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Proiect nr: 225_28/2021
Faza: Studiu de fezabilitate - S.F.
Data: 04.2021
Proiectant general: S.C. NELCIVIL 2008 S.R.L.
STUDIU DE FEZABILITATE
(S.F.)
"Reabilitarea si modernizarea imobilului
- Şcoala Gimnazială Păltineni "

A. PIESE SCRISE
1

INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

1.1

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

"Reabilitarea și modernizarea imobilului - Școală gimnazială Păltineni, in scopul creșterii
eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei în clădirile publice cu destinație de unități
de învățământ". Lucrări de intervenție + extindere
1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
U.A.T. orașul Nehoiu, județul Buzău.
1.3 ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
U.A.T. orașul Nehoiu, județul Buzău.
1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
U.A.T. orașul Nehoiu, județul Buzău.
1.5 ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Proiectant general:
S.C. NELCIVIL 2008 S.R.L.
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2

SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

2.1 CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PRIVIND SITUATIA ACTUALA,
NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI
SCENARIILE/OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE SI PROPUSE SPRE
ANALIZA
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Pentru această investiție nu a fost elaborat studiu de prefezabilitate și nici plan detaliat de
investiții pe termen lung.
2.2 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE
Prin Ordinul nr. 2.057 din 16 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1129 din 24 noiembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile
publice cu destinație de unități de învățământ, emis de Ministerul Mediului, apelor și Pădurilor.
Scopul Programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor publice cu
destinație de de unități de învățământ și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră prin reducerea consumului anual de energie finală.
Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice cu destinație de unități de
învățământ, prin finanțarea de activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea
performanței energetice a acestora, respectiv:
- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre și uși, planșeu peste
ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpanetelor și învelitorilor, precum și a altor elemente de
anvelopă care închid spațiul climatizat al clădirii;
- introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția
și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde pentru consum, a sistemelor de
ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme
de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la
sistemele de încălzire centralizată, după caz;
- utilizarea surselor regenerabile de energie;
- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței
energetice și monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziționarea, instalarea,
întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de
energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);
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- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență
energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie LED, cu respectarea normelor și
reglementărilor tehnice;
- optimizarea calității aerului interior prin ventilație mecanică cu unități individuale sau centralizată,
după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt și a
nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spațiile în care ăși
desfășoară activitatea;
- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor
electrice, lucrări de demontare/montare a instalației și echipamentelor montate consumatoare de
energie, lucrări de reparații și etanșări la nivelul îmbinărilor și străpungerilor la fațade etc.).
Indicatorii de performanță ai Programului sunt:
a. reducerea consumului anual de energie finală, calculată astfel:
ț
unde:
E - reducerea consumului de energie totală finală, rezultată în urma implementării obiectivelor
Programului:
e inițial i - consumul total inițial de energie totală finală al obiectivului, conform auditului energetic;
e final i - consumul total de energie finală rezultat în urma implementării proiectului;
n - numărul de proiecte finalizate.
Acest indicator va fi calculat și demonstrat la nivelul documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție și declarat de către beneficiar în raportul de finalizare și în rapoartele de monitorizare
depuse anual;
b. reducerea anuală estimată a cantității gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO_2),
calculată ca sumă a cantităților de gaze cu efect de serădiminuată prin implementarea fiecărui
proiect. Cantitatea de gaze cu efect de seră diminuată în cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută
în raportul de finalizare, respectiv în raportul anual de monitorizare.
I = E x factor_CO_2
Unde:
I = reducerea anuală estimată a cantității de gaze cu efect de seră (echivalent tone de CO_2);
factor_CO_2 - factorul de conversie al energiei primare în CO_2; *^1)
*^1
)
https://www.gov.uk/government/collections/government-convesrion-factor-for-companyreporting
E - reducerea consumului de energie totală finală, rezultată în urma implementării obiectivelor
Programului.
Măsurile de intervenție propuse prin proiect urmăresc pe de o parte dezvoltarea calității
resurselor umane prin imbunătățirea calității și relevanței infrastructurii educaționale și pe de altă
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parte crearea unui mediu atrăgător și corespunzător în școală promovând intervenții asupra clădirii
școlii în vederea realizării unei calități care să satisfacă cerințele utilizatorilor, îmbunătățirea
performanțelor energetice ale clădirii și de confort al utilizatorilor, îndeplinirea cerințelor
fundamentale așa cum sunt definite în Legea 10 privind calitatea în construcții.
Lucrările de intervenții propuse prin proiect sunt concepute și puse în aplicare în
concordanță cu următoarele prevederi legislative și normative în vigoare:
- Regulamentul și prevederile Administrației Fondului pentru Mediu
- Ghid de finanțare din 16 noiembrie 2020 a Programului privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de
învățământ emis de către Ministerul Mediului, apelor și Pădurilor și publicat în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 1129 din 24 noiembrie 2020;
‐ Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023;
‐ Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;
‐ Legea nr. 159/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind
performanța energetică a clădirilor;
‐ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
‐ Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea și completarea reglementării tehnice
”Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor”, aprobată prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007;
‐ Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
‐ Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
‐ H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
‐ Reglementare tehnică ”Cod de proiectare seismică”, Partea a III-a - Prfevederi pentru
evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2008, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 647 bis din 01.10.2009;
‐ Reglementare tehnică ”Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor”, MC
nr. 001/3-2006, cu modificările și completările ulterioare;
‐ Normatiuv privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ
C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;
‐ Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit
existente, indicativ SC 007/2002;
‐ Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ
CR 1-1-3/2012;
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ
CR 1-1-4/2012;
Ghid prind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică, Indicativ
GP 123-2013;
NOrmativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri. Indicativ:
NP 040/2002;
Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-1999;
Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee NP
010-97;
Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza
performanețlor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare
termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;
SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare
termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;
SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de
performanță;
SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;
SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificarea la foc a produselor și elementelor de construcție.

2.3 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Clădirea în care funcționează Școala Generală Păltineni a fost realizată etapizat, prin
adaosuri succesive, fiind realizată din diferite materiale cu structură din beton armat. Construcția
realizată în diferite etape nu reprezintă o lucrare cu valoare de patrimoniu, sau cu valoare
arhitecturală distinctă. Clădirea are 4 săli de clasa I-VIII, 2 săli de grădiniță, o sală de calculatoare,
4 grupuri sanitare, o cancelarie, 6 holuri, un windfang în care funcționează si biblioteca, un oficiu
si o camera a centralei.
Compartimentare imobil - existent
Parter:
P01
P02
P03

Baie
Oficiu
Hol
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P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21

Sală clasă
Sală calculatoare
Sală clasă
Windfang
Hol
Hol
Sală clasă
Cancelarie
Sală clasă
Hol
Hol
Sală grădiniță
Sală grădiniță
Grup sanitar
Hol
Grup sanitar băieți
Grup sanitar fete
Centrală termică

47,30
47,24
53,10
15,66
14,26
27,04
44,50
14,41
49,06
12,19
16,32
36,60
51,17
10,37
7,30
7,33
5,26
19,87

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

parchet
parchet
parchet
gresie
parchet
gresie
parchet
parchet
parchet
gresie
gresie
parchet
parchet
gresie
gresie
gresie
gresie
gresie

Clădirea are 7 sală de clasă. La nivelul parterului, pereții exteriori sunt din cărămidă cu
grosimea de 40 cm și din blocuri de diatomit cu grosimea de 30 cm. Grosimea totală a pereților
este variabilă, de la 35 cm la 45 cm.
Grupurile sanitare care deservesc elevii prescolari si scolari au acces din exteriorul
imobilului. Se propune transformarea unei Sali de clase in grupuri sanitare pentru fete, baieti si
profesori, conform legislatiei in vigoare.
Sala de sport funcționează într-un spațiu improvizat - clădire C2 care are destinația de atelier
și o suprafață construită de 44,0 mp. Totodată, spațiul în care funcționează sala de sport nu poate
să fie racordat la rețeaua de termoficare și nu asigură accesul elevilor la vestiare și grupuri sanitare.
Pentru a nu pune în pericol sănătatea cadrelor didactice și a elevilor se propune realizarea unei
extinderi cu regimul de înălțime D parțial+P, conform planșelor D08 și D09.
La demisolul construcției propuse D-01 - Cameră tehnică, cu Su = 57,57 mp se vor amplasa
utilajele care deservesc instalația de panouri fotovoltaice. La parter va funcționa sala de spăort cu
Su=60,45 mp, un hol de acces, vestiar fete + grupa sanitar, vestiar băieți+grup sanitar și magazie.
Sala de sport va funcționa și ca sală de festivități și de organizare a diferitelor activități școlare.
La partea superioară închiderea este realizată pe o șarpantă din lemn cu învelitoare din
tablă profilată de culoare verde, fixată pe rigle 3,5x5 cm. Nu există termoizolație între capriori iar
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la nivelul planșeului au fost identificate suprafețe mici cu termoizolație din vată minerală
deteriorată.
Tâmplăria exterioară este din PVC cu profil tricameral - rezistența termică 0,48 W/mp,K, sub
valoare minimă normată de 0,55 W/mp,K.
Finisajele exterioare sunt realizate din tencuieli decorative pe termosistem din polistiren
expandat cu grosime de 4 și 5 cm si densitate scazuta.
În zonele streașinilor elementele de închidere și etanșare, tencuielile și piesele decorative
(pazii) s-au deteriorat, s-au rupt tronsoane din sistemul de jgheaburi și burlane (sistemul de
jgheaburi și burlane este din PVC de culoare alba). La nivelul acoperișului nu au fost identificate
luminatoare iar tabla prezintă urme de deterioare (decolorare și rugină).
Finisajele interioare, zugrăveli și vopsitorii sunt afectate de trecerea timpului.
Pardoselile sunt realizate din parchet și gresie. Având în vedere faptul că finisajele au fost
realizate în mare parte pe lucrări curente, au fost constatate diferențe de cotre între holuri și salile
de clasă și nu a fost identificată termoizolația la nivelul plăcii de cota ±0.00.
Imobilul prezinta un nivel scazut de izolare termica la nivelul anvelopei (pereti exteriori,
tamplarie uși ferestre, planseu peste ultimul nivel - parter, pardoseală). Conform raportului de audit
energetic, imobilul prezinta deficiente majore cu influenta negativa privind siguranta exploatarii si
performantele energetice, dupa cum urmeaza:
 izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu
reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori si șarpantei situanduse sub valorile minime obligatorii, mentionate in Normativul C107/1-2005 cu modificarile si
completarile ulterioare;
Actualele performante energetice conduc la costuri ridicate de intretinere pentru incalzire pe
timpul iernii, favorizeaza un climat interior necorespunzator pentru sanatatea utilizatorilor cauzat
de lipsa ventilatiei corespunzatoare a spatiilor si aparitiei fenomenului de condens si igrasie,
genereaza emisii poluante ridicate de gaze cu efect de sera: dioxid de sulf, oxizi azotici,
hidrocarburi, monoxid de carbon și praf.
In consecinta, tinand cont de obligatia statelor membre UE sa ia toate masurile necesare
pentru imbunatirea eficientei energetice a imobilului, se constata necesitatea realizarii si
implementarii proiectului de crestere a performantei energetice a acestuia.
Față de cele prezentate mai sus, și în completarea lor, construcția mai prezintă și următoarele
deficiențe majore:
- Sala de sport funcționează într-un spațiu improvizat - clădire C2 care are destinația de
atelier și o suprafață construită de 44,0 mp. Totodată, spațiul în care funcționează sala de sport nu
poate să fie racordat la rețeaua de termoficare și nu asigură accesul elevilor la vestiare și grupuri
sanitare. Pentru a nu pune în pericol sănătatea cadrelor didactice și a elevilor se propune realizarea
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unei extinderi cu regimul de înălțime D parțial+P, conform planșelor D08 și D09.
La demisolul construcției propuse D-01 - Cameră tehnică, cu Su = 57,57 mp se vor amplasa
utilajele care deservesc instalația de panouri fotovoltaice. La parter va funcționa sala de spăort cu
Su=60,45 mp, un hol de acces, vestiar fete + grupa sanitar, vestiar băieți+grup sanitar și magazie.
Sala de sport va funcționa și ca sală de festivități și de organizare a diferitelor activități școlare.
- Lipsa autorizației de Securitate la incendiu.
Compartimentare imobil - propus
Demisol:
D01

Cameră tehnică

57,57

mp

gresie

Baie
Oficiu
Hol
Sală clasă
Sală calculatoare
Sală clasă
Windfang
Sală clasă
Cancelarie
Sală clasă
G.S. Băieți
G.S. Persoane cu dizabilități
G.S. Fete
G.S. Profesori
Hol
Hol
G.S. Grădiniță
Sală grădiniță
Vestiar fete
Hol acces
Vestiar băieți
Magazie
Sală sport

2,22
6,87
95,98
47,30
47,24
53,10
15,51
44,50
14,41
49,06
21,18
6,00
22,89
8,34
10,07
15,31
10,37
35,07
10,37
3,90
7,72
5,00
60,45

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

gresie
gresie
gresie
parchet
parchet
parchet
gresie
parchet
parchet
parchet
gresie
gresie
gresie
gresie
gresie
parchet
gresie
parchet
gresie
gresie
gresie
gresie
parchet

Parter:
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23

Acest proiect este proprietatea intelectuală
a S.C. NELCIVIL 2008 S.R.L, fiind folosit
pentru scopul în care este furnizat, conform
prevederilor contractuale. Orice
reproducere sau copiere fără permisiunea
prealabilă a societății este interzisă și va
atrage răspunderi legale

“Reabilitarea și modernizarea imobilului ‐ Școala gimnazială Păltineni,
în scopul creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a
energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ”
Beneficiar: UAT ORAȘ NEHOIU, JUDEȚ BUZĂU
Amplasament: sat Păltineni, oraș Nehoiu, județ Buzău
Documentatie – STUDIU DE FEZABILITATE ‐ S.F.

Pag 15 / 76

PROIECT NR.
225_28/
aprilie 2021

ORC : J10/561/2008 CIF: RO23719049
Oraș Nehoiu, județ Buzau, tel. 0746 019 772, e‐mai: nelcivil2008@gmail.com
PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical adviced & Suport • Engineering • Construction works

2.4 ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU
SI LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII
OBIECTIVULUI DE INVESTITII
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Având în vedere obiectivelestabilite în cadrul strategiilor locale, naționale și
europene, investiția vizează să rezolve probleme de ordin social și economic, prin asigurarea
unor condiții optime pentru desfășurarea procesului de învățământ, cresterea performantei
energetice a constructiei și gestionarea inteligentă a energiei, crearea a noi locuri de muncă
în perioada de implementare a proiectului și după implementarea acestuia, îmbunătățirea
aspectului zonei, îmbunătățirea imaginii urbane și revitalizare a zonei respective. Numarul
de beneficiari ai investiției sunt 153 copii.
2.5 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Obiectivul general al prezentului proiect il constituie reabilitarea imobilului in scopul
cresterii gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si a invatamantului, in special
pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Numarul de beneficiari ai
investiției sunt 153 copii.
Investita isi propune urmatoarele obiective specifice:
 reabilitarea imobilului in vederea cresterii performantei energetice a constructiei;
 reducerea consumurilor energetice pentru incalzire;
 reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire;
 imbunatatirea conditiilor de confort interior;
 diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor poluante generate de
producerea, transportul si consumul de energie in conformitate cu strategiile europene și naționale;
 ameliorarea aspectului urbanistic al localitati;
 crearea de locuri noi de munca in faza de implementare;
 atragerea de investitori in zona, datorita implementarii proiectului si crearea de noi locuri
de munca indirect;
 cresterea indicatorilor de calitate a aerului;
 cresterea indicatorilor de calitate a solului;
 cresterea calitatii vietii;
 dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii
Europene; cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, europene); contribuie la
realizarea obiectivelor nationale si regionale; solidaritate sociala; impact benefic asupra intregii
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zone adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor;
 cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona;
 cresterea valorii proprietatilor;
 implementarea unor masuri de accesibilizare a mijloacelor de informare si comunicare;

prevederea de masuri de colectare selectiva a deseurilor in vederea reciclarii acestora
pe categorii.
3

IDENTIFICAREA,
PROPUNEREA
SI
PREZENTAREA
A
MINIMUM
DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:
3.1.a Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Imobilul se gaseste in intravilanul orașului Nehoiu, sat Păltineni, nr. Cad. 20044, județ
Buzău.
Terenul este aproximativ dreptunghiular iar suprafata acestuia, masurata conform ridicarii
topografice este de 2.5841 mp, cu dimensiunile in plan cca 58,00 m x 42,00 m
Conform extras carte funciara terenul are suprafata de 2.581,00 mp
3.1.b Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Imobilul se gaseste în satul Păltineni, orașul Nehoiu.
Căi de acces posibile, propuse prin proiect:
Accesul auto și pietonal se realizează:
- Auto + pietonal
- pe latura de Sud - Drum comunal
- Pietonal
- pe latura de Vest - DN 10 Buzău-Brașov
Accesul principal este asigurat din DN 10, Buzău Brașov.
Vecinătățile imediate sunt:


N - Șerban Ion
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S - Drum Comunal nr. Cad. 23020



E - Negulescu Ștefan



V - D.N. 10 Buzău-Brașov
3.1.c Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau
construite.

Imobilul are o formă neregulată în plan. Extinderea propusă se realizează pe latura de
Sud în continuarea clădirii existente. Atât construicția existentă cât și corpul propus au suprafețe
vitrate de tip ferestre orientate către Sud și Vest. Iluminatul natural este asigurat prin ferestre.
3.1.d

Surse de poluare existente in zona

Nu există în zonă surse de poluare
3.1.e Date climatice si particularitati de relief
Clima
Clima orașului Nehoiu este moderat-continentala, cu o temperatura medie anuala de 1011°C; In general iernile sunt reci, cu zapezi abundente, insotite deseori de viscole.
Temperatura medie lunara cea mai scazuta se inregistreaza in luna MARTIE, cu o valoare
medie de -3°C. Vara este foarte cald, in iulie temperatura medie este de 23°C, uneori atinge
chiar 35-40°C.
In cea ce priveste inghetul, data medie a aparitiei primului inghet se situeaza la 1 noiembrie,
iar a ultimului inghet la 3 aprilie, durata medie fiind de 90-100 zile. In schimb vara se
inregistreaza in medie anual circa 46 zile tropicale, cu temperaturi maxime de peste 30°C.
Vanturile dominante, resimtite in toate anotimpurile, sunt cele de est (21,2%), urmate de
cele din vest (16,3%), nord-est (14,2%) si sud-vest (11,2%).
Frecventa calmului atmosferic este de 18,9%. In cea ce priveste viteza lor, cele mai mari
valori medii anuale le inregistreaza vanturile de nord-est (2,4 m/s), urmate de cele din est si vest
(cu 2,3 m/s).
Precipitatiile sunt scazute, in medie de 585 mm pe an, dar au debitul mai ridicat vara: cele
mai mari cantitati medii lunare de precipitatii cad in iunie (circa 85 mm), iar cele mai scazute in
martie (15 mm). In medie, pe teritoriul orașului Nehoiu cad precipitatii in 117 zile/an.
Conform CR 1-1-3/2012 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor: amplasamentul
prezinta o incarcare caracteristica de sok = 2,00 kN/m2 pentru intervalul mediu de recurenta
(IMR) de 50 ani;
Conform CR 1-1-4/2012 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor: amplasamentul
este caracterizat de viteze ale vantului (mediate pe 1 minut la inaltimea de10 m) de 28m/s pentru
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IMR=50 ani, si de o presiune de referinta de 0.60 kPa (mediate pe 10 minute la inaltimea de10
m) pentru IMR=50 ani.
Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet in care se incadreaza zona studiata
(localitatea Nehoiu) este de 0,80-0,90 m.
Hidrologia
In zona, prezenta apei subterane (freatice) este semnalata la adancimea de cca. 2,40 m de
la cota terenului studiat, ce prezinta oscilatii sezoniere de cca. 0,5 m, influentate de nivelul apelor
raului Buzau si cantitatea de precipitatii.
Se identifica doua strate purtatoare de apa:
- stratul acvifer freatic situat in intercalatiile permeabile de aluviuni;
- stratul acvifer de adancime medie, ascensional, identificat in nisipurile si pietrisurile inferioare
(stratele de Fratesti).
3.1.f Existenta unor conditionari ale amplasamentului
-

Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate

In vecinatatea amplasamentului exista posibilitatea de racordare la utilitatile de baza, apa,
canalizare - bazin vidanjabil in incinta si energie electrica.
-

Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul
-

Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala;

Nu este cazul
3.1.g Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare
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(i) date privind zonarea seismica

Din punct de vedere seismic, (a se vedea Error! Reference source not found. si Error!
Reference source not found.) amplasamentul analizat se incadreaza in macrozona de
intensitate seismica “8.1” (Conform SR 11100/1/93 “Zonare seismica – Macrozonarea
Teritoriului Romaniei”).
Conform P100-1/2013 hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de varf
a acceleratiei seismice orizontale a terenului determinata pentru intervalul mediu de recurenta
IMR de referinta, corespunzator starii limita ultime (SLU), cu valoarea ag = 0.40 g si de valoarea
perioadei de control (colt) Tc=1.6 sec a spectrului de raspuns. Clasa de importanta a
constructiilor este III, cladiri de tip curent. (conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr.
907/29.11.2016)
Cladirea este situata in intravilanul orașului Nehoiu, sat Păltineni, județul Buzău.
GEOLOGIA
Perimetrul studiat se caracterizeaza prin prezenta unor depozite fluviatile, de varsta Holocen
superior, reprezentate printr-o alternanta de argile cu nisipuri argiloase si nisipuri cu granulatie
uniforma.
Se intalnesc depozite cuaternare alcatuite din prafuri argiloase, nisipuri, nisipuri prafoase,
iar in adancime pietrisuri.
CONDITII SEISMICE
Conform reglementarilor tehnice – Cod proiectare seismic – partea I, prevederi de proiectare
pentru cladiri P100/1 – 2013 privind zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta
IMR=225 ani, are valoarea ag = 0,40g.
Avand in vedere ca este o cladire cu functiunea de invatamant, constructia este incadrata in
clasa a II - a de importanta si expunere la cutremur, in categoria cladirilor care prezinta un pericol
major pentru siguranta publica in cazul prabusirii sau avarierii grave.
Acceleratia de varf a terenului pentru proiectare (PGA pentru amplasamentul dat) este
ag=0.40 g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta de 100 ani;
Perioadele de control (colt) ale spectrului de raspuns, specifice amplasamentului sunt: TB =
0.16 s; TC = 1.60 s; TD = 2.00 s;
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(ii)

date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala
si nivelul maxim al apelor freatice

(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Conform studiului geotehnic realizat de S.C. GEOTEHNIC PROIECT AS S.R.L. și
verificat de Prof.dr.ing. Paulică Răileanu, pe amplasament s-au executat:


două sondaje geotehnice de cercetare ce a fost realizat manual până la atingerea cotei de
fundare a construcției existente iar mai departe s-a folosit o instalație de forat rotativ semimecanizată cu motor termic, având diametrul exterior al sapei de 50mm;
 trei penetrări dinamice pe con folosindu-se un penetrometru Pagani DPM30; încercările au fost
realizate în conformitate cu: SR EN ISO 22476-2:2006 – Cercetări și încercări geotehnice.
Încercări pe teren. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică; C159-89 – Instrucțiuni tehnice
pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con, penetrare statică,
penetrare dinamică, vibropenetrare și SR EN 1997-2:2007- Eurocod 7: Proiectarea
geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului.
 pentru interpretarea datelor obținute în urma execuție penetrărilor dinamice pe con s-a folosit
softul GeoStru - Dynamic Probing – Încercări de penetrometrie dinamică, versiunea
2017.25.5.701.
Hidrologic, rețeaua hidrografică în perimetrul studiat este drenată de râul Buzău. Pe
terenul cercetat nivelul apei subterane nu a fost interceptat în sondaje, acesta fiind cantonat la
adâncimi mai mari de 6.00m față de C.T.A., depinzând de regimul precipitațiilor și de
microrelief.
Conform studiului geotehnic, din datele preliminare a rezultat:
1 Amplasamentul studiat are stabilitatea locală și generală asigurată în condițiile
geotehnice actuale. Nu sunt manifestări morfo-dinamice pe amplasament sau
în apropierea acestuia, acesta nefiind supus inundațiilor sau viiturilor de apă.
2 Eventualele excavații nu coboară sub nivelul apei subterane, nefiind astfel
necesare lucrări de epuismente. Nivelul hidrostatic este prezent pe
amplasament la adâncimi mai mari de 6.00m față de C.T.A., depinzând de
regimul precipitațiilor și de microrelief.
3 Luându-se în considerație prevederile indicativului NP 074-2014 s-a stabilit că
amplasamentul viitoarei construcții se încadrează în categoria geotehnică 2:
risc geotehnic moderat.
4 Fundațiile construcției existente sunt încastrate în stratul de argilă prăfoasă
nisipoasă, cu plasticitate medie, vârtoasă, foarte umedă, la adâncimea de
1.10m÷1.20m față de C.T.A.
5 Capacitatea portantă a terenului de fundare, conform STAS 3300/2-85, punctul
3 – Calculul terenului de fundare la starea limită de deformații, similar cu anexa

Acest proiect este proprietatea intelectuală
a S.C. NELCIVIL 2008 S.R.L, fiind folosit
pentru scopul în care este furnizat, conform
prevederilor contractuale. Orice
reproducere sau copiere fără permisiunea
prealabilă a societății este interzisă și va
atrage răspunderi legale

“Reabilitarea și modernizarea imobilului ‐ Școala gimnazială Păltineni,
în scopul creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a
energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ”
Beneficiar: UAT ORAȘ NEHOIU, JUDEȚ BUZĂU
Amplasament: sat Păltineni, oraș Nehoiu, județ Buzău
Documentatie – STUDIU DE FEZABILITATE ‐ S.F.

Pag 23 / 76

PROIECT NR.
225_28/
aprilie 2021

ORC : J10/561/2008 CIF: RO23719049
Oraș Nehoiu, județ Buzau, tel. 0746 019 772, e‐mai: nelcivil2008@gmail.com
PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical adviced & Suport • Engineering • Construction works

H – Calculul la starea limită de serviciu (exploatare), din NP112-2014, pentru o
fundație cu lățimea tălpii de 0.40m și adâncimea de fundare de 1.10m, în stratul
de argilă prăfoasă nisipoasă, cu plasticitate medie, vârtoasă, foarte umedă,
este ppl = 200 kPa. Rezultatele obținute din calcul au fost corelate cu rezultatele
obținute în urma execuției penetrării dinamice, astfel obținându-se valori cât
mai apropiate de situația din teren.
6 Pământurile întâlnite pe amplasament în cadrul cercetării terenului de fundare
sunt încadrate conform Ts/1981 după cum urmează:
• umplutură

– manual mijlociu
– mecanic categoria I

• argilă prăfoasă nisipoasă

– manual tare
– mecanic categoria I

7 Se recomandă o corectă sistematizare pe verticală care să asigure scurgerea
apelor din precipitații pentru a nu pătrunde în terenul de sub fundații.
8 La proiectarea și realizarea lucrărilor, în zona amplasamentului se vor lua
următoarele măsuri:
 eliminarea în totalitate a pierderilor de apă din rețele și dirijarea
eventualelor conducte de apă și canalizare la distanțe mai mari 3m de
fundațiile construcției;
 se interzice lăsarea săpăturilor deschise timp îndelungat, fapt ce duce la
deteriorarea indicilor geotehnici cu efecte negative asupra stabilității
acestora.
9 În jurul construcției se vor executa trotuare etanșe, dispuse pe un strat de
pământ stabilizat, compactat, acolo unde acestea lipsesc iar unde există, se
vor repara; acestea vor avea lățimea de (0.80÷1.00)m și o pantă de 3% spre
exterior.
10 Eventualele umpluturi se vor realiza cu pământuri sortate neactive, dispuse în
straturi elementare de (10÷15)cm care se vor compacta în conformitate cu C2985.
11 În proiectare și în execuție se vor respecta standardele, normativele și normele
în vigoare la data respectivă inclusiv normele de protecție a muncii și P.S.I.
12 Pentru verificarea naturii terenului la cota de fundare – faza determinantă „a”
se va solicita prezența proiectantului geo. Verificarea se va realiza conform
normativului NP 074-2014.
(iii)

Date geologice generale

Regiunea din care face parte amplasamentul constituie una din marile unități ale
Carpaților, care s-a format relativ mai târziu, și anume în neozoic. Ea apare cu înfățișare de
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dealuri la finele sarmațianului (acum circa 6 milioane de ani), după care, pe parcursul mai
multor faze de ridicare, a fost înălțată și fragmentată. În tot acest timp, rețeaua hidrografică
a fragmentat intens suprafața inițială și a creat, alături de alte procese morfogenetice,
înfățișarea de astăzi.
Din punct de vedere litologic, orizonturile care alcătuiesc „zona activă” a fundațiilor
sunt constituite din depozite fine (nisipuri sau argile prăfoase) cuaternare a căror grosime
variază, în funcție de distanța față de baza versanților și anume, cu cat sunt mai aproape de
versanți predomină deluviul - grosimea argilei este mai mare - iar pe măsura ce ne apropiem
de râu se intra în zona depunerilor aluvionare scăzând grosimea argilei în favoarea
pietrișurilor și a nisipurilor.
Conform informațiilor obținute în urma execuției încercărilor in situ, rezultă că terenul
de fundare este alcătuit din stratul de argilă prăfoasă nisipoasă, cu plasticitate medie,
vârtoasă, foarte umedă.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumire
indice geotehnic
Greutate volumică în stare naturală
Greutate volumică în stare uscată
Coeziune nedrenată
Unghiul de frecare internă, conform NP 122:2010
Indicele de plasticitate
Indicele de consistență
Indicele porilor
Porozitatea
Grad de umiditate
Umiditate naturală
Limita inferioară de plasticitate
Limita superioară de plasticitate
Umflare liberă
Indice de activitate
Granulometrie Argilă
Praf
Nisip
Pietriș

Simbol
γ
γd
cu
φ
Ip
IC
e
n
Sr
w
wp
wL
UL
Ia
A
P
N
Pi

U.M.

Valoare

kN/m3
19.50
kN/m3
16.00
kPa 17.06÷19.82
°
18
%
16.51
0.93
0.67
%
40.07
%
0.87
%
21.84
%
16.51
%
37.23
%
52
1.12
%
14.71
%
42.48
%
38.66
%
4.16

Conform normativului NP 074-2014, tabel A1.1, acest tip de teren se încadrează în
categoria – terenuri bune de fundare.
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3.2
DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONALARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii - extindere
Concluziile expertizei tehnice in vederea reabilitării și modernizări constructiei existente
Școala Generală Păltineni realizata de domnul expert Drd.Ing. Crânguș Florea:
”În urma verificărilor efectuate la obiectivul analizat din satul Păltineni, se constată cî
obiectivul are asigurată rezistența mecanică și stabilitatea necesară conform cu normele tehnice
în vigoare.
Construcția are asigurată cerința minimă de performanță pentru preluarea acțiunilor
seismice, putând fi încadrată în clasa de risc seismic III (CrsIII) nefiind necesare lucrări de
intervenție la elementele structurale în vederea majorării siguranței construcției la acțiuni
seismice.
Lucrările propuse se pot executa fără a afecta structura clădirii.
Se respectă cerințele de stabilitate și siguranța în exploatare conform Legii 10/1995”.
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
3.2.a categoria si clasa de importanta;
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Imobilul școală gimnazială se incadreaza in categoria de importanta “C”,
Clasa III de importanta.
3.2.b cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Nu este cazul.
3.2.c an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Corpul central (de la P06 la P10) a fost construit în anul 1908 și reconstruiit intre anii
1977-1978 (din cărămidă).
Corpul din stânga (de la P01 la P05, parțial P03) a fost construit în anul 1975 (din blocuri
diatomit)
Corpul din dreapta (de la P13 la P05, parțial P20) a fost construit în anul 1982 (din
blocuri diatomit).
3.2.d Prin contractul nr. 12685/20.12.2006 au fost executate lucrări de reabilitare ale
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imobilului inclusiv realizarea construcției C4 - Centrală termică.suprafata construita;
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Suprafata construita este:

Cod
Destinația
construcție
C1

CAS

C2

CA

Suprafața
construită la
sol (mp)

Mențiuni

448 Construcție admninistrativă și social culturală
(Școală)
33 Construcție anexă - Magazie și grup social

Suprafata construita este:

Cod
Destinația
construcție

Suprafața
construită la
sol (mp)

Mențiuni

628,00 Construcție admninistrativă și social culturală
(Școală)

C1

CAS

C2

CA

44 Construcție anexă (Atelier)

C3

CA

14 Construcție anexă (WC)

C4

CA

25 Construcție anexă (Centrală termică)

3.2.a suprafata construita desfasurata;
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Suprafata construita desfasurata (suprafata construita supraterana) este:
Cod
Destinația
construcție

C1

Suprafața
construită
desfășurată
(mp)

CAS
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(Școală)
C2

CA

44 Construcție anexă (Atelier)

C3

CA

14 Construcție anexă (WC)

C4

CA

25 Construcție anexă (Centrală termică)

3.2.b valoarea de inventar a constructiei;
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Valoarea de inventar a constructiei este 1.204.922,88 lei
3.2.c alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Cod
Destinația
construcție

Reim de
înălțime

Mențiuni

C1

CAS

P

Construcție admninistrativă și social culturală (Școală)

C2

CA

P

Construcție anexă (Atelier)

C3

CA

P

Construcție anexă (WC)

C4

CA

P

Construcție anexă (Centrală termică)

Regimul de înălțime propus: D parțial+P.
Dimensiunile elementelor structurale și clasa de beton predimensionate au rezultat din
calculele de rezistență și deformabilitate. Structura de rezistență este concepută în sistem cadre
din beton armat. Dimensiunile elementelor structurale estimate în această fază de proiectare sunt,
după cum urmează: stâlpi 30 cm x 30 cm; grinzi longitudinale și transversale: 30 cm x 45 cm.
Plăcire peste demisol și peste parter au grosimea de 13 cm.
Fundarea structurii se propune a fi realizată pe o rețea de grinzi de beton armat continue,
pe toate direcțiile principale ale clădirii.
Anvelopanta clădirii va fi realizată din zidărie de BCA 35 cm, finisată cu termosistem și
tencuială decorativă.
Suprafețele vitrate vor fin din tâmplărie PVC asemănătoare cu celelalte suprafețe din plan fațadă laterală dreapta.
Acoperirea este de tip șarpantă.
Adaptarea pentru persoane cu dizabilități. Construcția modernizată este configurată pentru
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accesul și utilizarea acesteia de către persoanele cu dizabilități - rampă de acces, grup sanitar,
coridoare etc.
Alimentarea cu apă rece - branșament existent
Canalizarea - bazin vidanjabil în incintă
Instalații de încălzire și ventilare - pompe de căldură și ventilatoare cu recuperatoare de
căldură.
3.3

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

Au fost realizate devize pentru ambele variante de realizare a investitiei si sunt atasate
documentatiei tehnic:
 Anexa 1.1.-Deviz varianta 1;
 Anexa 1.2.-Deviz varianta 2

3.4
STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE
IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR
 studiu topografic;
Vezi Anexa 4
 studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;
Vezi Anexa 5
 studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul
 studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice;
Audit energetic - anexa 2
 studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul
 raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate
publica;
Nu este cazul
 studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi
si peisajere;
Nu este cazul
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 studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul
 studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul
 expertiza tehnica
Vezi Anexa 6
3.5

GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI
VARIANTA 1 = VARIANTA 2
GRAFIC DE REALIZARE A
INVESTITIEI

Luni
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Documentaţii-suport şi cheltuieli
pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii
Proiectare
Asistenţă tehnică
Dirigenţie de şantier
Construcţii şi instalaţii
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice
şi funcţionale care necesită
montaj
Dotări
Organizare de santier
Lucrari conexe organizarii
santierului
Comisioane, cote, taxe
Lucrari diverse şi neprevăzute

4
ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMIC(E)
PROPUS(E)
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
4.1
PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI
DE REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Vezi anexa nr. 3 - Analiza financiară și economică
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4.2
ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI
NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA
Luand in calcul factorii de risc naturali si antropici, au fost prevazute urmatoarele masuri tehnice
in vederea reducerii gradului de risc, conform tabelului de mai jos, valabile pentru ambele
variante:
Factori
de risc

Modul in care
invesitia poate
fi afectata

Masuri
tehnice
riscurilor

pentru

reducerea

Naturali
Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru
reducerea acestui risc:

Vant

Ploaie

 Tamplaria va fi astfel conformata cu
Actiunea
respectarea prevederile CR-1-1-3-2005 si
vantului poate
NP 082-04 referitoare la actiuni date de
afecta
zapada, respectiv vant.
stabilitatea
tamplariei
si  Pentru zonele de fatada finisate cu
termosistem numarul de dibluri aferent fixarii
poate deteriora
stratului termoizolant va fi determinat in
finisajul si stratul
functie de zona de fatada influentata de
termoizolant.
actiunea vantului (camp, margine), de
amplasarea cladirii fata de constructiile
vecine, etc.
Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru
Actiunea
ploii
reducerea acestui risc:
poate provoca
 Programul de faze determinante cuprinde o
infiltratii atat la
proba de inundare terasa pentru a verifica
nivelul terasei
calitatea lucrarilor de hidroizolare.
cat si la nivelul
fatadei in zonele  Profilul cu picurator – asigura scurgerea
apelor de pe verticalele fatadelor. Se va
de
fixare
a
monta pe toate laturile orizontale de la partea
tamplariei, cat si
superioara a golurilor de tamplarie, muchiilor
deterioarea
de la elemente in consola si toate celelalte
finisajelor.
muchii ce raman suspendate
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 Profilul de contact cu tamplaria – asigura
etansarea in zona de contact a tamplariei cu
termosistemul si cu fatada ventilata evitand
penetrarea apei in masa de spaclu/panoul
fatadei ventilate, din zona de contact
 Benzi precomprimate impermeabile si folii de
etansare - asigura etansare rostului dintre
tamplarie si perete.

Seism

Actiunea
seismului poate
provoca
degradari
structurale;

Vor fi respectate reglementarile si
normativele in vigoare privind proietcarea
structurilor pentru a rezista la actiunea
fortelor seismice, P100
Proiectul
va
corespunde
cerintei
fundamentale A1- siguranta constructiilor

Antropici
- Depozitele cu suprafața mai mica de 36 mp,
vor fi separate de restul stațiilor cu pereți
rezistenți la foc EI180, iar ușile vor fi pline
sau metalice.
- Holurile și coridoarele sunt separate de

Incendiu

Efectul
restul spatiilor cu pereti realizați din
propagarii
zidarie/gips carton care asigură rezistența la
incendiului
foc EI90.
poate
cauza
pierderi de vieti - Intre spatiile interioare peretii de
omenesti
si
compartimentare sunt realizati din gips
daune
carton/zidărie care asigură rezistența la foc
materiale.
minim EI30.
- Uși de evacuare prin intermediul cărora se
vor evacua mai mult de 30 persoane, vor
avea sensul de deschidere în sensul de
evacuare a persoanelor catre exterior.
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- Finisajele: Tencuieli decorative pe
termosistem – EXTERIOR. Tencuieli
decorative, vopsea lavabila, faianta, gresie,
- INTERIOR
- Rampele scarilor sunt realizate din beton
armat, care asigura A1, R60 inclusiv la
podeste si plansee.
- Spațiile interioare sunt conformate coerent
din punct de vedere al securității la incendiu
și nu favorizează propagarea focului și
fumului în spațiile învecinate astfel încât se
întârzie generalizarea incendiului.
- Centrala

de

detecție,

semnalizare

a

incendiului va fi amplasată la nivelul
parterului într-o încăpere cu risc mic de
incendiu;

Explozii

Acumularea
gazelor in spatii
care nu sunt
ventilate
corespunzator,
poate provoca
explozii ce pot
conduce la
pierderi de vieti
omenesti
si daune
materiale.

Actiuni
mecanice

Actiunile
mecanice
factorilor
antropici
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Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru
reducerea acestui risc:
Nu vor fi depozitate elemente cu risc de
explozie,
in
cantitatile
considerante
relevante.

ale

Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru
reducerea acestui risc:

pot

 Plasa din tesatura din fibra de sticla
rezistenta la mediul alcalin, cu rol de armare
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afecta calitatea
termosistemului
si
implicit
eficienta
acestuia.


4.3

a masei adezive de spaclu, cu parametrii
mecanici ridicati. Pentru zone cu actiuni
mecanice deosebite (soclu, parter) se
prevede armare dubla.
Profilul de colt - pentru armarea suplimentara
a muchiilor si rectiliniaritatea acestora,
asigurand o rezistenta suplimentara la
solicitari mecanice.

SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM

Situatia utilitatilor si cosumul este acelasi pentru ambele variante, astfel:
Consumul de apă şi evacuarea canalizarii menajere si pluviale
Valorile consumurilor de apa precum si a evacuarilor de ape sunt calculate si consemnate in
tabelele urmatoare in functie de destinatia cladirii si a numarului de persoane aferente:
CONSUMURI DE APA
- Alimentarea cu apa rece a grupurilor sanitare la parametrii necesari de debit si presiune
vor fi asigurati direct de la bransament. Nu este necesară modificarea parametrilor inițiali.
APACALDA ,
Nu este necesară modificarea parametrilor inițiali
Apa calda se prepara local, cu ajutorul pompelor de căldură și panourilor solare.
DEBITE DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE
Nu este necesară modificarea parametrilor inițiali
DEBITE DE CANALIZARE APE PLUVIALE
Debitele pentru ape meteorice nu se evacueaza In reteaua de canalizareț
INSTALATII SANITARE - ANALIZA CONSUM-NECESAR
Nu este necesară modificarea parametrilor inițiali
INSTALATII ELECTRICE - ANALIZA CONSUM-NECESAR
Conform audit energetic anexat
INSTALATII TERMICE - ANALIZA CONSUM-NECESAR
Conform audit energetic anexat
Agentul termic necesar pentru sistemele de incalzire ale imobilului este preparat de doua pompe
de căldură aer-apă.
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4.4

sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse
Lucrarile de crestere a eficientei energetice care fac obiectul prezentei documentatii
tehnico-economice, valabile pentru ambele variante, au un impact social si cultural pozitiv,
avand ca finalitate urmatoarele aspecte:
•
reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea
•
reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire;
•
reducerea costurilor de intretinere pentru iluminatul interior;
•
reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de
energie in conformitate cu normativele și strategiile europene;•
imbunatatirea
conditiilor de confort interior prin prevederea unei ventilatii corespunzatoare a spatiilor de
locuit, evitand astfel, printre altele, aparitia fenomenului de igrasie;
•
crearea de locuri noi de munca in faza de implementare;
•
atragerea de investitori in zona, datorita implementarii proiectului si crearea de noi
locuri de munca indirect;
•
dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii
Europene; cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, europene);
contribuie la realizarea obiectivelor nationale si regionale; solidaritate sociala; impact
benefic asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor;
•
cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona;
•
cresterea valorii proprietatilor.
•
Egalitatea de sanse

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
Conform Anexei – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de
interventie
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz
Din punct de vedere al organizarii de santier se vor lua toate acele masuri pentru a
minimiza pe cat posibil impactul aspura mediului, in cadrul unui proiect de organizare de
santier, la faza de autorizare a executiei lucrarilor de construire, care va include vestiare,
grupuri sanitare ecologice pentru muncitori, depozitare de materiale de constructii,
imprejmuirea santierului, etc
In timpul lucrarilor de executie nu sunt riscuri semnificative de poluare a mediului
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d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza, dupa caz
Modernizarea si extinderea cladirii cu functiunea de Școală Generală nu are un
impact negativ la nivel urban, apect valabil pentru amble variante. Volumetric, constructia
se incadreaza armonios in contextul antropic, consituind un reper urban la nivelul zonei.
Astfel, cladirea nou propusa sa va integra in retragerile actuale si nu va modifica tesutul
construit.
4.5
ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII
vezi Anexa 3 – Analiza financiara si economica
4.6
ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANŢĂ FINANCIARĂ: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ,
RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ
vezi Anexa 3 – Analiza financiara si economica
4.7
ANALIZA ECONOMICĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANŢĂ ECONOMICĂ: VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE
RENTABILITATE ŞI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPĂ CAZ, ANALIZA COSTEFICACITATE
vezi Anexa 3 – Analiza financiara si economica
4.8
ANALIZA DE SENZITIVITATE
vezi Anexa 3 – Analiza financiara si economica
4.9
ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR
vezi Anexa 3 – Analiza financiara si economica
5

SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Se recomanda VARIANTA 2, care consta in realizarea unei constructii în scopul
creșterii performanței energetice si va imbunatati aspectul arhitectural al zonei. De asemenea
se vor putea atinge obiectivele mentionate în auditul energetic.

5.1 COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
În cadrul acestei documentații au fost luate în consideraredouă scenarii tehnicoeconomice, privind realizarea investiției, care diferă prin soluțiile adoptate pentru producerea
energiei electrice și ventilarea încăperilor.
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VARIANTA 1 - Pachetul 3
- Termosistem pereți exteriori
- Izolare structură acoperiș
- Ferestre tripan
- Izolare pardoseală
- Izolare planșeu sub pod
- Pompă de căldură
- Panouri solare ACM
- se desface învelitoare și elementele de șarpantă : căpriori, popi, pane de coamă și tălpi.
Planșeele de lemn peste parter nu se vor desface și vor fi izolate cu 20 cm vată minerală;
Izolarea podului se va realiza cu 15 cm vată minerală între căpriori.
- Pe fațada laterală dreapta se asigură un unghi al șarpantei de 30⁰ pentru montarea
panourilor fotovoltaice.
- se vor desface tencuielile interioare doar în zona traseelor instalațiilor electrice propuse
(prize, iluminat, avertizare incendiu);
- se vor desface trotuarele existente (care nu au panta și nu asigură scurgerea spre exterior
a apelor pluviale);
- se vor realiza trotuare de gardă și pietonale;
- Pe partea din față a clădirii, fațada principală, pe toată lungime se v-a realiza un dren pentru
preluarea apelor de infiltrații și o rigolă betonată pentru preluarea apelor meteorice.
- se renunță la centrala termică din construcția C4 și se înlocuiește cu două pompe de căldură
aer-apă;
- se desfac toate pardoselile în vederea realizării termoizolației și încălzirii în pardoseală;
- se înlocuiesc toate corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat LED. Se inlocuiesc
toate circuitele de prize și iluminat;
- se vor prevedea corpuri de iluminat de siguranță și antipanică precum și o instalație de
avertizare pentru incendiu;
- pentru desfasurarea in bune conditii a lucrarilor de desfacere a tencuielilor se vor lua
urmatoarele masuri si se vor executa urmatoarele lucrari:
- tencuielile se vor desface de pe schele montate in exteriorul constructiei, materialul rezultat
din desfacere fiind depozitat in exteriorul acesteia.
- materialul rezultat din desfacere va fi depozitat cat mai departe de cladire.
- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat din desfacerea tencuielilor in timp
ce se lucreaza la desfacerea acestora
- personalul care va lucra la desfacerea tencuielilor va fi instruit in privinta regulilor de
protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de siguranta si casca de
protectie si va fi in permanenta supravegheat de catre conducatorul lucrarii.
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Se interzice cu desavarsire desfacerea tencuielilor cu barosul si incepand de la baza.
- se vor izola corespunzator rosturile dintre trotuare si fundatii pentru a inpiedica infiltrarea
apelor meteorice in zona fundatiilor ;
- se desface termosistemul vechi (cu grosime și densitate necorespunzătoare) și se
realizează termosistem din vată minerală de fațadă 15 cm cu tencuială decorativă;
- se înlocuiește tâmplăria exterioară din PVC tricameral și geam termopan cu tâmplărie din
PVC cu 5 camere și lățimea de 7 cm și geam tripan.
La varianta 1 - Pachetul 3 propus prin auditul energetic se adaugă :
- realizarea unei extinderi cu regimul de înălțime D parțial = P, descrisă structural și
arhitectural în prezenta documentație.
Varianta 2 - Pachetul 4
- Termosistem pereți exteriori
- Izolare structură acoperiș
- Ferestre tripan
- Izolare pardoseală
- Izolare planșeu sub pod
- Pompă de căldură
- Panouri solare cu boiler bivalent de 500 l
- Ventilatoare cu recuperatoare de căldură
- Sistem fotovoltaic trifazic hibrid
- se desface învelitoare și elementele de șarpantă : căpriori, popi, pane de coamă și tălpi.
Planșeele de lemn peste parter nu se vor desface și vor fi izolate cu 20 cm vată minerală;
Izolarea podului se va realiza cu 15 cm vată minerală între căpriori.
- Pe fațada laterală dreapta se asigură un unghi al șarpantei de 30⁰ pentru montarea
panourilor fotovoltaice.
- se vor desface tencuielile interioare doar în zona traseelor instalațiilor electrice propuse
(prize, iluminat, avertizare incendiu);
- se vor desface trotuarele existente (care nu au panta și nu asigură scurgerea spre exterior
a apelor pluviale);
- se vor realiza trotuare de gardă și pietonale;
- Pe partea din față a clădirii, fațada principală, pe toată lungime se v-a realiza un dren pentru
preluarea apelor de infiltrații și o rigolă betonată pentru preluarea apelor meteorice.
- se renunță la centrala termică din construcția C4 și se înlocuiește cu două pompe de căldură
aer-apă;
- se desfac toate pardoselile în vederea realizării termoizolației și încălzirii în pardoseală;
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- se înlocuiesc toate corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat LED. Se inlocuiesc
toate circuitele de prize și iluminat;
- se vor prevedea corpuri de iluminat de siguranță și antipanică precum și o instalație de
avertizare pentru incendiu;
- pentru desfasurarea in bune conditii a lucrarilor de desfacere a tencuielilor se vor lua
urmatoarele masuri si se vor executa urmatoarele lucrari:
- tencuielile se vor desface de pe schele montate in exteriorul constructiei, materialul rezultat
din desfacere fiind depozitat in exteriorul acesteia.
- materialul rezultat din desfacere va fi depozitat cat mai departe de cladire.
- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat din desfacerea tencuielilor in timp
ce se lucreaza la desfacerea acestora
- personalul care va lucra la desfacerea tencuielilor va fi instruit in privinta regulilor de
protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de siguranta si casca de
protectie si va fi in permanenta supravegheat de catre conducatorul lucrarii.
Se interzice cu desavarsire desfacerea tencuielilor cu barosul si incepand de la baza.
- se vor izola corespunzator rosturile dintre trotuare si fundatii pentru a inpiedica infiltrarea
apelor meteorice in zona fundatiilor ;
- se desface termosistemul vechi (cu grosime și densitate necorespunzătoare) și se
realizează termosistem din vată minerală de fațadă 15 cm cu tencuială decorativă;
- se înlocuiește tâmplăria exterioară din PVC tricameral și geam termopan cu tâmplărie din
PVC cu 5 camere și lățimea de 7 cm și geam tripan.
La varianta 1 - Pachetul 3 propus prin auditul energetic se adaugă :
- realizarea unei extinderi cu regimul de înălțime D parțial = P, descrisă structural și
arhitectural în prezenta documentație.
În varianta 1 valoarea devizului general este 3.681.843 lei fără TVA, 4.383.498 lei
cu TVA, din care C+M = 3.439.890 lei (inclusiv TVA)
În varianta 2 valoarea devizului general este 3.961.843 lei fără TVA, 4.710.935 lei
cu TVA, din care C+M = 3.446.521 lei (inclusiv TVA)
5.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E)
RECOMANDAT(E)
Dintre cele 2 variante prezentate, auditorul energetic recomanda beneficiarului - Orașul
Nehoiu, Varianta 2, care prin lucrările executate indeplinește obiectivele propuse prin auditul
energetic, asigură siguranta in exploatare si va imbunatati aspectul arhitectural al zonei.
Costructia prin alcatuirea ei va asigura realizarea unui proces de educație civilizat si igienic
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si atinge obiectivele mentionate in ghidul de finanțare referitoare la reducerea emisiilor de
carbon și economia de energie electrică din surse primare.
Din punct de vedere structural, ambele solutii structurale respecta cerinta de rezistenta si
stabilitate la solicitari statice si dinamice.



Avantajele scenariului recomandat, Varianta 2, sunt urmatoarele:
Costuri de operare mai mici, economia din exploatare fiind de 70.825 lei/an în cazul primei
variante și 78.677 lei/an în cazul celei de a doua variante (vezi Analiza finaciara economica
anexată)
5.3 DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND:
a)

obtinerea si amenajarea terenului
Terenul face parte din domeniul public al orașului Nehoiu, fiind în administrarea
Consiliului Local al orașului Nehoiu.
Vor fi realizate următoarele lucrări de amenajare a terenului:

Sistematizarea verticala a terenului aferent noii constructii

Realizarea de alei si/sau trotuare de protectie

Realizarea acceselor pietonale perimetrale

Amenajarea de spatii verzi
b)
asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului
Vor fi asigurate urmatoarele utilitati necesare functionarii obiectivului:
 Alimentare cu apa rece - branșament existent
 Alimentare cu apa pentru reteaua de hidranti exteriori
 Canalizarea - bazin vidanjabil în incintă
Apele pluviale care provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii vor
fi preluate de pe latura de sud și sud-est printr-o rigolă cu dale și direcționată
gravitațional la rigola drumului sătesc.
 Alimentarea cu energie electrica - branșament existent + panouri fotovoltaice.
c)
soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări
pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce
rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;
In cadrul proiectului se propune reabilitarea și modernizarea imobilului Școală
Generală prin:
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- se realizează extinderea D parțial+P, în continuarea corpului de clădire de pe latura de
Est.
- se desface învelitoare și elementele de șarpantă : căpriori, popi, pane de coamă și tălpi.
Planșeele de lemn peste parter nu se vor desface și vor fi izolate cu 20 cm vată minerală;
Izolarea podului se va realiza cu 15 cm vată minerală între căpriori.
- Pe fațada principala se asigură un unghi al șarpaneti de 30⁰ pentru montarea panourilor
fotovoltaice.
- se vor desface tencuielile interioare doar în zona traseelor instalațiilor electrice propuse
(prize, iluminat, avertizare incendiu);
- se vor desface trotuarele existente (care nu au panta și nu asigură scurgerea spre exterior
a apelor pluviale);
- se vor realiza trotuare de gardă și pietonale;
- Pe partea din spate a clădirii, fațada posterioară, pe toată lungime se v-a realiza un dren
pentru preluarea apelor de infiltrații și o rigolă betonată pentru preluarea apelor meteorice.
- se renunță la centrala termică din construcția C4 și se înlocuiește cu două pompe de
căldură aer-apă;
- se desfac toate pardoselile în vederea realizării termoizolației și încălzirii în pardoseală;
- se înlocuiesc toate corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat LED. Se
inlocuiesc toate circuitele de prize și iluminat;
- Se vor prevedea corpuri de iluminat de siguranță și antipanică precum și o instalație de
avertizare pentru incendiu;
- în sălile de clasă se vor monta ventilatoare cu recuperatoare de căldură.
- pe fațada principală se vor monta panouri fotovoltaice.
- se vor izola corespunzator rosturile dintre trotuare si fundatii pentru a inpiedica infiltrarea
apelor meteorice in zona fundatiilor ;
- se desface termosistemul vechi (cu grosime și densitate necorespunzătoare) și se
realizează termosistem din vată minerală de fațadă 15 cm cu tencuială decorativă;
- se înlocuiește tâmplăria exterioară din PVC tricameral și geam termopan cu tâmplărie din
PVC cu 5 camere și lățimea de 7 cm și geam tripan.
Cladirea reconfigurata va avea un regim de inaltime de D parțial + P care sa cuprinda sala
de sport cu vestiare și camera tehnică la demisol.
Accesul pietonal se realizeaza dinspre DN 10 unde se va reconfigura scara de acces și se
va realiza o rampă de acces pentru persoane cu dizabilități.
Accesul auto se realizeaza dinspre drumul sătesc la Est.
Din punct de vedere al aspectului arhitectural exterior, cladirea este caracterizata de volume
simple, aliniate la limitele de proprietate si urmand directiile principale dictate de amplasament.
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Din punct de vedere al finisajelor exterioare, dominanta va fi dictata de elemente de fatada
simple, ritmate la pas egal, verticale si elemente punctuale luminoase.
Din punct de vedere al organizarii spatio-functionale, imobilul reconfigurat va avea demisolul
destinat camerei tehnice pentru panouri fotovoltaice și parterul destinat activității de învățământ.
DESCRIEREA FUNCTIONALA
Din punct de vedere al spatiului interior se vor remarca: La parter – se amenajează grupuri
sanitare conforme cu legislația în vigoare, adaptate numărului de elevi și profesori precum și un
grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.
La nivelul demisolului se vor gasi numai spatii tehnice cu acces din curtea interioară.
Distributia si suprafetele orientative sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Demisol:
D01

Cameră tehnică

57,57

mp

gresie

Baie
Oficiu
Hol
Sală clasă
Sală calculatoare
Sală clasă
Windfang
Sală clasă
Cancelarie
Sală clasă
G.S. Băieți
G.S. Persoane cu dizabilități
G.S. Fete
G.S. Profesori
Hol
Hol
G.S. Grădiniță
Sală grădiniță
Vestiar fete
Hol acces

2,22
6,87
95,98
47,30
47,24
53,10
15,51
44,50
14,41
49,06
21,18
6,00
22,89
8,34
10,07
15,31
10,37
35,07
10,37
3,90

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

gresie
gresie
gresie
parchet
parchet
parchet
gresie
parchet
parchet
parchet
gresie
gresie
gresie
gresie
gresie
parchet
gresie
parchet
gresie
gresie

Parter:
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
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P21
P22
P23

Vestiar băieți
Magazie
Sală sport

7,72
5,00
60,45

mp
mp
mp

gresie
gresie
parchet

STRUCTURA
In varianta aleasa se propune realizarea extinderii D parțial + P, recompartimentarea
unei săli de clasă, desfacerea șarpantei până la nivelul planșeului peste parter, cu
pastrarea inetegrală a elementelor de rezistență existente care, conform expertizei tehnice
nu necesită intervenții.
In aceasta varianta, soclul existent se propune a fi termoizolat la exterior. Constructia
noua va fi în aliniament cu construcția existentă, în continuarea acesteia, pe latura de Est,
retrasa fata de soclul din beton armat existent cu o distanta suficienta astfel incat sa
permita executia in conditii de siguranta.
Pe terenul propus pentru extindere se propune realizarea unei cladiri cu regimul de
inaltime demisol și parter care este propusa a fi realizata din beton armat, cu dimensiunile
in plan de aproximativ 9,65 x 10,85 m.
Dimensiunile elementelor structurale si clasa de beton au rezultat din calculele de
rezistenta si deformabilitate. Structura de rezistenta este conceputa in sistem cadre din
beton armat. Dimensiunile elementelor structurale estimate in aceasta faza de proiectare
sunt, dupa cum urmeaza: stalpi 30 cm x 30 cm; grinzi longitudinale 30 cm x 45 cm; grinzi
transversale 30 cm x 45; de asemenea, la demisol sunt prezente diafragme din beton
armat cu grosimea de 35 cm. Placile peste demisol si peste parter au grosimea de 13 cm.
La planșeele peste parterul existent se intervine prin termoizolarea acestora și placarea la
intrados cu sistem gips-carton rezistent la foc.
Fundarea structurii noi se propune a fi realizata pe o retea de grinzi de beton armat
continue, pe toate directiile principale ale cladirii.
Conform informatiilor prezentate in studiu geotehnic reiese faptul că terenul este bun
de fundare. Suplimentar, se vor efectua urmatoarele verificari si teste in situ:
- verificare natura granulometrica si stabilirea solutiei de aplicat la cota de fundare cu referire
la stratul de „blocaj”,
- realizare test cu placa statica si teste cu placa dinamica avand ca referinta E si k
considerati in Notele de Calcul,
- realizare teste de penetrare dinamica usoara pe minim 2.0m (dublul grosimii infrasructurii),
- compactare locala la cota de fundare,
- cartare teren de fundare la Cota de Fundare in vederea identificarii anizotropiei naturii si
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indicilor de stare.”
Avand in vedere ca pe teren sunt prezente cladiri, la fundatia acestora s-au făcânduse incercari pentru a se vedea exact dimensiunile si inaltimea existenta a fundatiei, la
momentul executiei ar putea aparea diferite zone neprevazute care ar putea duce la
modificarea solutiei de fundare si a costurilor estimate.
Peretii de inchidere a constructiei noi sunt realizati din zidarie de BCA la parter și
diafragme de beton la demisol.
Prin proiectare s-a urmarit incadrarea deplasarilor la starea limita ultima si la starea limita
de serviciu in deplasarile admisibile impuse de normativul P100-1/2013.
Materialele utilizate sunt:
-

Beton C30/37;

-

Armaturi Bst500S – categoria de ductilitate C;

Anvelopanta
Anvelopanta cladirii noi va fi realizata din zidarie de BCA, finisata cu termosistem si
tencuiala decorativa - asemănător cu finisajele clădirii existente.
Suprafetele vitrate vor fi din tâmplărie tripan. Dimensiunea feretrelor propuse pentru
extindere vor avea aceleași dimensiuni și formă, pe latura de Est, cu tâmplăria corpului de
clădire existent.
Acoperirea
Acoperirea cladirii este de tip șarpantă. Apele meteorice care provin din ploi sau din
topirea zapezilor sunt evacuate parțial prin rigola propusă la reteaua stradală și o parte la
nivelul spațiilor verzi.
Compartimentari si placari interioare
Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie din caramida/BCA si pereti
usori din gips-carton, pe structura metalica, cu izolatie din vata minerala, iar in functie de
destinatia spatiilor si prevederile in vigoare, acestea vor fi rezistente la foc si/ sau umezeala.
Compartimentarea intre zona centrala (de hala) si spatiile comerciale individuale (magazine)
Peretii de compartimentare a cabinelor de WC vor fi realizati din zidărie de cărămidă,
cu H max= 2.00m.
Placa peste sol va fi turnata pe folie de protectie, polistiren extrudat 10 cm si strat
de rupere a capilaritatii de min 15 cm grosime realizat din pietris de rau spalat, granulatie
medie.
Pentru încăperile existente se procedează la desfacerea finisajelor existente (gresie,
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parchet) a plăcii peste sol și refacerea acestora prin turnare pe folie de protectie, polistiren
extrudat 10 cm si strat de rupere a capilaritatii de min 15 cm grosime realizat din pietris de
rau spalat, granulatie medie
Finisaje interioare
Conform prevederilor Normativului de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 1181999, se vor utiliza doar materiale si finisaje care nu propaga usor focul;
Toate materiale folosite vor respecta specificatiile prevazute in “Normativul de
siguranta la foc a constructiilor”, indicativ P 118/99 si P 118-2/2013 si a “Normativul privind
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare” –
indicativ NP 068-02.
Finisajele peretilor si tavanelor vor fi realizate din zugraveli si vopsitorii lavabile
aplicate pe tencuieli driscuite fin la pereti, plansee si stalpi din beton si/sau caramida,
respectiv pe glet de ipsos la pereti și planșee din gips-carton.
Peretii din zidarie vor fi tencuiti iar finisajul va fi vopsea lavabila pentru interior aplicata
pe gelt de ipsos
Peretii din gips-carton vor fi finisati cu vopsea lavabila pentru interior aplicata pe gelt
de ipsos
In grupurile sanitare peretii vor fi placati cu placi ceramice.
Tavane
Plafonul spatiului nou construit va fi realizat din tencuieli pe beton, finisate cu vopsea lavabila
pe suport din glet de ipsos.
Plafoanele celorlaltor spatii existente vor fi realizate din gips-carton (aspect lis), finisat cu
vopsea lavabila pe suport din glet de ipsos
Tavanele spatiilor de depozitare vor fi lasate fie cu aspect din beton aparent fie tencuite si
finisate cu vopsea lavabila pe suport din glet de ipsos.
Pardoselile interioare vor fi realizate din:
- placi ceramice antiderapante, in camera tehnică (demisol propus), băi și holuri de acces
- parchet laminat trafic greu în celelalte spații.
Balustradele exterioare vor fi realizate din confectii metalice, grunduite si vopsite.
Balustrada scarii principale va fi confectionata din profile din otel inoxidabil
Finisajele prevazute vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii.
Placa peste sol va fi turnata pe folie de protectie si strat de rupere a capilaritatii de
min 15 cm grosime realizat din pietris de rau spalat, granulatie medie.
Tamplarie interioara
Usile interioare obisnuite vor fi realizate din MDF și tamplarie PVC prevazuta cu
geam termoizolant low-e din sticla securizata 3 foi. Dupa caz, ele pot fi cu sistem de
autoinchidere si bara anti-panica.
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Usile de la grupurile sanitare vor fi realizate din PVC.
Tamplaria interioara cu suprafata vitrata se va conforma prevederilor din NP 068-02,
privind usile vitrate ce vor fi prevazute cu geam securizat.
Usi de evacuare
Toate usile de evacuare interioare, vor fi pline sau prevazute cu geam securizat, cu
sistem de autoinchidere si clapeta antipanica.
Usile de evacuare de la nivelul parterului in exterior vor fi realizate din tamplarie din
aluminiu cu rupere de punte termica prevazute cu geam termoizolant low-e si cu dispozitiv
de autoinchidere si clapeta antipanica.
Usile tehnice de acces din exterior, la centrala termica si demisol propus vor fi usi
metalice, rezistente la foc.
Scara exterioara
Scarile vor fi dimensionate conform tuturor normelor si normativelor in vigoare, in
concordanta cu fluxurile de persoane care vor utiliza facilitatile obiectivului si vor respecta
toate exigentele cerintelor esentiale.
Acestea vor respecta relatia: 2H +l =62-64 iar rampele de scara vor avea maxim 11
trepte <16 trepte recomandate in NP-068/2002;
Cladirea va fi prevazuta cu o scara exterioară de acces la demisol și o scară
exterioară de acces în incintă. Acestea vor fi realizate din beton armat.
Accesul carosabil
Buna functionare a obiectivului necesita amenajarea cailor de circulatie, a platformelor
exterioare si a accesului pentru persoane cu dizabilități.
- Accesul se asigura din DN 10 Buzău Brașov la Sud, drumul sătesc la Est si din aleile locale
perimetrale obiectivului:
- Accesul auto se asigura din drumul sătesc la Est prin racordare simpla cu raze de minim
2,50m.
- Aprovizionarea obiectivului se va face de pe artera locala ce margineste obiectivul pe latura
estica, fara a se bloca circulatia riveranilor.
Alei pietonale
Aleile pietonale vor din beton. Delimitarea trotuarelor de spatiile verzi se va face cu borduri
prefabricate din beton. Bordurile mici se vor monta si la rostul de contact dintre platformele
pietonale cu structuri diferite.
Accesul pietonal in cladire
Accesul pietonal se asigura pe latura de Sud și latura de Nord pentru acces la sala de sport
și curtea interioara. Sunt prevazute trotuare de acces si rampe pentru persoane cu dizabilitati
conform NP – 051 – 2012.

Acest proiect este proprietatea intelectuală
a S.C. NELCIVIL 2008 S.R.L, fiind folosit
pentru scopul în care este furnizat, conform
prevederilor contractuale. Orice
reproducere sau copiere fără permisiunea
prealabilă a societății este interzisă și va
atrage răspunderi legale

“Reabilitarea și modernizarea imobilului ‐ Școala gimnazială Păltineni,
în scopul creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a
energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ”
Beneficiar: UAT ORAȘ NEHOIU, JUDEȚ BUZĂU
Amplasament: sat Păltineni, oraș Nehoiu, județ Buzău
Documentatie – STUDIU DE FEZABILITATE ‐ S.F.

Pag 46 / 76

PROIECT NR.
225_28/
aprilie 2021

ORC : J10/561/2008 CIF: RO23719049
Oraș Nehoiu, județ Buzau, tel. 0746 019 772, e‐mai: nelcivil2008@gmail.com
PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical adviced & Suport • Engineering • Construction works

Balustradele vor fi realizate din confectii metalice, respectiv platbanda de otel cu mana
curenta din profil de teava la cota 1.00 m, grunduite si vopsite in camp electrostatic.
Rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, va avea o panta de max 8%. Aceasta va
avea o latime de min. 1,20 (gabarit) si rebord din b.a. cu H=15cm.
Suprafata de calcare va fi realizata din materiale antiderapante de trafic mediu sau mare.
INSTALATII ELECTRICE
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Caracteristicile consumatorului
Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv sunt:
—

putere electrica instalata Pi:

44,1 kW;

—

putere electrica absorbita Pa:

30 kW;

—

curentul de calcul Ic:

434 A;

—

tensiunea de utilizare Un:

3x400/230 V; 50 Hz;

—

factor de putere mediu natural cosφ:

0.92;

Alimentarea cu energie electrica se va face din BMP existent și din sistemul
fotovoltaic propus..
Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, instalatii de
climatizare, aparatura de birou, aparatura audio-video, pompe si ventilatoare.
Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente
negative perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului .
In stabilirea solutiei de alimentare s-a avut in vedere satisfacerea 100% a
consumatorilor de importanta vitala cat si a celor de siguranta in exploatare, lucru realizat prin
separarea din punct de vedere al distributiei (tablouri separate pentru consumatorii normali,
vitali, de siguranta) si a alimentarii acestora.
Tablourile electrice sunt metalice, cu grad de protectie minim IP 55 in zonele cu
posibile degajari de umiditate si IP31 in restul zonelor, fiind echipate conform schemelor
monofilare si vedere.
Fiecare tablou electric se prevede cu o rezerva de spatiu de 25%, pentru montarea
posibililor viitori consumatori, cablurile de alimentare permitand acest lucru.
Pentru consumatorii cu rol la incendiu s-a prevazut racordarea la sistemul fotovoltaic propus.
Pentru alimentarea instalatiilor cu rol de securitate la incendiu, au fost prevazute
tablouri electrice cu alimentare din doua surse, pe doua cai, dupa cum urmeaza:
- sursa de baza este reprezentata de TG (din SEN)

Acest proiect este proprietatea intelectuală
a S.C. NELCIVIL 2008 S.R.L, fiind folosit
pentru scopul în care este furnizat, conform
prevederilor contractuale. Orice
reproducere sau copiere fără permisiunea
prealabilă a societății este interzisă și va
atrage răspunderi legale

“Reabilitarea și modernizarea imobilului ‐ Școala gimnazială Păltineni,
în scopul creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a
energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ”
Beneficiar: UAT ORAȘ NEHOIU, JUDEȚ BUZĂU
Amplasament: sat Păltineni, oraș Nehoiu, județ Buzău
Documentatie – STUDIU DE FEZABILITATE ‐ S.F.

Pag 47 / 76

PROIECT NR.
225_28/
aprilie 2021

ORC : J10/561/2008 CIF: RO23719049
Oraș Nehoiu, județ Buzau, tel. 0746 019 772, e‐mai: nelcivil2008@gmail.com
PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical adviced & Suport • Engineering • Construction works

- sursa de rezerva este reprezentata de sistemul fotovoltaic
Tabloul electric cu rol de securitate la incendiu este: TCV – tablou electric
consumatori vitali. Tablourile electrice sunt metalice, cu grad de protectie minim IP 55.
Trecerea de pe sursa de baza pe cea de rezerva se realizeaza prin intermediul AAR.
ILUMINAT INTERIOR, NORMAL SI DE SIGURANTA
Instalatia de iluminat interior este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu surse
LED, respectandu-se gradele de protectie in functie de mediul ambiant al incaperii in care se
instaleaza si respectandu-se nivelurile de iluminare impuse de catre normativele in vigoare.
Comanda iluminatului in zona de grupuri sanitare se relizeaza automat prin
intermediul senzorilor de miscare.
Restul iluminatului este comandat local, la usile de acces, prin intrerupatoare,
comutatoare si alte dispozitive de aprindere amplasate la inaltimea minima de 0.8 m fata de
cota pardoselii finite.
Intrerupatoarele sunt de tip IP20 cu montaj ingropat, facand exceptie cele din zonele
tehnice care sunt cu grad de protectie minim IP44 cu montaj aparent..
In zonele fara plafon fals, corpurile de iluminat se vor monta atarnat si nu la fata
plafonului de beton.
Iluminatul de siguranta pentru cladire consta in:
a) iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului realizat cu corpuri echipate cu kit de
emergenta pentru 3 ore in cadrul iluminatului general. Iluminatul de siguranta pentru
continuarea lucrului se va realiza in spatiile tehnice unde sunt amplasate echipamente ce
trebuiesc actionate si in situatii de urgenta.
Acest tip de iluminat de urgenta se va amplasa in cadrul spatiilor in care se gasesc
echipamente ce au rol de securitate la incendiu, cum ar fi: camera tabloului general, camera
care deservește sistemul fotovoltaic, holuri.
b) iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de tip luminoblocuri 11W, sursa led,
avand fluxul luminos de minim 250lm montate deasupra usilor de evacuare si pe caile de
evacuare din cladire, avand autonomie 3h, de tip permanent.
Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie prevazute In :
- cladirile civile si Incaperile cu mai mult de 50 de persoane ;
- Incaperile amplasate la nivelurile supraterane ca suprafata mai mare de 300 m2, indiferent
de numarul de persoane ;
- Incaperile amplasate la nivelurile subterane cu suprafata mai mare de 100 m2, indiferent de
numarul de persoane ;
- parcajele subterane si supraterane Inchise;
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- toaletele cu suprafata mai mare de 8 m2 si cele destinate persoanelor cu dizabilitati;
Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel Incât sa se asigure un nivel
de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea si
executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) lânga fiecare usa de iesire si In locurile
unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament
de siguranta, dupa cum urmeaza:
- lânga scari, astfel Incât fiecare treapta sa fie iluminata direct;
- lânga orice alta schimbare de nivel:
- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita In caz de urgenta;
- la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;
- la fiecare schimbare de directie;
- In exteriorul si lânga fiecare iesire din cladire;
- lânga fiecare post de prim ajutor;
- lânga fiecare echipament de interventie Impotriva incendiului (stingatoare) si fiecare;
- punct de alarma (declansatoare manuale de alarma In caz de incendiu), panouri repetoare
de semnalizare si sau comanda In caz de incendiu;
De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie
sa fie de maxim 15 metri.
c) iluminatul de securitate impotriva panicii realizat cu corpuri echipate cu kit de emergenta 1h,
in cadrul iluminatului general. Punerea in functiune se va realiza automat la caderea
iluminatului normal si manual, din mai multe puncte accesibile personalului de serviciu.
Scoaterea din functiune se va realiza dintr-un singur punct accesibil personalului.
d) iluminat de siguranta pentru interventii - realizat cu corpuri de iluminat echipate cu kit-uri de
emergenta 1h, aceste corpuri fac parte din iluminatul normal. Iluminatul de siguranta pentru
interventie se prevede in camera centralei termice si in statiile de pompe ape pluviale.
Consideratii generale :
Asigurarea timpului normat de functionare se va asigura fie prin bateriile incluse in
cazul luminoblocurilor, fie prin kituri de emergenta de 1(3) ora(e) montate pe corpurile de
iluminat normal.
Cablurile aferente iluminatului de securitate vor fi din cupru, cu intarziere la
propagarea flacarii, cu degajari reduse de fum si fara degajari de halogenuri. Acestea se
monteaza preponderent pe stelaje metalice (paturi de cabluri).
Se vor respecta timpii de comutatie si nivelele de iluminat specificate in normativele
NP I7/2011 si NP 061/2002.
Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie
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cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.
PRIZE 230/400 V, FORTA
Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie.
Tipurile de prize cat si racordurile electrice au fost stabilite in functie de destinatia
Incaperilor cat si de eventuali consumatori electrici ce se dispun de regula intr-o cladire
publică.
Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie protejate cu disjunctoare
automate si cu diferentiale de 30 mA.
Distributia circuitelor de priza se realizeaza cu cabluri din cupru, cu intarziere la
propagarea flacarii, cu degajari reduse de fum si fara degajari de halogeuri, pozate in paturi
de cabluri sau aparent in tuburi de protectie fara degajari de halogenuri.
Distributia circuitelor de forta se realizeaza cu cabluri tip N2XH pozate in paturi de
cabluri si/sau in tuburi de protectie. Sectiunea lor este adaptata puterii consumatorului.
Toate prizele in montaj aparent vor avea grad de protectie minim IP44.
INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR ATMOSFERICE
(PARATRASNET ) SAU DIN RETEA SI PRIZA DE PAMANT Instalatia de paratrasnet se
compune dintr-un dispozitiv electronice care realizeaza o raza de protectie de 32m.
Amplasarea acestuia se realizeaza pe terasa cladirii, pe tijă (catarg) de sustinere de
5 m inaltime. Pentru dispozitivul de captare se realizeaza 4 coborari din platbanda OL Zn
25x4 mm / Φ10mm (sau echivalent). Coborarile se realizeaza aparent pe învelitoare. Acestea
se vor lega la priza de pamant prin intermediul pieselor de separatie PS care se montateaza
la nivelul elevației.
Priza de pamant pentru instalatia de paratrasnet este comuna cu priza de pamant
pentru tensiuni accidentale de atingere si are o rezistenta a prizei de pamant pentru
paratrasnet mai mica de 1 Ohm.
Conductoarele de coborare se vor executa de preferinta dintr-o bucata fara
imbinari.In cazul in care nu se poate, numarul imbinarilor trebuie redus la minimum, iar
imbinările se realizeaza prin sudare, lipire, suruburi sau buloane.
Instalatia de paratrasnet este de tip INTARIT I si consta dintr-un dispozitiv de
protectie activ tip PDA Prevectron S 3.60 sau similar montat pe șarpanta pe o tujă de
sustinere de 5 m inaltime.
In cadrul spatiilor tehnice s-a adoptat solutia realizari unor centuri interioare
interconectate, legate la priza de pamant prin intermediul barelor de egalizare de potential.
De la aceste bare de egalizare de potential se leaga toate echipamentele metalice din zonele
unde sunt amplasate .
Centura interioara este realizata in spatiul tehnic de la demisol din platbanda OLZn
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25x4, amplasata la inaltimea de 30 cm fata de pardoseala finita. La acesta centura interioara
sunt legate toate echipamentele metalice din cadrul centralei termice si a zonei tehnice.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie mai mica de 1 Ohm fiind o
priza comuna atat pentru instalatia de paratrasnet cat si pentru instalatia de protectie
impotriva atingerilor indirecte.
Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din
retea (de comutatie) sau de natura atmosferica, pe intrarea tabloui general cat si pe intrarile
tablourilor principale s-au prevazut descarcatoare de supratensiune care se vor lega direct la
priza de pamant pentru instalatia de impamantare.
In tabloul general s-a amplasat un descarcator de supratensiuni tip PRD debrosabil
avnd 40kA, iar in tablourile principale descarcatoare tip PRD debrosabile de 8 kA .
Circuitele electrice vor avea neutrul distinct fata de conductorul de protectie pana la
tablourile electrice generale.
Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductoarelor
active si nu se va intrerupe.
Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta in prezentul
proiect s-a prevazut:
- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie ;
- legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie ;
Tablourile electrice generale si principale se vor lega printr-o instalatie de egalizare
a potentialelor la priza de pamânt. Aceasta bara de egalizare a potentialelor este conectata
la priza de pamant prin intermediul unei piese de separatie.
Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamânt
pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamânt.
Priza de pamant va fi naturala si se realizeaza prin dispunera in pamant a unei
platbenzi de OLZn 40x4mm, centura ce se va lega la mustatile lasate in fundatiile stalpilor
extinderii.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie sub valoarea de 1Ohm, fiind
o priza comuna pentru instalatia electrica de protectie importiva atingerilor accidentale, dar si
pentru protectia impotriva trasnetelor.
In cazul in care priza de pamant nu satisface conditia de <1 Ohm se vor lega la ea
electrozi verticali suplimentari OLZn d=2 ½``, l=3 m pana la obtinera valorii impuse. Distanta
prizei de pamant trebuie sa fie de cel putin 1 m fata de fundatia cladirii.
La priza de pamant sunt legate toate echipamentele metalice: echipamentele din
camera tehnică, carcasele tablourilor electrice in confectie metalica prin intermediul instalatie
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de egalizare a potentialelor de la interior, etc.
Pentru legarea suplimentara la pamant a receptoarelor de forta se utilizeaza o retea
de egalizare de potential ce se racordeaza la pamant prin intermediul pieselor de separatie
PS.
INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR DATORATE ATINGERILOR
Masuri impotriva atingerii directe
Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala, conform
prevederilor normativului I7-11.
Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii . Aceasta priza
este de tip natural.
Masuri impotriva atingerilor indirecte.
Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al
treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor
sau receptoarelor.
Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30mA pe circuitele de prize
din locurile periculoase din pct. de vedere electric.
Echipamentele metalice de tip cofret electric se vor lega la pamant printr-o instalatie
de egalizare a potentialelor de la interior.
Se interzice legarea in serie a maselor tablourilor si echipamentelor electrice legate
la conductoare de protectie.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie mai mica de 1 Ohm fiind o
priza comuna atat pentru instalatia de paratrasnet cat si pentru instalatia de protectie
impotriva atingerilor indirecte.
Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din
retea (de comutatie) sau de natura atmosferica, pe intrarea tabloui general cat si pe intrarile
tablourilor principale s-au prevazut descarcatoare de supratensiune care se vor lega direct la
priza de pamant pentru instalatia de impamantare.
INSTALATIE DETECTIE INCENDIU SI AVERTIZARE INCENDIU
S-a prevazut o centrala de semnalizare incendiu echipata cu 2 bucle de semnalizare,
montata in spatiul special amenajat (conform P118/3).
Sistemul de detectie si avertizare din acest proiect permite localizarea rapida si
precisa a unei situatii anormale, afisarea starii elementelor de detectie si transmiterea
alarmei.
Detectorii folositi in proiect utilizeaza diferite principii de operare ajungandu-se astfel
la un procent mare de precizie a detectiei si un procent scazut de alarme false.
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Sistemul de detectie si alarmare la incendiu are in componenta urmatoarele
echipamente:
- Centrale de semnalizare incendii care respecta toate standardele in vigoare, au operatiuni
flexibile, sunt usor de instalat si intretinut si pot fi up-gradate
- Surse de alimentare
- Panouri de afisare si control
- Detectoare de incendiu de urmatoarele tipuri
o detectoare optice de fum analog adresabile
- Butoane de alarmare manuala analog adresabile
- Transpondere cu 4 zone de detectare/2 relee si surse de alimentare
- Sirene de semnalizare interioare
- Sirene exterioare de incendiu autoalimentate
Transmiterea mesajului de alarma In cladire
In caz de incendiu, alarma este semnalizata prin intermediul sirenelor de interior, si
a sirenelor de exterior.
Centrala de semnalizare
Se pot conecta 127 de elemente pe o bucla de detectie, putand realiza 127 de zone
de detectie cu configuratie libera. Centrala este prevazuta cu protectie la scurt-circuit sau
intrerupere a buclei cu semnalizare acustica si optica indicand pe display locul unde s-a
produs acest deranjament sau data aparitiei acestui deranjament.
Intr-un sistem adresabil cu generatoare adresabile de semnal se vor conecta maxim
4 module de bucla analogica.
Cablu recomandat: cablu pentru sisteme de telecomunicatii JEH (St) E30 cu
diametrul de 0.8mm. Impedanta maxima a buclei (masurata de la A+ la B+) 75Ω la diametrul
de 0.8mm, 130Ω la diametrul de 0.6mm. Aceste valori corespund la o lungime maxima a
buclei analogice de cca. 2000m.
Lungimea buclei este dependenta de numarul si tipul generatoarelor adresabile de
semnal, si poate diferi semnificativ de lungimea maxima prescrisa.
Detector optic de fum
• modul adresa si microprocesor incorporat;
• memorare evenimente (alarme si informatii);
• functii de autotestare si testare de la distanta;
• adaptare automata a sensibilitatii la conditiile de mediu;
• filtere dinamice pentru analiza de semnal;
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• software compensare drift;
• principiul de detectie: aerosoli degajati in timpul arderii;
• alimentare pe doua conductoare;
• echipament certificat VdS
Detector multisenzorial O2T
• Aria de acoperire - max.120m2 pentru fum si max. 30m2 pentru temperatura;
• Inaltimea incaperii – max. 12 m;
• Tensiune nominala – 19V;
• Consum curent stand – by – aprox. 45 μA;
• Consum curent in alarma – typ.9mA pulsat;
• Curent alarma de urgenta – typ. 18 mA;
• Domeniu de temperatura pentru functionare: -25 - +750C;
• Dimensiuni: d=90mm, h=61mm;
• Grad de protectie IP 43
Detector de temperatura analog adresabil
• Aria de acoperire: max.30m2;
• Inaltimea incaperii: max. 7,5 m;
• Tensiune nominala: 19V;
• Consum curent stand – by: aprox. 45 μA;
• Consum curent in alarma: typ.9mA pulsat;
• Curent alarma de urgenta: typ. 18 mA;
• Alarmare temperatura: 54 – 620C – cresterea temperaturii cu 10C/min
45 – 640C – cresterea temperaturii cu 50C/min
32 – 720C – cresterea temperaturii cu 300C/min
• Domeniu de temperatura pentru functionare: -25 la +750C;
• Dimensiuni : d=90mm, h=61mm;
• Grad de protectie IP 43
Buton semnalizare adresabil
• alimentare pe doua conductoare;
• izolator incorporat;
• indicator de alarma: LED rosu;
• echipament certificat VdS
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Modul adresabil 4IN/2OUT
• este un dispozitiv, din componenta buclei instalatiei de detectie si avertizare incendiu, cu
functii speciale ce realizeaza conexiunea cu alte sisteme prezente intr-o cladire (ex. sisteme
pentru iluminatul de siguranta, sisteme de ventilare, sisteme de evacuare a fumului).
• Pe aceste transpondere se pot monta detectori standard, butoane manuale neadresabile
precum si detectori speciali.
• 4 zone de intrare si 2 relee de iesire maxim 30V/1A;
• posibilitate de programare a 2 zone interdependente;
• alimentare: prin bucla de detectie;
• consum: < 250µA;
• intrare monitorizata pentru sursa de alimentare externa 12 Vcc;
• consum: < 6 mA;
• izolator incorporat;
• nr. de detectoare pe zona: 10 ... 30;
• nr. de butoane pe zona: 10;
• lungime linie de detectie: min. 1000 m;
• carcasa cu grad protectie: IP 50;
• echipament certificat VdS.
Sirena de interior
• Alimentare 19-32Vcc
• Curent mediu absorbit: pe stroboscop 135 mA, pe sirena 90 mA
• Volum sonor 87± 3dB/100± 3dB la 3m (tonalitate joasa/tonalitate Inalta)
• Intensitate luminoasa: 60 cd
• Dimensiuni: 126x132x53mm
• Clasa de protectie: IP31
• Temperatura de functionare: 5- 40° C
Sirena incendiu autoalimentata
• sirena profesionala de exterior ;
• autoprotectie la taierea firelor ;
• autoprotectie la demontare ;
• semnalizare luminoasa pulsatorie (flash) ;
• exterior estetic din policarbonat, protectie suplimentara metalica ;
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• tensiune de comanda : 27,6 VDC ;
• timp maxim de alarmare ajustabil ;
• alimentare : acumulator intern de 12V/7Ah ;
• sonor: 104 dBA(la 3 metri) ;
• temperatura de functionare : -25 ...+55°C ;
• greutate : 2,8 kg ;
• corespunde normei de protectie IP34
Sisteme de comanda In caz de incendiu
Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie contacte fara potential pentru
deblocarea usilor prevazute cu control acces, și oprirea ventilatiei normale.
Transmiterea mesajului de alarma In cladire
In caz de incendiu, alarma este semnalizata prin intermediul sirenelor de interior, si
a sirenelor de exterior.
Descrierea sistemului
S-au prevazut o centrala de semnalizare incendiu cu 2 bucle de semnalizare.
Fiecare bucla de semnalizare preia elementele de detectie si semnalizare ce se vor
monta in camp.
Distanta maxima dintre orice punct al cladirii si un buton manual de incendiu nu
depaseaste 30 m.
Cablul de alimentare al centralei de incendiu va fi de tipul NHXH FE180/E90 3x2,5.
Conform Normativului P118-3 sursa de alimentare de rezerva (bateria) sistemului
este dimensionata astfel incat sa asigure autonomia in functionare a instalatiei pe o durata
de 48 ore in conditii normale (stare de veghe) dupa care inca 30 minute in conditii de alarma
generala de incendiu (toate dispozitivele de alarma in functiune).
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO CU CIRCUIT INCHIS
Proiectul cuprinde sistemul NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) care este un
sistem de Inregistrare si redare digitala a imaginilor si o serie de camere video color
amplasate In locurile care necesita supraveghere (interior, exterior).
Inregistrarea imaginilor se realizeazã pe HDD-urile sistemului Intr-un format
proprietar permitând accesarea acestora In orice moment (chiar si atunci când sistemul este
In modul de inregistrare).
Supravegherea se face prin intermediul unor camere video montate la interior si
exterior.
Vizualizarea imaginilor se realizeaza pe monitoarele sistemului, existând posibilitatea
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configurarii modului de afisare (numarul camerelor afisate simultan =16 camere, full screen,
“switch” Intre camere).
Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care Il
folosesc: utilizator si administrator de sistem. Exista un cont special de administrator care
permite accesul la configurarea sistemului.
Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor
on-line sau a imaginilor Inregistrate pe HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul retelei
locale (TCP/IP) folosind un “client” care se instaleazã pe orice calculator conectat In retea cu
sistemul.
Acces la baza de imagini:
Inregistrarea imaginilor se face pe HDD Intr-un sistem de fisiere proprietar care
permite securizarea informatiilor precum si indexarea acestora. Datoritã acestui lucru accesul
la imaginile Inregistrate se face In functie de data, ora si camera la care dorim sa cautam.
Pentru a usura cautarea, sistemul “semnalizeaza” zilele In care au fost efectuate Inregistrari.
Mod de lucru programabil:
Sistemul poate functiona In mod «full» (Inregistrare 24 ore) sau poate fi programat
sa Inregistreze In perioade de timp stabilite de utilizator.
DESCRIEREA SISTEMULUI
Pentru acest obiectiv s-a prevazut un server 3.1Gb (vezi liste cantitati), echipat cu 3
hard disk-uri, avand fiecare 3TB capacitate. Imaginile inregistrate trebuiesc pastrate si
arhivate pentru o perioada de 30 de zile.
Sistemul se comune din:
• Server de inregistrare video digitala;
• monitoare color;
• camere video color fixe de interior.
• camere video color fixe de exterior.
• Camere video color SPEED DOME, Pan/Tilt/Zoom, de interior si exterior, alimentate local
din sursa de alimentare locala.
• UPS.
Cablarea:
Pentru transmiterea semnalului video se utilizeaza cablu tip FTP cat 6. Alimentarea
camerelor video este de tip PoE.
Magistrala de date pentru comanda camerelor SPEED DOME este realizata cu cablu
FTP4x2x0,8.
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Serverul si camerele video sunt alimentate dintr-un UPS care asigura o autonomie
minima de 30 minute dupa caderea retelei electrice.
SISTEM AVERTIZARE PANICA
S-au prevazut sisteme de avertizare panica pentru grupul sanitar destinat
presoanelor cu dizabilitati de la parter.
In grupul sanitare s-a montat: un buton de urgenta cu snur si un buton pentru anulare
urgente, iar avertizarea panicii se va face local, prin montarea deasupra usii grupului sanitar
a unui avertizor luminos.
Sistemul este alimentat dintr-o sursa prevazuta cu acumulatori pentru backup.
EXIGENTE DE CALITATE
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin :
- Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ;
- Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor
de ilminat, care nu produc deteriorari si uzura;
- Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare
- Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva
rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi
- Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa
intre in rezonanta
Siguranta la foc se realizeaza prin :
- Adaptarea instalatiei electrice corespunzator rezistentei la foc a elementelor de constructie;
- Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe
elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau
masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu ( tuburi de protectie
metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu rezistenta sporita la
propagarea flacarii ).
Siguranta in exploatare se realizeaza prin :
- Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice, prin atingere directa, sau indirecta ;
- Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal : protectia la suprasarcina si
la scurtcircuit;
Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin :
- asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote
pe perioade scurte de timp ( la anclansare, la declansare )
- nivelul admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice
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- constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice ce
pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia de executie.
Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a
dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice;
INSTALATII SANITARE
INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA MENAJERA RECE SI CALDA
Necesarul de apa a incintei se propune a se asigura de la branșamentul existent.
Bransamentul va alimenta instalatiile din grupurile sanitare.
Prepararea apei calde de consum se face centralizat, prin boilere de acumulare cu
panou solar și cu ajutorul pompelor de cădură aer-apa.
Distributia principala a instalatiilor sanitare se face la nivelul pardoselii. La trecerea
conductelor prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi protectoare din tevi de otel avand
diametrul cu o dimensiune mai mare decat conducta protejata. Conductele de alimentare cu
apa rece vor fi izolate Impotriva producerii condensului cu polietilena expandata având
grosimea de 9 mm.
INSTALATII DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA
Din cadrul obiectivului se evacueaza în reteaua de canalizare exterioara urmatoarele
categorii de ape uzate:
- ape uzate menajere provenite din functionarea obiectelor sanitare din toalete care sunt
conduse gravitational la reteaua exterioara;
Instalatiile de canalizare se executa din:
- pentru instalatiile interioare de canalizare menajera: tuburi si piese de legatura din
polipropilena PP;
- pentru instalatiile de canalizare ingropate in/sub radier si in exterior: tuburi si piese de
legatura din policlorura de vinil PVC-KG;
- pentru instalatiile de canalizare pluviala: tuburi si piese de legatura din PEHD.
INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR
Obiectivul are destinatia de Școală generală si spatii tehnice si reprezinta un singur
compartiment de incendiu, cu urmatoarele caracteristici:
Ac=815,70 mp;
Vc=2855 mc;
Densitatea de sarcina termica mai mica decat de 840 MJ/mp in zona comerciala
Hidranti exteriori:
In concordanta cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea
a II-a, „Instalatii de stingere incendiu”, indicativ P118/2-2013 modificat cf. OMDRAP
6026/2018 sunt necesari hidranţi exteriori pentru protejarea compartimentului de incendiu,
fiind nevoie de un debit de stins incendiul din exterior de 15 l/s.
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Se asigura debitul si presiunea pe perioada teoretica de incendiu de la reteaua
publica existenta, astfel nu este necesara rezerva de apa pentru hidranti exteriori.
Sprinklere:
In conformitate cu cerintele P118/2-2013, modificat conform OMDRAP 6026/2018,
nu este obligatorie echiparea spatiilor cu instalatie automata de stins incendiul cu sprinklere.
Gospodaria de apa pentru hidranti exteriori:
Se asigura debitul si presiunea pe perioada teoretica de incendiu de la reteaua
publica existenta, astfel nu este necesara rezerva de apa pentru hidranti exteriori.
Instalatii mobile de stins incendiu – dotarea cu mijloace de interventie:
Se prevad stingatoare tip P6, (cu pulbere, de 6 Kg), asfel:
Cladirea va fi dotata cu mijloace de prima interventie – stingatoare. Conform prevederilor
Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163/2007
respectiv Normativului P118-99, art 3.10.1. este necesara dotarea cu stingatoare portabile cu
pulbere.Se vor folosi stingatoare cu pulbere şi CO2, tip P6, 1 buc/250mp dar minim 2 /nivel
- amplasarea lor se face In locuri usor accesibile.
INSTALAŢIA DE CLIMATIZARE GENERALĂ PENTRU ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE
Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic in spațiile imobilului pe perioada
rece a anului s-a proiectat o instalatie de incalzire în pardoseală și ventilare cu recuperatoare
de căldură, alimentate de două pompe de căldură aer-apă situate intr-un spatiu propriu ce
indeplineste toate conditiile impuse de nomativ.
Sistemul de distributie al agentului termic este îngropat și alimentează distribuitoare
pentru fiecare încăpere. Sistemele de distributie sunt de tip bitubular, ramificat, cu distributie
ramificata din rețeaua principală.
Conductele de distributie sunt din PPR, pozate in pardoseală.
De la coloanele principale sunt racordate distributiile orizontale. Pe fiecare racord
sunt prevazute vane de sectorizare si robineti de golire portfurtun. Toate vanele se pot actiona
facil din distribuitoare.
La fiecare distribuitor s-a prevazut, pe tur, un robinet de izolare iar pe retur racord cu
reglaj, de asemenea vor fi prevazuți robineti de aerisire si robineti de golire.
Distantele Intre echipamente, perete si pardoseala vor fi In conformitate cu STAS
1797/82.
La traversarea altor compartimente de incendiu conductele se vor proteja la foc.
Pentru incalzire, agentul termic utilizat, este apa calda cu parametrii 70/50°C, preparata prin
intermediul pompelor de căldură.
Recircularea aerului din incaperi se realizeaza prin intermediul ventilatoarelor cu
recuperare de căldură.
SURSA DE PREPARARE AGENT TERMIC
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Agentul termic necesar pentru sistemele de incalzire ale imobilului este preparat de două
pompe de căldură aer-apă.
Pompele sunt amplasate într-un spaţiu propriu, ce indeplineste toate cerintele impuse de
normativele in vigoare.
Sursa de caldură
Agentul termic produs este apa calda cu temperatura maxima de 80°C, temperatura de
utilizare a agentului termic in instalatie este Ttur = 80°C ; Tretur = 60°C.
Circulatia agentului termic
Circulatia agentului termic se realizeaza cu pompe duble de circulatie (in-line)
montate pe conducta de tur in centrala termica.
Protejarea instalaţiei
Instalaţia va fi protejata impotriva cresterii presiunii si temperaturii peste limitele
admise conform STAS 7132 prin:
- asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit din dilatare ca urmare a
cresterii temperaturii cu ajutorul unui vas de expansiune cu membrana elastica racordat pe
returul cazanului.
- Evacuarea excesului de apa/vapori prin purjarea acestuia prin supapele de presiune de pe
vasul de expansiune.
- Limitarea temperaturii maxime prin termostatul pompelor.
Prepararea apei calde de consum menajer
Apa calda menajera se realizeaza cu ajutorul panourilor solare și pompelor de
căldură aer-apă.
Alimentarea cu apă (umplerea) instalaţiei
Alimentarea cu apa se va realiza din instalatiile de apa potabila pin statia de
dedurizare propusă racordata la instalatia de alimentare cu apa a imobilului.
Funcţionarea in parametrii tehnici, de siguranţa şi economie
Conform cap. 15 din I13/15, instalatia si pompele de cădură sunt prevazute cu
aparate de măsură echipamente de automatizare care controlează în principal siguranţa şi
economicitatea, temperaturile si presiunile prescrise, inclusiv protecţia la depăşirea acestora,
reglarea temperaturilor agenţilor termici corelata cu temperatura exterioara si cu cererea de
consum.
SISTEMUL DE INTRODUCERE/EVACUARE AER PROASPAT
Pentru spatiile - săli de clasă și sală sport s-a adoptat un sistem de ventilare cu
recuperatoare de căldură.
DEVIERI RETELE
In prezent pe suprafata unde va fi amenajat obiectivul, exista retele de alimentare cu apa și
canalizare ce deserveste imobilul existent - Școală generală.
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Proiectul se va racorda la retelele existente.

5.4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii,
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în
conformitate cu devizul general;
Valoare
Lei – fara TVA
Lei – cu TVA
3.961.843,02
4.710.935,42
TOTAL GENERAL:
din care : C + M

2.896.236,00

3.446.520.84

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;
Categoria si clasa de importanta
- Imobilul se incadreaza in categoria de importanta “C” (cf HG 766/97);
Clasa de importanta
- Clasa de importanta a constructiei (conform P 100-1/2013) : III;
Imobilul propus in cadrul acestei investitii va avea urmatoarele capacitati
functionale si fizice:
- Numar săli de clasă/grădiniță: 6
- Numar săli de sport: 1
Date de bilant teritorial:
Existent:
- Suprafata terenului = 2.581,00 mp
- S.c. = 711,00 mp;
- S.c.d. = 711,00 mp;
- Regim de inaltime: P
Propus:
- Suprafata terenului = 2.581,00 mp
- S.c. = 104,70 mp;
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- S.c.d. = 173,56 mp;
- Regim de inaltime: D parțial + P
Total rezultat:
- Suprafata terenului = 2.581,00 mp
- S.c. = 815,70 mp;
- S.c.d. = 884,56 mp;
- Regim de inaltime: D parțial + P
- P.O.T. existent = 27,55%
- C.U.T. existent = 0,2755
- P.O.T. propus = 31,60%
- C.U.T. propus = 0,3427
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Indicatori financiari:
- Rata interna de rentabilitate: -9,70%
- Valoarea actuala neta: -3.333.387 lei
- Raport cost-beneficiu: 1,05
Indicatori economici:
- Rata interna de rentabilitate: 31%
- Valoarea actuala neta: 7.315.314 lei
Raport cost-beneficiu: 2,67
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
11 luni
5.5 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE
CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE
CERINTA «A» REZISTENTA SI STABILITATE
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Aspectele conceptuale de baza avute in vedere la predimensionarea constructiei in
aceasta faza se refera la realizarea unei structuri simple si, in general, a unui sistem structural
continuu si suficient de puternic care sa asigure un traseu clar, cat mai direct si neintrerupt al
fortelor, indiferent de directia acestora, pana la terenul de fundare. S-a avut in vedere
conformarea structurii in concordanta cu respectarea tuturor reglementarilor specifice de
rezistenta mecanica si stabilitate.
Structura de rezistenta a fost modelata si predimensionata in functie de partiul de
arhitectura si a fost conformata sa raspunda criteriilor de exigenta cerute prin codurile,
standardele si normativele de proiectare in vigoare la data elaborarii proiectului.
CERINTA «B» SIGURANTA IN EXPLOATARE
Cerinta de siguranta in exploatare, presupune protectia utilizatorilor, în timpul exploatarii
unei cladiri si are in vedere urmatoarele conditii tehnice de performanta:






Siguranta circulatiei pietonale;
Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;
Siguranta In timpul lucrarilor de Intretinere;
Siguranta la intruziuni si efractii.
Prin detalierea (criterii de performanta) si cuantificarea (niveluri de performanta) acestor
conditii tehnice, au fost stabilite in proiect masuri de protectie corespunzatoare utilizatorilor,
ce trebuie avute in vedere la proiectarea cladirilor civile.
Siguranta circulatiei pietonale:
 La realizarea pardoselilor vor fi utilizate doar materiale antiderapante si dupa caz,
rezistente la trafic;
 Panta caii pietonale va avea maxim 5% in profil longitudinal si maxim 2% in profil
transversal;
 Denivelarile mai mari de 2,5cm(daca e cazul) vor fi preluate prin rampe cu panta de maxim
5-8%;
 Diferentele de nivel mai mari de 30cm vor fi protejate prin parapeti cu inaltimea min 80cm,
pana la o inaltime de 4,00m si de minim 90cm inaltime de la 4,00m in sus;
 S-a urmarit sa nu existe in proiect denivelari preluate cu mai putin de trei trepe. In zonele
de acces de la nivelul terenului, diferenta mica de nivel a fost preluata cu rampa;
 Usile si ferestrele cladirilor adiacente circulatiilor pietonale au fost pozitionate astfel incat
sa nu constituie obstacol in calea pietonilor;
 Rampa de acces la cota +/-0.00 a pietei va avea o panta de maxim 8% iar lungimea rampei
in proiectie orizontala este de maxim 6,00, fiind apoi prevazuta cu podest de odihna de
min 1,50m adancime;
 Gratarele pentru curatatul incaltamintei vor avea orificiile de maxim 15 x 15mm
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 Scarile vor respecta relatia: 2H +l =62-64 iar rampele de scara vor avea maxim 11 trepte
<16 trepte recomandate in NP-068/2002;

CERINTA «C» SECURITATEA LA INCENDIU
Numar compartimentele de incendiu;
Constructia proiectata formeaza un singur compartiment de incendiu.
Riscul de incendiu
În urma calculului densitatii sarcinii termice pentru întregul compartiment de incendiu
și în conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul P118/99 riscul de incendiu este
mijlociu.
Gradul de rezistenta la foc;
Rezistenta la foc a principalelor elemente de constructii prevazute in cadrul acestui proiect:
Alcatuire constructiva
Element
Clasa de Rezistenta
foc
reactie la la
minima
foc
minima
Stalpi, coloane
A1
R180
Beton armat
Pereti portanti
A1
REI 120
Beton armat(diafragme)
EI 30
-Zidarie caramida
Pereti
interiori
-A1;
-Gips-carton
neportanti
-A2-s1,d0
Pereti
exteriori
A1
EI 15
Zidarie + tencuiala
neportanti
Grinzi, nervuri
A1
R 45
Grinzi beton armat
Plansee,
A1
REI 45
Planseu beton armat
Acoperisuri
A1
R45
Structura lemn
autoportante
cu
pod
(inclusiv
contravantuiri),
sarpanta
acoperisurilor cu
pod.
Constructia proiectata va avea gradul II de rezistenta la foc (cu masurile specifice, cf
P118/99 pentru incadrarea constructiei)
Limitarea propagarii incendiului - inchideri (pereti, usi, trape) rezistente la foc,
antifoc, rezistente la explozie;
Amplasarea constructiei va respecta regulile normate de distante de siguranta intre
compartimente de incendiu diferite.
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CERINTA «D» IGIENA ,SANATATE SI MEDIU
Au fost asigurate grupuri sanitare corespunzatoare numarului estimat de persoane
(elevi+ cadre didactice) si dotarile necesare, astfel incat proiectul sa corespunda prevederilor
din STAS 1478-1990 si normelor de igiena prevazute in HG nr 348/2004, OMS nr 976/1998,
Pentru sala de sport au fost propuse vestiare si grupuri sanitare separate.
Spatiile interioare vor fi ventilate si luminate corespunzator cu lumina naturala si
artificiala.
CERINTA «E» - IZOLAREA TERMICA HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE
În cadrul proiectului au fost prevazute masurile de protectie termica, pentru
constructie, respectiv pereti exteriori, termoizolatii la socluri, șarpantă, pardoseli, tamplarie
exterioara termoizolanta, invelitoare, etc.
s-au luat in calcul urmatoarele rezistente termice:





Rezistenta termica minima pereti 1.6 mpK/W
Rezistenta termica minima planseu terasa 4 mpK/W
Rezistenta termica minima planseu inferior in contact cu exteriorul 2.3 mpK/W
Rezistenta termica minima ferestre 0.5 mpK/W
Coeficientii globali de izolare termica (G) au in vedere:

 pierderile de caldura prin transfer termic, aferente tuturor suprafetelor perimetrale care
delimiteaza volumul incalzit al cladirii.
 pierderile de caldura aferente unor conditii normale de reimprospatare a aerului interior.
 pierderile de caldura suplimentare datorate infiltratiei in exces, prin rosturile tamplariei.
 Coeficientii globali nu tin seama de aportul solar si nici de aportul de caldura datorat ocuparii
locuintelor.
Pentru stabilirea numarului de schimburi de aer pe ora se stabilesc:
 categoria cladirii – cladire individuala.
 clasa de adapostire – moderat adapostita.
 clasa de permeabilitate – medie.
Rezulta ca n = 0,5 h-1.
Aceste schimburi normale se realizeaza :
 prin neetanseitati ale tamplariei.
 prin deschiderea ferestrelor si usilor exterioare.
 prin sisteme speciale de ventilare naturala (clapete reglabile si canale de ventilatie pentru
eliminarea aerului viciat).
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 Pierderile suplimentare de caldura datorate infiltratiei in exces a aerului exterior sunt o
consecinta directa a modului de realizare a etanseitatii rosturilor dintre cercevele si tocurile
tamplariei exterioare. Aceste pierderi sunt legate de actiunea vantului, precum si de curentii
de aer interiori si exteriori, si sunt functie de urmatorii factori :
 gradul de adapostire a cladirii, prin existenta unor obstacole in calea vantului si a curentilor
de aer.
 gradul de permeabilitate a cladirii, in functie de modul de etansare a tamplariei exterioare.
Potrivit auditului energetic, anexă la prezenta documentație, prin lucrările propuse a se
executa cladirea indeplineste cerinta de economie si izolare termica intrucat inchiderile
exterioare, suprafetele vitrate, impreuna cu tipul de tamplarie utilizat, precum si izolarea
planseelor peste sol si peste ultimele niveluri sustin o buna eficienta energetica.
Vor fi avute in vedere respectarea urmatoarelor normative si STAS-uri de proiectare
cu privire izolarea termica hidrofuga si economia de energie.
‐ C 107 Normativ pentru proiectarea si excutarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri.
‐ C107/2 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu
alta destinatie decât cea de locuit.
‐ C 107/3 Normativ privind calculul termotehic al elementelor de constructie ale
cladirilor.
‐ C 107/6 Normativ pentru proiectarea la stabilirea termica, a elementelor de Inchidere
a cladirilor.
‐ C112 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din material
bituminoase la lucrarile de constructii.
‐ C 37 Normativ pentru alcatuirea si executarea Invelitorilor la constructii.
‐ STAS 6472/2 Fizica constructiilor. Higrotermice. Parametrii climatici exteriori.
‐ STAS 6472/4 Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de
constructie la difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul.
‐ STAS 6472/6 Fizica constructiilor. Proiectarea termotehnica a elementelor de
constructii cu punti termice.
‐ STAS 6472/7 Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul permeabilitatii la aer a
elementelor si materialelor de constructii.
‐ STAS 6472/10 Fizica constructiilor. Termotehnica. Transfer termic la contactul cu
pardoseala. Clasificarea si metoda de determinare.
‐ STAS 13149 Fizica constructiilor. Ambiante termice moderate. Determinarea indicilor
PMV; PPD si nivele de performanta pentru ambiante.
‐ STAS 9791 Rosturi la fatadele cladirilor executate cu panouri mari prefabricate.
Clasificare, terminologie si principii generale de proiectare.
‐ STAS 4839 Instalatii de Incalzire. Numarul anual de grade zile.
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‐

STAS 1907/1 Instalatii de Incalzire. Calcul necesarului de caldura. Prescriptii de calcul.

‐

GAT 009/1995 Ghid tehnic de agrement, pentru agrementarea ferestrelor si usilor.

CERINTA «F» PROTECTIA LA ZGOMOT
Cerinta privind protectia Impotriva zgomotului implica conformarea elementelor
delimitatoare ale spatiilor interioare astfel încât zgomotul provenit din exteriorul cladirii, din
camerele alaturate, sau din activitatea desfasurata In spatiul respectiv, sa se pastreze la un
nivel corespunzator conditiilor In care sanatatea ocupantilor sa nu fie periclitata,
asigurânduse totodata, In interiorul spatiilor functionale, o ambianta acustica acceptabila.
Constructia dispune de vitraje izolante si materiale de finisaj care atenueaza
zgomotul de impact din cladire. Nu exista tratamente acustice speciale.
Vor fi avute in vedere respectarea urmatoarelor normative si STAS-uri de proiectare
cu privire protectia la zgomot.
‐ STAS 10009 Acustica In constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului
de zgomot.
‐ STAS 6156 Acustica In constructii. Protectia Impotriva zgomotului la constructii civile
si social culturale. Limitele admisibile si parametri de izolare acustica.
‐ P 122 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri
civile,social culturale si tehnico-administrative.
‐ C 125 Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a
tratamentelor acustice in cladiri.
5.6 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI PUBLICE, CA
URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ŞI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE
BANCARE, ALOCAŢII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE
EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE
Administrația Fondului de Mediu, conform Ordinului 1548/2021privind modificarea
Ordinului nr. 2.057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind
creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu
destinație de unități de învățământ. Constribuție proprie U.A.T. oraș Nehoiu.

6

URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1 CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
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CONSTRUIRE
Pentru obiectiv s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. ____/_______________ ,
eliberat de Primaria Orașului Nehoiu.
6.2 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE
....................
6.3 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU IN
DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA
....................
6.4 AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR
....................
6.5 STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA
A fost realizata ridicare topografica, in sistem STEREO 70, vezi Anexa nr. 4
6.6 AVIZE, ACORDURI ŞI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, ÎN FUNCŢIE DE
SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI CARE POT CONDIŢIONA SOLUŢIILE
TEHNICE
(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
7

IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

(conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
7.1 INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA
INVESTITIEI
Primăria orașului Nehoiu
7.2 STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZÂND: DURATA DE IMPLEMENTARE
A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII (ÎN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUŢIE,
GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI, EŞALONAREA INVESTIŢIEI PE ANI,
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RESURSE NECESARE
GRAFIC DE REALIZARE A
INVESTITIEI

Luni
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Documentaţii-suport şi cheltuieli
pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii
Proiectare
Asistenţă tehnică
Dirigenţie de şantier
Construcţii şi instalaţii
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice
şi funcţionale care necesită
montaj
Dotări
Organizare de santier
Lucrari conexe organizarii
santierului
Comisioane, cote, taxe
Lucrari diverse şi neprevăzute

Valoare
TOTAL GENERAL:
din care : C + M

Lei – fara TVA
3.961.843,02

Lei – cu TVA
4.710.935,42

2.896.236,00

3.446.520.84

7.3 STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE SI INTRETINERE: ETAPE, METODE SI
RESURSE NECESARE





Obiectivul general al prezentului proiect il constituie reabilitarea și modernizarea
imobilului Școală Generală Păltineni, prin care sa se poata oferi conditiile necesare pentru o
buna functionare a procesului educațional.
Remodelarea si modernizarea constructiei existente prin extinderea acesteia in plan
orizontal și vertical si reconfigurarea spatiala vizeaza urmatoarele obiective preconizate:
Reconfigurarea unui imobil vechi, ce a suferit in timp, numeroase modificari si adaosuri
inestetice si necorespunzator din punct de vedere al stabilitatii si rezistentei, si totodata
nesatisfacator din punct de vedere functional, astfel incat sa acomodeze functiunea actuală
cu cerintele esentiale privind calitatea in constructii;
Aducerea imobilului, din punct de vedere al sigurantei la incendiu, a consumurilor de energie,
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a conditiilor de sanatate si igiena, la standardele si normativele in vigoare, in vederea obtinerii
autorizatiei de functionare;
Asigurarea unui climat optim pentru desfasurarea activitatilor educaționale;
Obtinerea unor noi spatii de desfășurare a activității educaționale;
Dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii
Europene; cooperare institutionala ( organisme locale, guvernamentale, europene);
contribuie la realizarea obiectivelor nationale si regionale;
Cresterea calitatii vietii celor care vor beneficia de serviciile instituției;
Crearea a 30 de locuri de munca in faza de implementare;
Atragerea de investitori in zona, cel putin 1 , datorita implementarii proiectului si crearea de
noi locuri de munca indirect;
Cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona;
Cresterea valorii proprietatilor;
Diminuarea costurilor de exploatare prin lucrările de eficientizare energetică, conform
auditului energetic - anexă la prezenta documentație.
7.4 RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI
INSTITUTIONALE
Estimarea incorecta a activitatilor si duratei acestora va fi evitata prin programarea
activitatilor si alocarea resurselor de catre managerul de proiect care va lua in considerare
timpul alocat fiecarei activitati, tinand cont de disponibilitatea resurselor. Pentru programarea
activitatilor proiectului, managerul de proiect va avea in vedere respectarea urmatoarelor
cerinte: identificarea tuturor activitatilor proiectului din fiecare etapa cheie, fiecare sarcina
individuala a proiectului va fi clar identificata astfel incat sa fie usor integrata intr-o retea de
sarcini (activitati); stabilirea termenelor, a duratelor de realizare, a rezervelor de timp si a
resurselor necesare pentru fiecare activitate; stabilirea relatiilor de precedenta, respectiv
dependenta intre activitati, stabilirea activitatilor care se pot desfasura concomitent; stabilirea
momentelor de validare a realizarilor proiectului, verificarea respectarii constrangerilor de
buget, calitate, timp si resurse. In ceea ce priveste riscurile legate de competenta echipei de
proiect, pentru asigurarea lucrului eficient in echipa, managerul proiectului va organiza
reuniuni de lucru pentru a stabili atributiile responsabililor de sectiuni de plan si pentru a
facilita si coordona elaborarea de variante de programe si bugete. In acest scop, managerul
de proiect va intreprinde urmatoarele actiuni: explicarea contextului strategic, relevanta si
prioritatea proiectului; folosirea abilitatilor si experientei tuturor membrilor echipei de proiect
pentru planificarea proiectului; invitarea specialistilor implicati si motivarea lor pentru a-si
aduce contributia la intocmirea planului si la executia proiectului; va evita realizarea unui plan
numai dupa opiniile personale si va incerca sa obtina acordul tuturor factorilor interesati in
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derularea proiectului; va repartiza responsabilitatile pentru elaborarea sectiunilor proiectului
(a variantelor de activitati, cerinte, programe, bugete) si se va asigura de faptul ca fiecare
membru al echipei de proiect isi va asuma aceste responsabilitati; va asigura dezbaterea
propunerilor integrarea acestora in planul global al proiectului; va inainta spre aprobare
proiectul de plan catre grupurile de lucru implicate in derularea proiectului si catre
managementul organizatiei.
Daca va fi necesar se vor organiza training-uri interne.
8

CONCLUZII SI RECOMANDARI

Concluzii:
Remodelarea si modernizarea constructiei existente prin extinderea acesteia
in plan orizontal și vertical si reconfigurarea imobilului reprezintă un imact pozitiv la nivel
social și economic, întrucât conduce la:
 Reconfigurarea unui imobil vechi, ce a suferit in timp, numeroase modificari si adaosuri
inestetice si necorespunzator din punct de vedere al stabilitatii si rezistentei, si totodata
nesatisfacator din punct de vedere functional, astfel incat sa acomodeze functiunea
actuală cu cerintele esentiale privind calitatea in constructii;
 Aducerea imobilului, din punct de vedere al sigurantei la incendiu, a consumurilor de
energie, a conditiilor de sanatate si igiena, la standardele si normativele in vigoare, in
vederea obtinerii autorizatiei de functionare;
 Asigurarea unui climat optim pentru desfasurarea activitatilor educaționale;
 Obtinerea unor noi spatii de desfășurare a activității educaționale;
 Dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii
Europene; cooperare institutionala ( organisme locale, guvernamentale, europene);
contribuie la realizarea obiectivelor nationale si regionale;
 Cresterea calitatii vietii celor care vor beneficia de serviciile instituției;
 Crearea a 30 de locuri de munca in faza de implementare;
 Atragerea de investitori in zona, cel putin 1 , datorita implementarii proiectului si
crearea de noi locuri de munca indirect;
 Cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona;
 Cresterea valorii proprietatilor;
In contextul antropic, investita nu are un impact negativ la nivel urban, constructia
respectand retragerile normate fata de tesutul construit. Volumetric, constructia se
incadreaza armonios in contextul antropic, constituindun reper urban la nivelul zonei.
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Recomandari:
Din punctul de vedere al riscurilor, se recomanda masuri de prevenire/diminuare ale
acestora.
In vederea evitarii/diminuarii riscurilor tehnice, se recomanda dimensionarea
corecta si in detaliu a lucrarilor cu specialisti in domeniu, includerea unor marje de eroare
pentru etapele mai importante ale proiectului, verificarea tuturor fazelor in detaliu, analiza
resurselor si capacitatea tehnica de a respecta conditiile de executie, includerea in contractul
de executie a unor clauze contractuale de garantie pentru lucrarile efectuate, se va avea in
vedere respectarea specificatiilor referitoare la materiale si echipamente.
In vederea evitarii/diminuarii riscurilor logistice, se recomanda ca solutiile
imaginate si propuse de catre solicitant sa vizeze contracararea minusurilor enuntate prin:
asigurarea ca lantul de aprovizionare sa fie caracterizat de flexibilitate, cunoasterea deplina
a situatiei lucrarilor, comunicarea eficienta cu furnizorii de lucrari si servicii, utilizarea de
mijloace de livrare adecvate, toate acestea pentru a face fata pe deplin desfasurarii lucrarilor
in graficul de timp propus.
In vederea evitarii/diminuarii riscurilor financiare, se recomanda utilizarea bugetului
pe componente ca un important instrument de management pentru definirea cerintelor de
resurse si a asteptarilor privind beneficiile proiectului. Bugetul proiectului se va baza pe
estimarile de costuri. Dupa prima estimare de cost care este necesara pentru analiza
fezabilitatii, solicitantul se va asigura ca cerintele proiectului sunt cunoscute deja la un nivel
de detaliu suficient pentru a construi o estimare de costuri mai precisa, care sa constituie
suportul critic al deciziilor privind politica de preturi si planul strategic al proiectului. De
asemenea, se va realiza o estimare cat mai realista a cresterii preturilor pe piata.
In vederea evitarii/diminuarii riscurilor managieriale, se recomanda programarea
activitatilor si alocarea resurselor de catre managerul de proiect, care va lua in considerare
timpul alocat fiecarei activitati, tinand cont de disponibilitatea resurselor.
In vederea evitarii/diminuarii riscurilor legale, juridice - modificare a normelor de
reglementare ale sectorului, modificari care ar putea aduce costuri suplimentare, se
recomanda ca veniturile aplicantului sa permita acoperirea diferentelor nefavorabile, produse
de astfel de situatii.
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PRINCIPALE ACTE NORMATIVE SI REFERINTE TEHNICE IN VIGOARE, APLICABILE
LA PROIECTAREA PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR:
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
 Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;
 Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Hotararea Guvernului nr. 1061/2012 pentru completarea si modificarea HG nr. 363/2010
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 ORDIN nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala (varianta consolidata – contine modificarile si
completarile OMDRAPFE nr. 209/2017 (actualizat: 09-02-2017);
 Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice
"Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor";
 Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu
modificari si completarile ulterioare;
 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ:
C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

P 100-1/2013 – Normativ privind proiectarea constructiilor in zone seismice;

NP 112-04 – Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

CR 06-2012 – Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

CR 0-2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii;

NP 07-97 – Cod de proiectare pentru constructii alcatuite din cadre din beton armat;

NE 012-99 – Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat;

P 130-99 – Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

SR EN 1990-2004/NA 2006 – Bazele proiectarii structurilor;

SR EN 1991-1-1-1-2004/NA 2006 – Actiuni generale, greutati specifice, greutati
proprii,incarcari utile pt. cladiri;

CR-1-1-3-2012 – Incarcari date de zapada;
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SR EN 1992-1-1-2004/NB 2008 – Proiectarea structurilor din beton;

SR EN 1996-1-1-2006/NB 2008 – Proiectarea structurilor din zidarie armata si nearmata.
Partea 1;

SR EN 1998-1-2004/NA 2008 – Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.
Partea 1.;

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-14/2012;

Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri,
Indicativ: NP 040/2002;

Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;

Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;

SR EN 13499:2004 – Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de
izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;

SR EN 13163:2015 – Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din
polistiren expandat (EPS). Specificatie;

SR EN 13164:2015 – Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din spuma
de polistiren extrudat (XPS). Specificatie;

SR EN 13162:2015 – Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din vata
minerala (MW). Specificatie;

SR EN 13500:2004 – Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de
izolare termica la exterior pe baza de vata minerala. Specificatie;

SR EN 14351-1+A1:2010 – Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de
performanta;

SR 1907-1/ 2014 – Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de
calcul;

SR EN 13501-1+A1:2010 – Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie;
NP010-97 – Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli;
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ANEXA 1 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA
REALIZARII STUDIULUI DE FEZABILITATE - S.F.

Beneficiar:
UAT ORAȘUL NEHOIU
Proiectant elaborator: S.C. NELCIVIL 2008 S.R.L.
Titlul proiectului:
"Reabilitarea si modernizarea imobilului - Şcoala
Gimnazială Păltineni, in scopul creșterii eficienței
energetice și gestionării inteligente a energiei în clădirile
publice cu destinație de unități de învățământ "

sat Păltineni, oraș Nehoiu, județ Buzău
Adresa imobil: Sat. Păltineni, oraș Nehoiu, județ Buzău
Obiectiv:
Școală Generală Păltineni

Numarul proiectului:
225_28

Data: 04/2021
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1

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII
STUDIULUI DE FEZABILITATE - S.F.
Metodologie
Analiza financiara si economica reprezinta un instrument necesar in luarea deciziilor de
alocare a resurselor in cazul proiectelor de investitii atat private cat si publice.
Aceasta este o modalitate de evaluare a unei achizitii sau a unui proiect din punctul de
vedere al eficientei economice. In esenta, consta in compararea costurilor totale cu
beneficiile exprimate in termeni financiari.
Analiza financiara si economica este un cadru conceptual aplicat oricarei evaluari
cantitative, sistematice a unui proiect investitional public sau privat sau a unei politici
guvernamentale din perspectiva publica sau sociala. Este o componenta esentiala de
fundamentare a fezabilitatii unui proiect investitional din punct de vedere al impactului
asupra mediului economic, social sau al mediului ambiental si reflecta toate valorile pe
care societatea este dispusa sa le plateasca pentru un bun sau serviciu, respectiv
costurile de oportunitate pentru societate.
Aceasta analiza este relevanta din urmatoarele motive:




Pentru a verifica daca proiectul propus este fezabil din punct de vedere financiar.
Au fost astfel calculati si analizati urmatorii indicatori financiari si economici: rata
interna de rentabilitate financiara a proiectului si valoarea financiara neta
actualizata generata de proiect (RIR si VAN) cat si rata interna de rentabilitate
economica valoarea neta actualizata economica generata de proiect (RIRE si
VNAE);
Pentru a verifica daca proiectul necesita co-finantare externa.

.
Se vor efectua:
 prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;
 justificarea necesitatii investitiei;
 analiza financiara in care va fi urmarita sustenabilitatea financiara;
 analiza economica care va urmari impactul din punct de vedere social;
 analiza de riscuri cu masuri de preventie /diminuare.

1.1

PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE
REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA
Prezentul proiect are drept scop reabilitarea Școlii Generale Păltineni din sat Păltineni,
oraș Nehoiu, județ Buzău.
Investitia ce face subiectul prezentului proiect se estimeaza a fi de:
Varianta 1 - Pachetul 3
- Termosistem pereți exteriori
- Izolare structură acoperiș
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- Ferestre tripan
- Izolare pardoseală
- Izolare planșeu sub pod
- Pompă de căldură
- Panouri solare ACM

Var 1: 3.686.680 lei fara TVA, 4.383.498 lei cu TVA .
Varianta 2 - Pachetul 4
- Termosistem pereți exteriori
- Izolare structură acoperiș
- Ferestre tripan
- Izolare pardoseală
- Izolare planșeu sub pod
- Pompă de căldură
- Panouri solare cu boiler bivalent de 500 l
- Ventilatoare cu recuperatoare de căldură
- Sistem fotovoltaic trifazic hibrid

Var 2: 3.961.843 lei fara TVA, 4.710.935 lei cu TVA.
Amplasamentul
Sat Păltineni, oraș Nehoiu, județ Buzău, ”Școala Generală Păltineni”.
Obiectivul general
Obiectivul general al prezentului proiect il constituie modernizarea si reabilitarea imobilului
cu adresa: sat Păltineni, oraș Nehoiu, județ Buzău, ”Școala Generală Păltineni”.
Obiectivele specifice











economie de energie pentru incalzire;
reducerea costurilor de intretinere a cladirii;
imbunatatirea conditiilor de confort interior;
diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor poluante
generate de producerea, transportul si consumul de energie in conformitate cu
strategiile europene și naționale;
cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil
utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire;
ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor;
crearea a 30 de locuri de munca in faza de implementare;
atragerea de investitori in zona, cel putin 1, datorita implementarii proiectului si
crearea de noi locuri de munca indirect;
cresterea indicatorilor de calitate a aerului;
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cresterea indicatorilor de calitate a solului;
cresterea calitatii vietii;
dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale
Uniunii Europene; cooperare institutionala ( organisme locale, guvernamentale,
europene); contribuie la realizarea obiectivelor nationale si regionale; solidaritate
sociala; impact benefic asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii
si a serviciilor;
 cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona;
 cresterea valorii proprietatilor.
Perioada de esalonare a investitiei este de 11 luni.
Pentru a putea demonstra eficacitatea, eficienta si mai ales necesitatea finantarii
proiectului, prezumtia costurilor, economiilor si tuturor indicatorilor financiari se va face pe
o perioada de 20 ani. Aceasta reprezinta perioada de previziune a fluxurilor de numerar
folosita in analiza financiara si economica. Astfel perioada de referinta a proiectului este
de 21 de ani si este impartita in doua faze. Conform estimarilor realizate, se prevede
urmatoarea situatie:



1.2

faza de executie – an 1 ( 11 luni de implementare);
faza de operare – 20 de ani de operare.

ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII CARE JUSTIFICA NECESITATEA SI
DIMENSIONAREA INVESTITIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG
In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influenta
negativa privind siguranta exploatarii si performantele energetice:
 tencuiala fatadelor exterioare este cea initiala, placată cu polistiren expandat cu
densitate mică și grosime 4/5/6 cm;
 izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu
reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori
șarpantei situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, mentionate in Ordinul
2641/2017;
 cladirea dispune de o instalatie de incalzire centrala cu apa calda de tip bitubular,
cu distributie inferioara; acelasi tip de retea e utilizata pentru transportul si
distributia apei calde de consum; conductele pentru transportul agentilor termici
sunt din otel;
radiatoarele sunt din oțel, cu robinete de inchidere si reglaj partial functionale, alimentate
de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire nefunctionale.
Avand in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca o parte a imobilului datează din
anul 1908, reconstuit în 1977-1978, rezulta:
 necesitatea cresterii performantei energetice cladirii prin izolarea termica a fatadelor
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si refacerea finisajelor, inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta
energetic, termoizolarea podului si inlocuirea retelei de distributie a agentului termic
pentru incalzire aferenta partilor comune si refacerea distributiei de apa calda
menajera, realizarea termoizolației la nivel pardoselilor peste sol, înlocuirea
corpurilor de iluminat incandescente și fluorescente cu corpuri de iluminat LED,
înlocuirea elementelor de șarpantă și învelitoare.
In consecinta, tinand cont de cele de mai sus, se constata necesitatea realizarii si
implementarii proiectului.

1.3

ANALIZA FINANCIARA; SUSTENABILITATEA FINANCIARA
Prezenta analiza fiananciara a fost realizata conform Ghidului Analiza Cost – Beneficiu al
proiectelor de investitii, metodologiei pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de
Investitii – Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si
in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finantate din
instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.
Obiectivul principal al acestei analize este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al
proiectului pentru a calcula ratele rentabilitatii adecvate, in special rata financiara interna a
rentabilitatii (RIR) si valoarea neta financiara actuala corespunzatoare (VAN).
Pentru a putea demonstra eficacitatea, eficienta si mai ales necesitatea finantarii
proiectului, prezumtia costurilor, veniturilor si tuturor indicatorilor financiari se va face pe o
perioada de 20 ani. Recomandarea Comisiei Europene pentru sectorul de energie in ceea
ce priveste perioada de referinta, este 15-25 ani.
Asadar, orizontul de timp al proiectului de investitie reprezinta perioada de previziune a
fluxurilor de numerar folosita in analiza. Acest orizont de 21 de ani va fi impartit in doua
faze. Conform estimarilor realizate, se prevede urmatoarea situatie:



faza de executie – an 1 ( 11 luni de implementare) ;
faza de operare – 20 de ani de operare.

Avand in vedere faptul ca timpul are un impact semnificativ asupra valorii sumelor de
numerar, fluxurile de numerar au fost actualizate folosind factorul de actualizare
descrescator de-a lungul timpului calculat pentru o rata de actualizare de 4% pentru
analiza financiara, conform Ghidului Analiza Cost – Beneficiu al proiectelor de investitii
pentru perioada 2014- 2020.
Metoda de analiza folosita este fluxul de numerar incremental ( Discounted Cash Flow).
Asadar, fluxul investitiei ar fi diferenta dintre fluxul de numerar cu proiect si fluxul de
numerar fara proiect.
Pentru că nu exista in plan, investitii noi in afara de acest proiect, adica varianta « do
minimum » si nici «Business as usual », adica nu se intrevede nicio economie si niciun
beneficiu fara acest proiect, consideram proiectul a fi unul nou.
Asadar, scenariul cu proiect este de baza pentru fluxul de numerar incremental.
Scenariul fara proiect ar fi un scenariu fara interventii si operatiuni, prin urmare,
diferenta dintre scenariul cu proiect si scenariul fara proiect este egala cu scenariul
cu proiect. Astfel scenariul de referinta pe baza caruia se vor prezenta indicatorii
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financiari este scenariul cu proiect.
Se vor prezenta 2 variante de analiza.

1.3.1

Bugetul proiectului
Investitia prezentului proiect atinge valoarea de:
Var 1: 3.686.680 lei fara TVA, 4.383.498 lei cu TVA.
Din care C+M = 2.890.664 lei fara TVA, 3.439.890 lei cu TVA
Var 2: 3.961.843 lei fara TVA, 4.710.935 lei cu TVA.
Din care C+M = 2.896.236 lei fara TVA, 3.446.521 lei cu TVA

1.3.2

Estimarea costurilor si veniturilor operationale aferente proiectului.
Premise generale:






estimarea va lua in considerare valori constante pentru fiecare cost si venit in parte
pe perioada de analiza conform recomandarilor din Ghidul Analizei Cost-Beneficiu
al Proiectelor de investitii;
asemenea, se va utiliza un curs valutar de 1 E=4,92 lei (acolo unde este cazul)
conform prognozelor Comisiei Nationale de Prognoza, Prognoza principalilor
indicatori macroeconomici 2021-2025, varianta de primavara 2021);
perioada de previziune este de 20 de ani.

1.3.2.1 Estimarea costurilor operationale
Premise:


costurile aferente exploatarii proiectului sunt alcatuite din: intretinere cladire si
costuri administrative.

Var 1:
Costurile cu intretinerea s-au preconizat ca procent de aproximativ 1,5% din valoarea
investitiei, astfel se estimeaza o suma de 55.300 lei/an.
Iar costurile administrative au fost estimate ca fiind 10% din costurile cu intretinerea
cladirii, 5.530 lei/an.
Var 2:
Costurile cu intretinerea s-au preconizat ca procent de aproximativ 1,0% din valoarea
investitiei, astfel se estimeaza o suma de 39.618 lei/an.
Iar costurile administrative au fost estimate ca fiind 10% din costurile cu intretinerea
cladirii, 3.962 lei/an.
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Varianta 1
ANII
Costuri de operare

An1
Implementare

Întreținere clădire (reparații,
revizii, prevenire avarii)
Costuri administrative
TOTAL costuri de operare lei

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10
An11
OPERARE

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

55.300

55300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

5.530

5530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

5.530

60.830

60830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

Varianta 2
ANII
Costuri de operare

An1
Implementare

Întreținere clădire (reparații,
revizii, prevenire avarii)
Costuri administrative
TOTAL costuri de operare lei
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An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10
An11
OPERARE

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

39.618
3.962

39618
3962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

39.618
3.962

43.580

43580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580
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1.3.2.2 Estimarea veniturilor operationale aferente proiectului

Proiectul nu este unul generator de venituri.
In cadrul acestui proiect, care este public si de ordin social, veniturile sunt reprezentate de
economiile ce rezulta din implementarea proiectului, prin urmare, aceste venituri nu
reprezinta profit.
Varianta 1
Economia de energie in cazul acestei cladiri este de 114.789 kWh/an. Valoarea
economisita ajunge astfel la 70.825 lei/an. Costul este de: 0,6170 lei/kwh.
Varianta 2
Economia de energie in cazul acestei cladiri este de 127.516 kWh/an. Valoarea
economisita ajunge astfel la 78.677 lei/an. Costul este de: 0,6170 lei/kwh.
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Varianta 1
ANII
An1

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

Implementare
Economii
TOTAL economii din
exploatare - lei

An10

An11

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

OPERARE
70.825

70825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

An10

An11

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

Varianta 2
ANII
An1

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

Implementare
Economii
TOTAL economii din
exploatare - lei
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OPERARE
78.677

78677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677
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1.3.3

Sustenabilitatea financiara
Aceasta analiza este efectuata in scopul verificarii urmatorului aspect: daca resursele
financiare sunt suficiente pentru acoperirea tuturor fluxurilor financiare de iesire, an dupa
an, pentru intregul orizont de timp al proiectului, in cazul acesta 20 de ani.
Sustenabilitatea financiara este verificata daca fluxul de numerar cumulat (neactualizat)
este mai mare sau egal cu zero pentru toti anii luati in considerare.
Prezentam tabelul de sustenabilitate in cele ce urmeaza:
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Varianta 1

An1
Implementare
Factorii de actualizare pentru 4%
Resurse financiare
Venituri
Valoare reziduala
Total fluxuri de intrare
Costuri exploatare
Costuri investitie
Total fluxuri de iesire
Total flux de numerar neactualizat
Flux de numerar cumulat neactualizat

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10

An11
An12
OPERARE

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

0,96

0,92

0,89

0,85

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

0,60

0,58

0,56

0,53

0,51

0,49

0,47

0,46

3.686.680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,44
0

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184.334

3.686.680

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

255.159
60.830

0

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

3.686.680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.686.680

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

0

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

194.329

9.995

19.989

29.984

39.978

49.973

59.968

69.962

79.957

89.951

99.946

109.941

119.935

129.930

139.924

149.919

159.913

169.908

179.903

189.897

384.226

An10
An11
OPERARE

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

Varianta 2

An1
3.961.843
Factorii de actualizare pentru 4%
Resurse financiare
Venituri
Valoare reziduala
Total fluxuri de intrare
Costuri exploatare
Costuri investitie
Total fluxuri de iesire
Total flux de numerar neactualizat
Flux de numerar cumulat
neactualizat

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

0,96

0,92

0,89

0,85

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

0,60

0,58

0,56

0,53

0,51

0,49

0,47

0,46

3.961.843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,44
0

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198.092

3.961.843

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

276.770
43.580

0

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

3.961.843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.961.843

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

0

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

233.189

35.097

70.194

105.291

140.388

175.485

210.583

245.680

280.777

315.874

350.971

386.068

421.165

456.262

491.359

526.456

561.554

596.651

631.748

666.845

900.034
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La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au avut in vedere toate costurile si
toate sursele din finantare (atat pentru investitie cat si operare si functionare, inclusiv
economiile).
Varianta 1
Dupa cum se poate observa in tabel, intrucat fluxul de numerar cumulat este pozitiv si
chiar crescator, plecand de la 9.995 lei in primul an de operare si ajungand la 384.226 lei
in ultimul an al estimarii, anul 20, putem afirma ca proiectul este sustenabil financiar, ceea
ce demonstreaza ca proiectul nu este supus riscului de a ramane fara disponibilitati de
numerar. Acesta isi poate sustine activitatile pe parcursul operarii sale.
Varianta 2
Dupa cum se poate observa in tabel, intrucat fluxul de numerar cumulat este pozitiv si
chiar crescator, plecand de la 35.097 lei in primul an de operare si ajungand la 900.034
lei in ultimul an al estimarii, anul 20, putem afirma ca proiectul este sustenabil financiar,
ceea ce demonstreaza ca proiectul nu este supus riscului de a ramane fara disponibilitati
de numerar. Acesta isi poate sustine activitatile pe parcursul operarii sale.

1.3.4

Raportul cost-beneficiu
Potrivit ghidului pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii, realizat de Comisia
Europeana, DG Politici Regionale, raportul B/C este VAN (I)/VAN (O), unde „I” sunt
fluxurile de intrare si „O” sunt fluxurile de iesire. Daca acest raport este mai mare decat 1,
proiectul este corespunzator deoarece beneficiile, masurate de valoarea actuala a tuturor
fluxurilor de intrare, sunt mai mari decat costurile, masurate de valoarea actuala a tuturor
fluxurilor de iesire.
In cazul acestui proiect, raportul cost /beneficiu este egal cu
Var 1 : 1,05.
Var 2 : 1,12.
Acesta este mai mare decat 1. Prin urmare, proiectul este corespunzator si are sens sa fie
finantat. Fluxul de intrare actualizat este mai mare decat fluxul de iesire actualizat, ceea
ce inseamna că beneficiile isi pot sustine costurile de operare a proiectului.
Tabelele raportului cost-beneficiu este prezentat mai jos:
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Varianta 1
An1
Implementare
Factorii de actualizare pentru 4%
Resurse financiare
Venituri
Valoare reziduala
Total fluxuri de intrare
Costuri exploatare
Costuri investitie
Total fluxuri de iesire
Total flux de numerar neactualizat
Flux de numerar cumulat neactualizat
Total fluxuri de intrare actualizate
Total fluxuri de iesire actualizate
Total flux de numerar actualizat
Flux de numerar cumulat actualizat
Raportul B/C

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10

An11
An12
OPERARE

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

0,96

0,92

0,89

0,85

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

0,60

0,58

0,56

0,53

0,51

0,49

0,47

0,46

3.686.680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,44
0

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184.334

3.686.680

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

255.159
60.830

0

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

3.686.680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.686.680

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830
194.329

0

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

9.995

19.989

29.984

39.978

49.973

59.968

69.962

79.957

89.951

99.946

109.941

119.935

129.930

139.924

149.919

159.913

169.908

179.903

189.897

384.226

3.539.213

65.159

63.034

60.201

58.076

55.952

53.827

51.702

49.577

48.161

46.036

43.911

42.495

41.078

39.662

37.537

36.121

34.704

33.288

32.579

112.270

3.539.213

55.964

54.139

51.706

49.881

48.056

46.231

44.406

42.581

41.365

39.540

37.715

36.498

35.282

34.065

32.240

31.023

29.807

28.590

27.982

26.765

0

9.195

8.895

8.495

8.196

7.896

7.596

7.296

6.996

6.796

6.496

6.197

5.997

5.797

5.597

5.297

5.097

4.897

4.697

4.598

85.505

9.195

18.090

26.586

34.781

42.677

50.273

57.569

64.565

71.361

77.858

84.055

90.051

95.848

101.445

106.742

111.839

116.737

121.434

126.032

211.536

An11

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

1,05

Varianta 2
An1
Implem
entare
Factorii de actualizare pentru 4%
Resurse financiare
Venituri
Valoare reziduala
Total fluxuri de intrare
Costuri exploatare
Costuri investitie
Total fluxuri de iesire
Total flux de numerar neactualizat
Flux de numerar cumulat
neactualizat
Total fluxuri de intrare actualizate
Total fluxuri de iesire actualizate
Total flux de numerar actualizat
Flux de numerar cumulat actualizat
Raportul B/C

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10

OPERARE

0,96

0,92

0,89

0,85

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

0,60

0,58

0,56

0,53

0,51

0,49

0,47

0,46

3.961.843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,44
0

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198.092

3.961.843

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

276.770
43.580

0

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

3.961.843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.961.843

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

0

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

35.097

233.189

35.097

70.194

105.291

140.388

175.485

210.583

245.680

280.777

315.874

350.971

386.068

421.165

456.262

491.359

526.456

561.554

596.651

631.748

666.845

900.034

3.803.369

72.383

70.023

66.876

64.515

62.155

59.795

57.434

55.074

53.501

51.140

48.780

47.206

45.633

44.059

41.699

40.125

38.552

36.978

36.192

121.779

3.803.369

40.094

38.786

37.043

35.736

34.428

33.121

31.814

30.506

29.635

28.327

27.020

26.148

25.277

24.405

23.098

22.226

21.354

20.483

20.047

19.175

0

32.289

31.236

29.833

28.780

27.727

26.674

25.621

24.568

23.866

22.813

21.760

21.058

20.356

19.654

18.601

17.900

17.198

16.496

16.145

102.603

32.289

63.526

93.358

122.138

149.865

176.538

202.159

226.727

250.593

273.406

295.167

316.225

336.581

356.236

374.837

392.737

409.934

426.430

442.574

545.178
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1.3.5

Indicatori financiari - RIR si VAN din punctul de vedere al investitiei
Indicatorii de evaluare a performantelor utilizati de analiza cost-beneficiu sunt
urmatorii:
 Rata interna de rentabilitate ;
 Valoarea neta actualizata financiara a investitiei.
Rata interna de rentabilitate a investitiei (RIR) reprezinta rata de actualizare la care
valoarea venitului net actualizat (VAN) este zero. Costurile actualizate sunt egale cu
veniturile actualizate.
Valoarea neta actualizata financiara a investitiei indica valoarea insumata la
momentul zero a fluxurilor viitoare de venituri si cheltuieli, actualizate la o anumita
rata.
In tabelul de mai jos vom prezenta RIR si VAN din punctul de vedere al analizei
financiare. S-a luat in calcul si valoarea reziduala a investitiei, calculata ca
amortizare a investitiei in cei 20 de ani.
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Varianta 1
An1
3.686.680
Venituri
Valoare reziduala
Venituri totale
Costuri exploatare
Costuri investitie
Cheltuieli totale
Flux de numerar net
Rata internă a rentabilității
financiare (FRC/C) a
investiției
Valoarea actuală netă
financiară (FVNA/C) a
investiției

0
0
3.686.680
3.686.680
-3.686.680

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

ANII
An10
An11
OPERARE
70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
0
70.825
60.830
0
60.830
9.995

70.825
184.334
255.159
60.830
0
60.830
194.329

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
198.092
276.770
43.580
0
43.580
233.189

-12,4%

-3.333.387

Varianta 2

An1
3.961.843
Venituri
Valoare reziduala
Venituri totale
Costuri exploatare
Costuri investitie
Cheltuieli totale
Flux de numerar net
Rata internă a rentabilității
financiare (FRC/C) a
investiției
Valoarea actuală netă
financiară (FVNA/C) a
investiției

0
0
3.961.843
3.961.843
-3.961.843
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An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

ANII
An10
An11
OPERARE
78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

78.677
0
78.677
43.580
0
43.580
35.097

-9,7%

-3.263.899
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Analizand tabelul de mai sus, putem afirma urmatoarele:
Varianta 1:




Rata interna de rentabilitate este de -12,4%. Aceasta rata din punctul de vedere al
investitiei, masoara capacitatea veniturilor nete de exploatare de a acoperi
costurile de investitii, indiferent de modalitatea in care acestea sunt finantate. Rata
interna de rentabiliate trebuie sa fie mai mica decat rata de actualizare de 4%. In
cazul prezent, rata este mai mica decat 4%;
Valoarea actuala neta a investitiei este -3.333.387 lei. Aceasta valoare este
negativa din cauza fluxului negativ din cele 11 luni de implementare a proiectului
care prin actualizare valoreaza mai mult decat anii pozitivi.

Varianta 2:




Rata interna de rentabilitate este de -9,7%. Aceasta rata din punctul de vedere al
investitiei, masoara capacitatea veniturilor nete de exploatare de a acoperi
costurile de investitii, indiferent de modalitatea in care acestea sunt finantate. Rata
interna de rentabiliate trebuie sa fie mai mica decat rata de actualizare de 4%. In
cazul prezent, rata este mai mica decat 4%;
Valoarea actuala neta a investitiei este -3.263.899 lei. Aceasta valoare este
negativa din cauza fluxului negativ din cele 11 luni de implementare a proiectului
care prin actualizare valoreaza mai mult decat anii pozitivi.

Asadar, potrivit Ghidului Analiza Cost – Beneficiu al proiectelor de investitii pentru
perioada 2014- 2020 si Documentului de lucru 4, elaborat de Directia Politica Regionala,
din cadrul Comisiei Europene, indicatorii de performanta financiara ai proiectului – rata
interna de rentabilitate si valoarea actuala neta demonstreaza ca proiectul este eligibil
pentru finantare externa.

1.4

ANALIZA ECONOMICA; ANALIZA COST - EFICACITATE
Analiza economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a regiunii
sau a tarii.
Exista foarte multe beneficii pe care acest proiect le aduce din punct de vedere social si
economic, insa nu toate se vor putea monetiza, din cauza unor factori greu de cuantificat
si identificat.
Enumeram mai jos:




reducerea consumurilor energetice pentru incalzire;
reducerea costurilor de intretinere a cladirilor;
imbunatatirea conditiilor de confort interior;
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diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor poluante
generate de producerea, transportul si consumul de energie in conformitate cu
Strategia Europa 2020;
creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil
utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire
ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor
cresterea indicatorilor de calitate a aerului;
cresterea indicatorilor de calitate a solului;
cresterea calitatii vietii;
dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale
Uniunii Europene; cooperare institutionala ( organisme locale, guvernamentale,
europene); contribuie la realizarea obiectivelor nationale si regionale; solidaritate
sociala; impact benefic asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii
si a serviciilor;
cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona;
cresterea valorii proprietatilor.

Metodologia folosita pentru evaluarea contributiei proiectului la bunastarea economica si
sociala a zonei ca urmare a implementarii investitiei consta in luarea in considerare a
externalitatilor care conduc la costuri si beneficii sociale, care nu au fost avute in vedere in
analiza financiara pentru ca nu genereaza cheltuieli sau venituri banesti pentru proiect.
Analiza economica s-a efectuat pe baza corectiilor fiscale privind impozitele directe si
indirecte, platile asigurarilor sociale, determinarea externalitatilor si conversia preturilor de
piata in preturi contabile.
Corectii: externalitati, fiscale, preturi contabile
Pentru determinarea performantelor economice, sociale si de mediu ale proiectului este
necesar sa fie facute o serie de corectii, atat pentru costuri, cat si pentru venituri.
Aceasta faza duce la determinarea a doua noi elemente pentru analiza economica:
valoarea randului „corectie fiscală” si valoarea factorului de conversie pentru preturile
pietei. Preturile pietei includ impozite si subventii si unele plati de transfer, care pot afecta
preturile fara impozite. Exista cateva reguli generale care pot fi aplicate pentru a corecta
astfel de distorsiuni:


preturile intrarilor si iesirilor luate in considerare pentru analiza cost-beneficiu
trebuie să fie fara TVA, sau alte impozite indirecte;
 preturile intrarilor considerate, in analiza cost beneficiu trebuie sa fie brute (sa
contina impozite directe);
 transferul pur de plati, catre indivizi, cum ar fi plati ale asigurarilor sociale, trebuie
omise;
Asadar, conform ghidului analizei cost-beneficiu, structura analizei economice este
alcatuita din 3 faze.
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1. Corectia fiscala
Aceasta presupune deducerea din fluxurile analizei financiare a platilor care nu au resurse
reale in contrapartida, ca subventiile si impozitele indirecte la intrari sau iesiri.
In prezentul proiect nu exista corectii fiscale, acest lucru insemnand ca niciun
transfer, subventie sau orice alta corectie fiscala nu au fost incluse in analiza
financiara. Toate costurile si veniturile in analiza financiara au fost exprimate in
valori fara TVA.
2. Corectiile externalitatilor
Obiectivul acestei faze este sa determine beneficiile sau costurile externe proiectului.
Exemple in acest sens sunt costurile si beneficiile provenind din impactul cu mediul,
costurile economisite prin implementarea acestui proiect in sectorul respectiv, cresterea
calitatii vietii locuitorilor si diminuarea somajului.
Cuantificarea beneficiilor socio-economice in cadrul prezentului proiect.
Beneficiile si costurile externe generate de obiectiv sunt extrem de variate si cu grad
ridicat de dificultate in privinta estimarii.
Monetizand, am identificat urmatoarele valori (economii) si cresteri de venit:
Externalitati pozitive ( beneficii socio-economice)
Variantele sunt identice
Prin implementarea proiectului, fenomenul de igrasie care este daunator corpului uman va
disparea.
Economii din punct de vedere medical:
 scaderea vizitelor la medic;
 renuntarea la medicamente;
 cresterea bunastarii.
Se vor reduce astfel imbolnavirile si decesele datorita cresterii confortului.
Fiind valori greu de monetizat din cauza lipsei de informatii asupra celor care vor
beneficia de scoala reabilita, s-au folosit anumite studii la nivelul tarii care ne-au ajutat sa
identificam cat ar reprezenta o economie din acest punct de vedere.
Studiul Jaspers stabileste urmatoarele valori pentru decese si imbolnaviri in ultimii ani:
Deces: 435.737 Euro;
Imbolnaviri grave: 58.819 Euro;
Imbolnaviri usoare: 4.219 Euro.
Se preconizeaza scaderea cu 0,25% a acestor valori datorita implementarii proiectului.
Economiile din punct de vedere medical sunt prezentate in tabelul de mai jos:
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Tip economie
Valori actuale
decese,
îmbolnăviri
grave și
îmbolnăviri
ușoare
Scădere cu
0.25% a valorilor
Valoare
economie

0

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10

An11

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.274.414

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

2.268.742

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672
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Reducerea impactului negativ asupra mediului prin reducerea emisiilor de CO2
Varianta 1
Conform certificatului energetic, in momentul de fata, emisia de CO2 este 120,64
kg/mp/an. Se doreste prin implementarea proiectului sa se ajunga la o valoare de cel
mult 25,00 kg/mp/an.
Anual vom avea:
Cazul 1 fara proiect – 63,49 tone emisie CO2 (120,64 kg*526,35 mp arie utila);
Cazul 2 cu proiect – 16,10 tone emisie CO2 ( 30,6 kg*526,35 mp arie utila).
Varianta 2
Conform certificatului energetic, in momentul de fata, emisia de CO2 este 120,64
kg/mp/an. Se doreste prin implementarea proiectului sa se ajunga la o valoare de cel
mult 25,00 kg/mp/an.
Anual vom avea:
Cazul 1 fara proiect – 63,49 tone emisie CO2 (120,64 kg*526,35 mp arie utila);
Cazul 2 cu proiect – 10,84 tone emisie CO2 ( 20,6 kg*526,35 mp arie utila).

In majoritatea tarilor europene, valorile privind schimbarea climaterica sunt constante.
Dupa 2010, costul pe tona de emisie CO2 ar fi de 106 Euro. Prezentam mai jos,
rezultatele analizei:
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Varianta 1
Tip economie

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10

An11

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

Cost emisie prezent

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

Tip economie

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10

An11

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

Cost emisie prezent

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

33.116

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

Cost emisie de
referință
Economia

0

Varianta 2

Cost emisie de
referință
Economia

0
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Investitori in zona
Un alt beneficiu estimat il reprezinta si cresterea potentialului de afaceri din zona.
Datorita proiectului, se preconizeaza atragerea a cel putin 1 investitor aproape de
obiectivul principal al proiectului cu aproximativ 10 angajati cu un salariu mediu de
800 euro/luna. Beneficiile ce reies de aici se regasesc la contributia la somaj si
impozite si taxe generate de proiect.
Contributia la somaj
Prin realizarea proiectului se vor crea 30 noi locuri de munca in perioada de
executie. In plus, datorita noilor investitori se mai preconizeaza crearea a 10 noi
locuri de munca.
Indicatorii si valorile folosite sunt conform datelor Comisiei Nationale de Prognoza,
varianta de primăvară 2021. De asemenea, somajul a fost calculat ca parte maxima de
50% din castigul salarial mediu net pe economie preluat de asemenea din statisticile
Comisiei Nationale de Prognoza.
In scenariul „fara proiect” se considera ca nu vor fi angajate persoane care sa
implementeze infrastructura si de asemenea nu se preconizeaza atragerea de noi
investitori in zona, implicit, nu se vor crea nici locuri de munca indirect.
In scenariul „cu proiect” se considera ca sunt necesare un numar de 30 de locuri de
munca pe perioada de constructie si prin atragerea unui investitor, se vor mai dezvolta
inca 10 noi locuri de munca.
Tabel beneficii somaj:
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No
Element
Salariu mediu brut pe economie
Situația ”fara
Ajutor șomaj
proiect”
pers. Anul 1
Forța de
muncă: 30 pers.
Pentru anul 1 și
0 persoane
Situația ”cu
pentru anii de
proiect”
operare
Situația ”cu
proiect”
Investitori

An1

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10

An11

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

5.422

5.770

6.160

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

6.570

603.360

214.200

228.900

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

244.200

1.951.920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

692.400

739.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

788.400

1.348.560

478.200

510.500

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

Șomaj =
50%*câștigul
mediu net pe
economie

1.676

1.785

1.908

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

Câștigul mediu
net

3.352

3.570

3.815

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

4.070

Beneficii sociale
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Alte beneficii externe generate de proiect care se transforma in venituri pentru stat
Impozite si taxe aferente cheltuielilor cu salariatii solicitantului si ai investitorilor.
Taxele angajat si angajator in 2021 sunt:




cheltuielile suportate de angajator, in cuantum de 2,25%, contributia asiguratorie
pentru munca;
contributiile sociale suportate de angajati, in cuantum de 35% din fondul de salarii
(CAS -25%, CASS- 10%);
impozitul pe veniturile din salarii, in cuantum de 10%.
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Tip
beneficiu
Angajați
beneficiar
Angajați
investitor

An1

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10

An11

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171
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Costuri sociale ( externalitati negative)
Poluare fonica
Zgomotul provenit de pe timpul lucrarilor de executie poate reprezenta o sursa
considerabila de neliniste pentru locuitorii zonei. Insa, s-au luat masuri de diminuare a
acestui aspect.
Totusi, va exista o valoare monetizata, din acest punct de vedere, insa o valoare infima
fata de beneficiile aduse de catre proiect. Monetizarea provine din caracterul medical pe
care il poate avea poluarea fonica. In mediul medical se vorbeste despre “maladia
zgomotului”, cu afectarea sistemului nervos si auditiv. Actiunea primara a zgomotului
puternic influenteaza negativ nu doar asupra urechii, dar si asupra sistemului nervos,
producand ameteli, cefalee, oboseala. Prin urmare, in perioada de implementare a
proiectului, va creste consumul de medicamente pentru astfel de afectiuni. Estimam un
consum de 1-2% medicamente (ameteli, cefalee, oboseala) in zona constructiei, din
cauza acestui motiv pentru o perioada de 1 an. S-a estimat o valoare de 50 lei/luna in
anul de implementare si 20 lei/luna in timpul intretinerii si reparatiilor pentru un numar
mediu de 50 de persoane.
Prezentam rezultatele in urma analizei, in tabelul de mai jos:
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Tip cost

An1

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10

An11

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

Poluare fonică

30.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Total

30.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000
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3. Conversia preturilor de piata in preturi contabile
Obiectivul acestei faze este de a determina coloana factorilor de conversie pentru
transformarea preturilor pietei in preturi contabile.
Preturile curente aferente fluxurilor de intrare si de iesire nu reflecta cu acuratete valoarea
lor sociala, datorita distorsiunilor pietei, cum ar fi regimul de monopol, ingradirea
schimburilor, inegalitatea dintre cerere si oferta etc.
Distorsiunile preturilor sunt corectate cu ajutorul factorilor de conversie.
In evaluarea intrarilor si iesirilor, taxa pe valoarea adaugata precum si platile asigurarilor
sociale au fost excluse din calcul.
In afara de influentele de ordin fiscal si al externalitatilor, preturile reale sunt distorsionate
de mecanismele de piata.
Pentru o evaluare cat mai corecta a fluxurilor de numerar s-au folosit urmatorii factori de
conversie:

Impozite și taxe
TVA
Impozit pe venit
Asigurări sociale suportate de angajati (CAS +
CASS)
Contributia obligatorie pentru munca
Taxa cercetare
Valoarea pietei
Subventii
Rata de actualizare analiza financiară a proiectului
Prețulumbră al forței de muncă = Sl
Prețul umbră al schimbului = Sf
Factorul standard de conversie = Scf

%
%

19,00
10,00

%
%
%
%
%
%

35,00
2,25
0,00
100,00
0,00
4,00
0,6199
1,00
1,00

Valoarea economica a fluxurilor de numerar a fost calculata multiplicand valoarea
financiara a acestora cu coeficientul EV calculat atat pentru investitie cat si pentru
costurile operationale si veniturile operationale.
Factorul de actualizare pentru analiza economica a fost stabilit la 5%.
Evaluarea intrărilor și ieșirilor din prețuri
contabile
Costul cu investiția
Procent în moneda străină ‐ F
Procent forța de muncă ‐ L (necalificată)
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Procent forța de muncă ‐ L (calificată)
Procent alte costuri în afară de cele cu forța de
muncă ‐ O (echipamente, materiale, manoperă
etc.)
L+O
Valoarea economică a costurilor de investiție (Ev‐
inv)
Costuri operaționale și de întreținere + venituri
operaționale
Procent în moneda străină ‐ F
Procent forța de muncă ‐ L (calificată)
Procent alte costuri în afară de cele cu forța de
muncă ‐ O (consumabile, întreținere, energie, apă
și alte costuri operaționale)
L+O
Valoarea economică a costurilor de întreținere și
operare (Ev‐op)

15%

80%
100%
0,98

0%
0%

100%
100%
1%

Avand in vedere cele de mai sus, prezentam mai jos tabelul analizei economice in
variantele analizate:
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Anul
Corecția fiscală
Economii din
creșterea confortului
interior (economii
medicale)
Economii emisii CO2
Beneficii sociale
Taxe și impozite
angajat, angajator
pentru angajat
(1) Total beneficii
externe
Venituri

cf

An1
Implementare
0,00

Costuri de operare
Costuri de investiții
Total cheltuieli
Cash-flow
ERR (RIRE)
ENPV (VNAE)
Factor de
actualizare (5%)
Total venituri
actualizate
Total costuri
actualizate
B/C

0,00

An3

0,00

An4

0,00

An5

0,00

An6

0,00

An7

0,00

An8

0,00

An9

0,00

An10
An11
OPERARE
0,00

0,00

An12

0,00

An13

0,00

An14

0,00

An15

0,00

An16

0,00

An17

An18

0,00

0,00

An19

An20

0,00

0,00

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

0

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

24.716

1.348.560

478.200

510.500

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

1.348.560

731.759

764.059

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

797.759

0

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

255.159

1.348.560

802.584

834.884

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

868.584

1.052.918

30.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

1
0,98

0,00

An2

0

1

Total venituri
Externalități
negative: poluare
fonică

An1

3.612.946
3.642.946

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

72.830

-2.294.386

729.754

762.054

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

795.754

980.088

0,95

0,91

0,86

0,82

0,78

0,75

0,71

0,68

0,64

0,61

0,58

0,56

0,53

0,51

0,48

0,46

0,44

0,42

0,40

0,38

0,36

1.281.132

730.351

718.000

712.239

677.495

651.438

616.695

590.637

555.894

529.836

503.779

486.407

460.349

442.978

416.920

399.549

382.177

364.805

347.434

330.062

379.050

3.460.799

66.276

62.634

59.721

56.808

54.623

51.709

49.525

46.611

44.426

42.242

40.785

38.600

37.143

34.959

33.502

32.045

30.589

29.132

27.675

26.219

34%
7.236.679

2,68
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Anul
Corecția fiscală
Economii din
creșterea confortului
interior (economii
medicale)
Economii emisii CO2
Beneficii sociale
Taxe și impozite
angajat, angajator
pentru angajat
(1) Total beneficii
externe
Venituri
Total venituri
Externalități
negative: poluare
fonică
Costuri de operare
Costuri de investiții
Total cheltuieli
Cash-flow
ERR (RIRE)
ENPV (VNAE)
Factor de
actualizare (5%)
Total venituri
actualizate
Total costuri
actualizate
B/C

cf

An1
Implementare
0

An2

0

An3

0

An4

0

An5

0

An6

0

An7

0

An8

0

An9

0

An10
An11
OPERARE
0

0

0

An12

0

An13

0

An14

0

An15

0

An16

0

An17

An18

0

0

An19

An20

0

0

0

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

5.672

0

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

27.461

1.348.560

478.200

510.500

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

544.200

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

223.171

1.348.560

734.504

766.804

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

800.504

0

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

276.770

1.348.560

813.181

845.481

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

879.181

1.077.274

30.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

1

1
0,98

An1

3.882.606
3.912.606

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

55.580

-2.564.046

757.601

789.901

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

823.601

1.021.693

0,95

0,91

0,86

0,82

0,78

0,75

0,71

0,68

0,64

0,61

0,58

0,56

0,53

0,51

0,48

0,46

0,44

0,42

0,40

0,38

0,36

1.281.132

739.995

727.114

720.929

685.762

659.386

624.219

597.843

562.676

536.301

509.925

492.342

465.966

448.383

422.007

404.423

386.840

369.256

351.673

334.089

387.818

3.716.976

50.578

47.799

45.576

43.353

41.685

39.462

37.795

35.571

33.904

32.237

31.125

29.458

28.346

26.679

25.567

24.455

23.344

22.232

21.121

20.009

31%
7.315.314

2,67

Acest proiect este proprietatea intelectuală
a S.C. NELCIVIL 2008 S.R.L, fiind folosit
pentru scopul în care este furnizat, conform
prevederilor contractuale. Orice
reproducere sau copiere fără permisiunea
prealabilă a societății este interzisă și va
atrage răspunderi legale

“Reabilitarea și modernizarea imobilului ‐ Școala gimnazială Păltineni, în scopul creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente
a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ”
Beneficiar: UAT ORAȘ NEHOIU, JUDEȚ BUZĂU
Amplasament: sat Păltineni, oraș Nehoiu, județ Buzău
Documentatie – Analiza economică și financiară aferentă realizării studiului de fezabilitate ‐ S.F.

Pag 32 / 44

PROIECT NR.
225_28/
aprilie 2021

ORC: J10/561/2008 CIF: RO23719049
Oraș Nehoiu, județ Buzau, tel. 0746 019 772, e‐mai: nelcivil2008@gmail.com
PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical adviced & Suport • Engineering • Construction works

Putem constata din rezultatele analizei ca proiectul este corespunzator pentru
finantare.
Varianta 1
Prin inidicatorii economici obtinuti: o rata interna de rentabilitate de 34% mai mare
decat 5%, o valoare neta actuala pozitiva in valoare de 7.236.679 lei si un raport
cost-beneficiu de 2,68 mai mare decat 1, cu siguranta proiectul demonstreaza ca va
aduce beneficii economice si sociale daca va fi implementat.
Varianta 2
Prin indicatorii economici obtinuti: o rata interna de rentabilitate de 31% mai mare
decat 5%, o valoare neta actuala pozitivă in valoare de 7.315.314 lei si un raport
cost-beneficiu de 2,67 mai mare decat 1, cu siguranta proiectul demonstreaza ca va
aduce beneficii economice si sociale daca va fi implementat.
Analiza Cost – Eficacitate
Analiza cost – eficacitate nu poate fi utilizata in scopul de a evalua / aprecia un
anumit proiect: chiar daca proiectul este foarte eficace in realizarea obiectivelor sale,
acesta poate fi relativ ineficient si obiectivele ar putea fi indeplinite cu mai putine
resurse in cazul in care ar fi fost adoptata o abordare alternativa.
In prezentul proiect s-au realizat analiza financiara si analiza economica pentru a justifica
necesitatea acestuia, analiza cost-eficacitate nefiind suficienta de una singura pentru a
justifica un proiect.

1.5

ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR
De cele mai multe ori proiectele se aleg in functie de gradul de risc pe care il au si gradul
de beneficii pe care il pot aduce intr-o anumita perioada de timp. Astfel exista proiecte cu
un grad mare de risc si beneficii substantiale, proiecte cu risc scazut si beneficii scazute,
proiecte cu risc crescut si beneficii scazute si proiecte cu risc scazut si beneficii
susbstantiale.
Cele mai importante criterii de analizat, din punctul de vedere al riscurilor sunt cele:
 Tehnice;
 Financiare;
 Legale/Juridice;
 De forta majora;
 Administrative.
Aceste riscuri pot fi acceptate, diminuate, impartite sau transferate, depinde de importanta
fiecaruia.
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Pentru a determina impactul de ordin negativ pe care il poate avea un risc asupra unui
proiect am realizat urmatoarea scara de valori de la 1 la 3:1 reprezentand impact negativ
scazut; 2 - impact negativ mediu; 3 - impact negativ crescut;

Riscuri
tehnice

Riscuri
logistice

Riscuri
financiare

Tipul de risc
Lucrarile propuse prin
prezentul proiect ar
putea sa nu fie corect
definite si dimensionate,
sa nu raspunda unor
nevoi specifice ale
potentialilor utilizatori sau
sa nu se incadreze in
categoria de lucrari
eligibile pe anumite
programe de finantare, in
cazul in care proiectul ar
necesita finantare
externa.
Acestea se refera la
eventuale pauze
operationale neplanificate
datorate deficientelor in
ceea ce priveste
adaptabilitatea si
planificarea.
Estimarea nerealista a
bugetului
necesar
realizarii proiectului.

Proba
bilitate

Avand in vedere analiza detaliata care s-a realizat in proiect si luand in considerare toti
factorii externi care ar putea influenta aparitia de riscuri, in tabelul de mai jos sunt
prezentate probabilitatile de aparitie si impactul fiecarui risc identificat:

Impact
1

2

Mica

3
X

Medie
Mare

Mica
Medie

X

Mare
Mica

X

Medie
Mare

Riscuri
manageriale

Estimarea incorecta a
activitatilor
si
duratei
acestora, managementul
defectuos al proiectului
(neincadrarea
in
termenele propuse).

Mica

Medie

Mare
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Riscuri
legale/juridice

Risc de forta
majora

Riscul de modificare a
normelor de reglementare
ale sectorului in cauza,
modificari care ar putea
aduce costuri
suplimentare. De
asemenea, exista riscul
modificarii cuantumului
impozitetor si taxelor.
Astfel, exista posibilitatea
ca pe parcursul
proiectului regimul de
impozitare general sa se
schimbe in defavoarea
solicitantului, ceea ce
poate avea un impact
negativ asupra veniturilor
financiare ale acestuia.
1. Conditii nefavorabile,
independente de orice
factor intern sau extern
care ar putea duce la
nerealizarea proiectului,
de exemplu dezastre
naturale.

Mica

X

Medie
Mare

Mica

X

Medie
Mare

Din tabelul de mai sus putem identifica urmatoarele:


Riscuri tehnice

Lucrarile propuse ar putea sa nu fie corect definite si dimensionate, sa nu raspunda unor
nevoi specifice ale potentialilor utilizatori sau sa nu se incadreze in categoria de lucrari
eligibile pe anumite programe de finantare, in cazul in care proiectul ar necesita finantare
externa., risc identificat la finalizarea documentatiei.
Probabilitate: mica: Alegerea solutiei tehnice optime cu accent pe dimensionarea
adecvata a capacitatilor si functionalitatilor va fi realizata plecand de la specificatiile
existente in documentatia trimisa de catre Autoritatea Contractanta si va tine cont
bineinteles de conditiile din ghidul solicitantului daca proiectul se va depune pentru a
obtine finantare externa. Prin urmare, daca se va tine cont de toate informatiile
disponibile, probabilitatea ca acest risc sa apara este mica;
Impact negativ mare: In cazul in care acest risc ar aparea, ar genera un impact
negativ foarte mare, banii ar urma sa fie investiti in lucrari care nu corespund
necesitatilor.
Solutie: Dimensionarea corecta si in detaliu a lucrarilor cu specialisti in domeniu.
Includerea unor marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului,
verificarea tuturor fazelor in detaliu, analiza resurselor si capacitatea tehnica de a
respecta conditiile de executie, includerea in contractul de executie a unor clauze
contractuale de garantie pentru lucrarile efectuate, se va avea in vedere respectarea
specificatiilor referitoare la materiale si echipamente.
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Riscuri logistice

Acestea se refera la eventuale pauze operationale neplanificate
deficientelor in ceea ce priveste adaptabilitatea si planificarea.

cauzate

Probabilitate de aparitie - medie: probabilitatea de aparitie este medie din cauza
lipsei datelor in sensul necunoasterii pe deplin a situatiei lucrarilor; imposibilitatii
anticiparii ratelor de consum de materiale etc.
Impact negativ mediu: in cazul in care acest risc ar aparea ar genera un impact
negativ mediu, proiectul nefinalizandu-se la timp.
Solutie: In acest context, solutiile imaginate si propuse de catre solicitant vizeaza
contracararea minusurilor enuntate prin: asigurarea ca lantul de aprovizionare sa fie
caracterizat de flexibilitate, cunoasterea deplina a situatiei lucrarilor, comunicarea
eficienta cu furnizorii de lucrari si servicii, utilizarea de mijloace de livrare adecvate,
toate acestea pentru a face fata pe deplin desfasurarii lucrarilor in graficul de timp
propus.


Riscuri financiare

Estimarea nerealista a bugetului necesar realizarii proiectului.
Probabilitate de aparitie - mica: exista posibilitatea ca preturile de achizitie pentru
activitatile legate de proiect sa sufere o crestere nejustificata sau sa existe modificari
majore ale cursului de schimb si ale costurilor de operare.
Impact negativ mare:estimarea nerealista va insemna ca banii preconizati a fi
cheltuiti atat pentru investitie cat si pentru exploatare nu vor fi indeajuns. Impactul
negativ este mediu spre mare pentru ca nevoia de bani va fi imperioasa si/sau
finantarea ar putea fi pierduta.. Astfel banii necesari ar trebui sa provina din diferite
alte surse decat cele preconizate.
Solutie: Avand in vedere complexitatea proiectului, utilizarea bugetului pe
componente va fi un important instrument de management pentru definirea cerintelor
de resurse si a asteptarilor privind beneficiile proiectului. Bugetul proiectului se va
baza pe estimarile de costuri. Dupa prima estimare de cost care este necesara
pentru analiza fezabilitatii, solicitantul se va asigura ca cerintele proiectului sunt
cunoscute deja la un nivel de detaliu suficient pentru a construi o estimare de costuri
mai precisa, care sa constituie suportul critic al deciziilor privind politica de preturi si
planul strategic al proiectului. De asemenea, se va realiza o estimare cat mai realista
a cresterii preturilor pe piata.


Riscuri manageriale

Estimarea incorecta a activitatilor si duratei acestora, managementul defectuos al
proiectului (neincadrarea in termenele propuse, lucru in echipa ineficient etc.).
Probabilitate de aparitie - mare: risc cu probabilitate de aparitie ridicat.
Impact negativ mare: acest risc poate aduce intarzieri in livrarea rezultatelor
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proiectului si in atingerea indicatorilor propusi.
Solutie: Estimarea incorecta a activitatilor si duratei acestora va fi evitata prin
programarea activitatilor si alocarea resurselor de catre managerul de proiect care
va lua in considerare timpul alocat fiecarei activitati, tinand cont de disponibilitatea
resurselor. Pentru programarea activitatilor proiectului, managerul de proiect va avea
in vedere respectarea urmatoarelor cerinte: identificarea tuturor activitatilor
proiectului din fiecare etapa cheie, fiecare sarcina individuala a proiectului va fi clar
identificata astfel incat sa fie usor integrata intr-o retea de sarcini (activitati);
stabilirea termenelor, a duratelor de realizare, a rezervelor de timp si a resurselor
necesare pentru fiecare activitate; stabilirea relatiilor de precedenta, respectiv
dependenta intre activitati, stabilirea activitatilor care se pot desfasura concomitent;
stabilirea momentelor de validare a realizarilor proiectului, verificarea respectarii
constrangerilor de buget, calitate, timp si resurse. In ceea ce priveste riscurile legate
de competenta echipei de proiect, pentru asigurarea lucrului eficient in echipa,
managerul proiectului va organiza reuniuni de lucru pentru a stabili atributiile
responsabililor de sectiuni de plan si pentru a facilita si coordona elaborarea de
variante de programe si bugete. In acest scop, managerul de proiect va intreprinde
urmatoarele actiuni: explicarea contextului strategic, relevanta si prioritatea
proiectului; folosirea abilitatilor si experientei tuturor membrilor echipei de proiect
pentru planificarea proiectului; invitarea specialistilor implicati si motivarea lor pentru
a-si aduce contributia la intocmirea planului si la executia proiectului; va evita
realizarea unui plan numai dupa opiniile personale si va incerca sa obtina acordul
tuturor factorilor interesati in derularea proiectului; va repartiza responsabilitatile
pentru elaborarea sectiunilor proiectului (a variantelor de activitati, cerinte,
programe, bugete) si se va asigura de faptul ca fiecare membru al echipei de proiect
isi va asuma aceste responsabilitati; va asigura dezbaterea propunerilor integrarea
acestora in planul global al proiectului; va inainta spre aprobare proiectul de plan
catre grupurile de lucru implicate in derularea proiectului si catre managementul
organizatiei.
Daca va fi necesar se vor organiza training-uri interne. De asemenea, se vor angaja
experti in domeniu.


Riscuri legale/juridice

Riscul de modificare a normelor de reglementare ale sectorului, modificari care ar putea
aduce costuri suplimentare.
Probabilitate de aparitie - mica: nu se intrevede aparitia unui astfel de risc, probabilitatea
este categorisita ca mica, tinand cont ca de regula proiectele contractate se supun
regulilor stabilite la semnarea contractelor si nu celor aparute pe durata implementarii
acestora.
Impact negativ mediu: intr- o astfel de situatie, cresterea costurilor nu va produce un
impact negativ foarte mare.
Solutie: Veniturile aplicantului trebuie
nefavorabile, produse de astfel de situatii.


sa

permita

acoperirea

diferentelor

Riscuri de forta majora
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Conditii nefavorabile, independente de orice factor intern sau extern care ar putea duce la
nerealizarea proiectului, de exemplu dezastre naturale.
Probabilitate de aparitie - mica: risc cu probabilitate de aparitie scazut.
Impact negativ mare: stoparea proiectului.
Solutie: Beneficiarul trebuie sa isi asigure activele proiectului.
Riscurile care vor avea probabilitatea cea mai mare de producere si impactul
negativ cel mai crescut vor primi cea mai mare atentie din partea managementului.
Analiza de risc vizeaza de asemenea si estimarea distributiei de probabilitate a
modificarilor indicatorilor de performanta financiara si economica. Pentru aceasta
trebuie identificate variabilele cheie ce influenteaza rezultatele si a distributiei de
probabilitate pentru fiecare in parte, in functie de care se stabileste apoi distributia de
probabilitate pentru VNAF/C, RIRF/C, VNAE si RIRE.
Pentru valoarea actuala neta financiara si rata interna de rentabilitate financiara.
Variabilele cheie ce influenteaza VNAF/C si RIRF/C si retinute in analiza de risc sunt
economia ce provine din economia de consum energetic si costul de intretinere al
cladirii
Fiecarei variabile cheie i-au fost asociate 3 stari probabile: pesimist, realist si
optimist. Nivelurile efective ale acestor stari pentru fiecare variabila au fost stabilite
in raport cu valorile avute in vedere in realizarea previziunilor. Astfel nivelul,,realist"
corespunde nivelului folosit in prognoze, iar celelalte doua presupun o majorare
(reducere) cu un anumit procent fiecare. Variatiile procentuale (raportate la cele
folosite in previziuni) sunt prezentate in tabelul urmator:

Variabila
cheie
Economie
Cost
Intretinere

Pesimist
(P)

Realist
(R)

-10%
10%

0%

0%

Optimist
(O)
10%
-10%

Prin combinarea tuturor posibilitatilor de variatie, se obtin 8 variante posibile pe care le
prezentam in tabelul urmator:
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Variante

Economie

1

-10%

2

Cost întreținere

Constant

-10%

3

10%

-10%

4

10%

5

10%

6

10%

7

Constant

8

Constant

Variante

1
2

3

4
5

6
7

8

Economie

-10%

-10%
Constant

10%

-10%
10%

-10%

Cost întreținere

Constant

-10%

10%

-10%

10%
10%

10%
Constant

Constant

An1
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux

-10%

Constant
10%

-10%
10%

-10%

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10

An11

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

0

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

231.963

3.686.680

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

-3.686.680

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

3.556

171.132

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

231.963

3.686.680

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

-3.686.680

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

-2.527

165.049

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

64.386

231.963

3.686.680

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

-3.686.680

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

9.086

176.662

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

280.675

3.686.680

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

60.830

-3.686.680

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

17.077

219.844

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

280.675

3.686.680

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

-3.686.680

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

10.994

213.761

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

77.907

280.675

3.686.680

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

-3.686.680

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

22.607

225.374

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

255.159

3.686.680

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

66.913

-3.686.680

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

188.246

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

70.825

255.159

3.686.680

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

55.300

-3.686.680

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

199.859

An1
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
venit
cheltuială
flux
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An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An10

An11

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

0

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

251.609

3.961.843

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

-3.961.843

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

27.945

208.028

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

251.609

3.961.843

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

-3.961.843

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

23.587

203.670

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

71.525

251.609

3.961.843

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

-3.961.843

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

31.906

211.990

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

304.446

3.961.843

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

43.580

-3.961.843

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

42.965

260.866

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

304.446

3.961.843

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

-3.961.843

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

38.607

256.508

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

86.545

304.446

3.961.843

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

-3.961.843

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

46.927

264.828

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

276.770

3.961.843

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

47.938

-3.961.843

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

30.739

228.831

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

78.677

276.770

3.961.843

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

39.618

-3.961.843

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

39.059

237.151
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RIR

VAN

-13,73%

-3.424.878

-14,76%

-3.504.369

-12,88%

-3.352.614

-11,22%

-3.232.747

-11,98%

-3.312.237

-10,58%

-3.160.483

-13,31%

-3.412.878

-11,70%

-3.261.123

RIR

VAN

-10,67%

-3.365.268

-11,16%

-3.422.217

-10,25%

-3.313.496

-8,79%

-3.152.394

-9,18%

-3.209.343

-8,45%

-3.100.622

-10,16%

-3.320.848

-9,34%

-3.212.127
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Grupand aceste variante pe intervale de variatie se obtine urmatoarea distributie de
probabilitate dupa valoarea RIRF/C.
Varianta 1

Valoare
Probabilitate
RIR
Variante de apariție
14,00%
2
25,00%
13,00%
2
25,00%
12,00%
2
25,00%
11,00%
2
25,00%
Total
8
100,00%
Pentru a surprinde intensitatea variatiei indicatorilor de performanta financiara la variatia
variabilelor cheie am calculat media si deviatia standard.
Media obtinuta este: M =-12,52%.
Deviatia standard se calculeaza ca o medie patratica a abaterilor individuale
ale variantelor variabilei. Pentru acest proiect am obtinut o deviatie standard de 0,0129%
ceea ce indica faptul ca la variatia cu ±10% a variabilelor esentiale identificate, RIRF/C
se modifica, in medie, in plus sau in minus cu 0,70%, semnificand existenta unor riscuri
scazute pentru proiectul analizat.
Varianta 2
Valoare
Probabilitate
RIR
Variante de apariție
11,00%
2
25,00%
10,00%
2
25,00%
9,00%
3
37,50%
8,00%
1
12,50%
Total
8
100,00%
Media obtinuta este: M =-9,75%.
Deviatia standard se calculeaza ca o medie patratica a abaterilor individuale
ale variantelor variabilei. Pentru acest proiect am obtinut o deviatie standard de 0,0129%
ceea ce indica faptul ca la variatia cu ±10% a variabilelor esentiale identificate, RIRF/C
se modifica, in medie, in plus sau in minus cu 0,55%, semnificand existenta unor riscuri
scazute pentru proiectul analizat.
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2

SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A)
RECOMANDAT (A)
In general, pentru dezvoltarea unui proiect se au in vedere mai multe alternative. Aceste
optiuni se analizeaza din punctul de vedere al riscurilor generate, al tehnologiei si
echipamentelor folosite, al beneficiilor aduse cat si al durabilitatii pe viitor.
Exista cateva alternative prin care beneficiarul ar putea sa indeplineasca obiectivele
stabilite. In acest scop se prezinta mai jos o lista lunga de alternative care ar face
posibila atingerea obiectivelor specifice ale proiectului:






alternativa de a nu face nimic, astfel nu se ating obiectivele propuse;
realizarea unor investitii partiale;
solutiile propuse prin proiect;
utilizarea unei variante mai putin avantajoase;
apelarea in totalitate la un credit bancar in scopul dezvoltarii investitiei care nu va
permite abordarea oricarei solutii tehnice ci a unei solutii mai ieftine si mai putin
performante;
 crearea unui parteneriat in scopul atragerii finantarii necesare dezvoltarii investitiei.
Toate solutiile mai sus mentionate pot fi variante aplicabile in scopul indeplinirii
obiectivelor stabilite initial, insa nu toate vor fi avantajoase pentru indeplinirea acestora.
Ca urmare, s-a creat o lista scurta de alternative (potrivite si fezabile), analizand pentru
fiecare in parte avantajele si dezavantajele.
Asadar, pentru acest proiect vom alege urmatoarele optiuni:
1. Varianta 0: a nu se realiza nimic;
2. Varianta medie: a se realiza proiectul prin solutii cu investitii mai putin
avantajoase;
3. Varianta maxima: a se realiza proiectul prin solutii de reabilitare recomandate de
catre proiectant.

Solutiile propuse sunt:
- Pachetul 1
- Ferestre tripan
- Pachetul 2
- Termosistem pereți exteriori
- Izolare structură acoperiș
- Ferestre tripan
- Izolare pardoseală
- Izolare planșeu sub pod
- Pompă de căldură
- Pachetul 3
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- Termosistem pereți exteriori
- Izolare structură acoperiș
- Ferestre tripan
- Izolare pardoseală
- Izolare planșeu sub pod
- Pompă de căldură
- Panouri solare ACM
- Pachetul 4
- Termosistem pereți exteriori
- Izolare structură acoperiș
- Ferestre tripan
- Izolare pardoseală
- Izolare planșeu sub pod
- Pompă de căldură
- Panouri solare cu boiler bivalent de 500 l
- Ventilatoare cu recuperatoare de căldură
- Sistem fotovoltaic trifazic hibrid
Clădirea
Reală
P1
P2
P3
P4

Tip consum
Consum total (KWh/an)
Consum unitar (KWh/mp.an)
Consum total (KWh/an)
Consum unitar (KWh/mp.an)
Consum total (KWh/an)
Consum unitar (KWh/mp.an)
Consum total (KWh/an)
Consum unitar (KWh/mp.an)
Consum total (KWh/an)
Consum unitar (KWh/mp.an)

Încălzire
150.973,95
286,83
143.278,66
272,21
41.501,50
78,85
28.992,53
55,08
26.631,00
50,60

ACM
11.743,89
22,32
11.743,89
22,32
11.743,89
22,31
3.374,80
6,41
3.374,00
6,41

Iluminat
5.722,30
10,85
5.722,30
10,85
5.722,30
10,85
5.722,23
10,85
2.093,50
3,98

Climatizare

Ventilare

15.572,90
29,56
4.516,89
8,58

4.290,25
7,97

Total
168.440,14
320,00
160.744,85
305,38
58.967,69
112,01
53.662,46
101,90
40.905,64
77,54

Varianta,
soluție,
pachet

Consum
anual
încălzire

Consum
specific
încălzire

Consum
specific
total

Consum total

Economia
anuală

O

Nota
energeti
că

Clasa
energ
etică

KWh/an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

KWh/an

KWh/an

%

0

0

1

0
V0 clădirea
reală

116393,681

286,83

320,01

168440,14

0

0

76,7

D

2

P4

26631,09

50,6
Reg.=56,12

77,5

40923,71
Reg=52276,915

127516,43

75

100

A

Nr.
crt.
0

Pachetul de solutii P4 = (P3-4) pachet complet de solutii.
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Reabilitarea cladirii, aplicand pachetul de solutii P4, denumit in continuare Varianta 2,
este buna atat din punct de vedere energetic cat si economic rezultand scaderea
consumului anual specific pentru incalzire cu 242,51 kWh/m2an.
Pachetul de solutii P3 = pachet de solutii, fara panouri fotovoltaice și ventilare cu
recuperare de căldură.
Auditorul energetic recomanda aplicarea pachetului complet de solutii de
reabilitare energetica, P4, denumit Varianta 2, a carui componenta a fost descrisa
mai sus.
Date financiare si economice
Investitie varianta maxima ( varianta 2 - propusa prin proiect): 4.710.935 lei cu TVA.
Investitie varianta alternativa ( varianta 1 - propusa prin proiect): 4.383.498 lei cu TVA.
Economie de energie Varianta 1: 114.778 kwh/an
Economie de energie Varianta 2: 127.535 kwh/an
Din punctul de vedere al indicatorilor financiari, rata interna de rentabilitate si valoarea
actuala neta, lucrurile se prezinta astfel:
Indicatori financiari Varianta 1:
Rata interna de rentabilitate: -12,4%
Valoarea actuala neta: -3.333.387lei
Raport cost-beneficiu: 1,05
Indicatori financiari Varianta 2:
Rata interna de rentabilitate: -9,7%
Valoarea actuala neta: -3.263.899 lei
Raport cost-beneficiu: 1,12
Tabelele aferente indicatorilor financiari sunt prezentate in capitolele de mai sus.
Indicatori economici Varianta 1:
Rata interna de rentabilitate: 34%
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Valoarea actuala neta: 7.236.679 lei
Raport cost-beneficiu: 2,68
Indicatori economici Varianta 2:
Rata interna de rentabilitate: 31,00%
Valoarea actuala neta: 7.315.314lei
Raport cost-beneficiu: 2,67
Tabelele aferente indicatorilor economici sunt prezentate in capitolele de mai sus.
Analizand avantajele si dezavantajele variantelor de mai sus, recomandarea
proiectantului privind solutia optima atat din punct de vedere tehnic cat si financiar
si economic pentru realizarea acestui proiect, este Varianta maxima – Varianta 2.
Riscuri optiuni
Din punctul de vedere al riscurilor, variantele prezinta aceleasi riscuri precum cele
prezentate la capitolul 1.5 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a
riscurilor.
Sustenabilitate
Sustenabilitatea financiara este verificata daca fluxul de numerar cumulat (neactualizat)
este mai mare sau egal cu zero pentru toti anii luati in considerare.
Resursele financiare sunt suficiente pentru acoperirea tuturor fluxurilor financiare de
iesire, an dupa an, pentru intregul orizont de timp al proiectului, in cazul acesta 20 de ani.
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