sau surse de natură 
electrică și tehnică și surse mecanice. Împrejurările preliminate care pot determina sau 
favoriza iniţierea sau propagarea unui incendiu: instalaţii şi echipamente electrice defecte 
ori improvizate, defecţiuni tehnice de exploatare 

Placările, tratamentele fonice sau termice, finisajele combustibile vor fi montate 
sau protejate fața de aparatele electrice, corpuri de iluminat și în general de orice sursă 
de încălzire astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor. Nu este admisă utilizarea 
materialelor și a finisajelor din mase plastice în spațiile accesibile copiilor și în general se 
va elimina utilizarea celor care degaja fum și gaze toxice în caz de incendiu. Este interzisă 
folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile în alte locuri decât cele 
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special amenajate, în cantități limitate și fără respectarea măsurilor de prevenire și 
stingere a incendiilor conform P118-99; interzicerea fumatului. 

Construcțiile se vor echipa cu mijloace de intervenție în caz de incendiu conform 
reglementărilor, în funcție de densitatea sarcinii termice. 

Măsuri privind prevenirea și stingerea unui eventual incendiu: 
- golurile din elementele de construcțtie (trecerea conductelor, cablurilor, etc.) 

sunt etanșate cu materiale rezistente la foc. 
- ignifugarea materialelor de construcție combustibile conform prescripțiilor 

tehnice în vigoare. 
- clădirea se va dota cu stingătoare și echipamente PSI conform legislației în 

vigoare; 
- materiale incombustibile pe caile de avcuare 
- ușile de pe traseul căilor de evacuare se vor deschide către direcția de 

evacuare; tamplariile interioare vor fi tamplarii de Al cu geam securizat, cu autoinchidere ; 
- trape de desfumare la ambele case de scara 
- inchideriereistente la foc EI150 intre subsol si parter, cu usa EI60 
- centrala termica pereti EI/REI 180 si planseu REI120 
- centrala detectie incendiu EI/REI 60, planseu REI60 si usa EI30 
- amenajarea incintei astfel încât să fie permis accesul mijloacelor de intervenție 

pentru stingerea incendiilor ; 
- în toate încăperile destinate copiilor densitatea sarcinii termice sa fie mai mică 

de 420 MJ/mp 
- Spatiile de deasupra centralei termice nu se vor folosi de catre copii. Salile de 

activitati se vor transforma in spatii administrative pentru personalul centrului. 
- asigurarea  instalațiilor de stingere a incendiului, evacuare și alertare în caz 

de incendiu și evacuare a fumului conform legislației în vigoare 
 
 
 
    Exigenta privind igiena, sănătate şi mediu  “C” 
 
Soluţiile propuse asigură respectarea acestei cerinţe prin: 
- asigurarea confortului termic în încăperi; 
- evitarea neuniformităţii temperaturii radiante (jena datorită radiaţiei reci a 

pereţilor); 
- evitarea diferenţei dintre temperatura aerului pe verticală între nivelul capului 

şi nivelul gleznelor. 
- tâmplăria nouă va fi prevăzută cu un numar corespunzator de ochiuri de geam 

deschizibile grile higroreglabile care să permită schimburile necesare de aer și 
permeabilitate la aer în conformitate cu “Ordinul nr. 536 din 23 iunie 1997 
pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de 
viață al populației”; 

- prevederea unor instalatii locale de ventilare, cu recuperarea caldurii din aerul 
evacuat in spatii din demisol: sala de mese, spalatorie, uscatorie, depozite 
alimente. 

- S-a asigurat etanșietatea la apă și vânt a tâmplăriei. 
- Se vor realiza lucrari de igienizare a spatiilor, in special cele afectate de 

cmdens si mucegai. Se vor inlocui placarile ceramice la grupurile sanitare 
destinate copiilor. 
 

 
        Exigenta privind siguranţa  în exploatare “D” 



 

 

 80 

 
Sunt prevăzute următoarele măsuri privind îndeplinirea cerinței de siguranță și 
accesibilitate în exploatare: 

   
- se va asigura iluminat de siguranță pe căile de evacuare; 
- pentru accesul in cladire a persoanelor cu dizabilități locomotorii se vor 

prevedea lucrari pentru accesibilizarea spatiilor pentru persoanele cu handicap, 
respectiv realizare rampa exterioara pentru accesul in cladire a persoanelor in scaun 
cu rotile, amenajare grup sanitar adaptat, montare elevator cu senile la scara 
interioara. 

- etanşeitatea la apă a elementelor componente ale instalaţieiilor (conducte, 
armături, corpuri de încălzire) precum şi a instalaţiei în ansamblu pentru 
evitarea pericolului de opărire; 

- protecţia utilizatorilor contra leziunilor prin contact cu suprafeţele accesibile ale 
instalaţiei de încălzire şi ventilare (rănire, ardere, etc.); 

- siguranţa şi securitatea la radiaţii calorice şi la curenţii de aer cald prin soluţii 
de limitare a temperaturii suprafeţelor radiante şi a aerului cald refulat în 
încăpere; 

- securitatea instalaţiilor şi a încăperilor aferente (camera distribuţiei agentului 
termic) la tentativele de intruziune ale oamenilor şi animalelor; 

- eficacitatea dispozitivelor de protecţie împotriva pătrunderii în instalaţii a 
corpurilor străine, precipitaţiilor atmosferice şi vietăţilor. 

- Refacerea balustrazilor si parapetilor de siguranta 
 

   Exigenta privind protecţia împotriva zgomotului “E” 
 

 Nivelul de zgomot din clădire, inclusiv centrala termică, nu constituie sursă de 
disconfort fizic sau psihic pentru ocupanţii clădirii, întrucât la alegerea echipamentelor se 
pun condiţii de nivel de zgomot ≤ 45dB(A) la nivelul spaţiilor de birouri si sali de clasa; s-
au ales soluţii constructive pentru limitarea zgomotului produs de instalaţii, respectiv: 
suporturi amortizoare pentru utilaje, atenuatoare de zgomot pe canalele de ventilare şi la 
gurile de aer, racorduri elastice, rigidizarea pereţilor canalelor de aer. 

 Se vor lua măsuri de limitare a nivelului de transmitere a vibraţiilor produse de 
utilajele de instalaţii la părţile structurii de rezistenţă prin montarea corectă a acestora, 
prevederea de suporturi amortizoare şi straturi elastice pe postamente.  

 
 

 Exigenta privind protecţia termica, hidrofuga şi economia de energie “F” 
 

In cadrul lucrarilor de reabilitare si modernizare s-au prevazut masuri de crestere 
a performantei energetice a cladirii (anvelopa si instalatii)  care sa limiteze consumul de 
energie pentru încălzire şi pentru toate tipurile de consumatori de energie necesari pentru 
satisfacerea exigenţelor utilizatorilor. 

Temperaturile interioare convenţionale de calcul se considera conform SR 1907-
2/2014 “Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare 
convenţionale de calcul”. 

In acest sens s-au prevazut măsuri de izolare termică, respectiv izolarea 
termică a a planseului terasa si înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie eficientă 
energetic.  

Totodata s-au prevazut masuri la instalatii cum sunt: 
- managementul consumurilor electrice 
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- producere energie termica in solutii combinate din sursa clasica si surse 
regenerabile.    

Soluţii propuse asigură respectarea acestei cerinţe prin: 
- izolarea conductelor şi armăturilor cu izolaţii tip Armaflex; 
- utilizarea conductelor, armăturilor şi utilajelor care permit reducerea pierderilor 

şi risipei de apă (contorizarea consumului), armături care să permită reglaj 
calitativ economic al debitului de apă). 

- utilizarea unei scheme funcţionale moderne la incalzire,  cu asigurarea 
reglajului sarcinii termice în funcţie de necesităţile de încălzire ale 
consumatorilor; 

- asigurarea unor consumuri minime de energie înglobată în elementele 
instalaţiei; 

- asigurarea unor pierderi de căldură minime în instalaţiile de distribuţie. 
Totodata s-au respectat cerintele Ordinului 2641/2017 referitoare la cladirile 

nerezidentiale care se renoveaza/modernizeaza energetic, privind consumul maxim de 
energie neregenerabila pentru incalzire, respectiv asigurarea unui consum specific 
energie primara pentru incalzire de 70,51 kWh/m2·an este sub valoarea de 123 
kWh/m2·an, conform cerintelor inscrise in Ordinul 2641/2017, pentru cladiri de 
invatamant.  

 
g) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată) 
 
 Masurile prevazute pentru anvelopa si instalatii care conduc la limitarea 

consumului de energie se traduce si in utilizarea eficienta a resurselor energetice, prin 
diminuarea consumului de energie primara. Asigurarea unui procent din necesarul de 
energie din surse regenerabile (panouri solare si fotovoltaice) pentru apa calda de 
consum si incalzire completeaza modul de utilizare sustenabila a resurselor.  
 

   6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 
financiare şi economice. 
 Proiectul va fi promovat în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile în cadrul 
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice cu destinație de unități de învățământ al Ministerului Mediului, Apelor si 
Padurilor.  sau în cadrul altui program prin care se va solicita finanţarea. 
Sursele de finantare considerate la efectualrea calculelor sunt: 

- 49,7% surse proprii ale UAT Judetul Giurgiu; 
- 50,3% surse atrase ale Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. 

 
 

    7. Urbanism, acorduri şi avize conforme 
 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
         Se anexeaza Certificatul de urbanism nr. 587/27.08.2021 

7.2. Avize privind asigurarea utilităţilor, 
 Aviz de amplasament pentru alimentare cu energie electrică 
 Avizul Autorității competente de protecție a mediului 
 Aviz de principiu pentru alimentare cu gaze naturale 
 Aviz de principiu energie termică  
 Aviz de principiu Apa Service SA 

      7.3. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, 
precum: 
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   a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată 
pentru creşterea performanţei energetice; - nu este cazul 
   b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz - nu este cazul 
   c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice - nu este 
cazul 
    d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; - nu este cazul 

e) Avizul Ministerului Culturii prin Directia Judeteana pentru Cultura Giurgiu - nu este 
cazul 

    f) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei - nu este cazul 








