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1.1 Denumirea obiectivului de investitii 9 
1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR 9 
1.3 ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR/TERTiar) 9 
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1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie 9 
2 situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii 10 
2.1 prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri 
institutionale si financiare 10 
2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor 13 
2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 15 
3 Descrierea constructiei existente 15 
3.1 Particularitati ale amplasamentului: 16 
3.1.a descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, 
dimensiuni in plan); 16 
3.1.b relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile 16 
3.1.c datele seismice si climatice; 16 
3.1.d situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente; 19 
3.1.e analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de 
schimbari climatice ce pot afecta investitia; 21 
3.1.f informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri 
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor 
specifice in cazul existentei unor zone protejate. 22 
3.2 Regimul juridic: 22 
3.2.a natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de 
preemptiune; 22 
3.2.b destinatia constructiei existente; 22 
3.2.c includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, 
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite 
protejate, dupa caz; 22 
3.2.d informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
 22 
3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici: 22 
3.3.a categoria si clasa de importanta; 22 
3.3.b cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; 23 
3.3.c an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; 23 
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3.3.d suprafata construita; 23 
3.3.e suprafata construita desfasurata; 23 
3.3.f valoarea de inventar a constructiei; 23 
3.3.g alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente. 24 
3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului 
energetic, precum Si ale studiului arhitecturalo-istoric In cazul imobilelor care beneficiază de 
regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale 
monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, 
precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, 
acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de intreținere a 
construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza 
tehnică. 24 
3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural Si analiza diagnostic, din punctul de 
vedere al asigurarii cerinTelor fundamentale aplicabile, potrivit legii: 25 
3.5.a Rezistenta mecanica si stabilitate: 26 
3.5.b Securitate la incendiu: 26 
3.5.c Igiena, sanatate si mediu: 26 
3.5.d Siguranta in exploatare: 26 
3.5.e Protectie impotriva zgomotului: 27 
3.5.f Economie de energie si izolare termica: 27 
3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupa caz : 27 
4 Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor 
de diagnosticare: 27 
4.1 clasa de risc seismic; 27 
4.2 prezentarea a minimum doua solutii de interventii; 27 
4.3 solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul 
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;
 27 
4.3.a Expertiza tehnica 28 
4.3.b Audit energetic 34 
4.4 recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform 
cerintelor si conform exigentelor de calitate. 38 
4.4.a RECOMANDAREA EXPERTULUI TEHNIC 38 
4.4.b RECOMANDAREA AUDITORULUI ENERGETIC: 40 
5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM 
DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA 41 
5.1 SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, 
TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZAND: 41 
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5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND 
DEPASIREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATTI SI MODUL DE ASIGURARE A 
CONSUMURILOR SUPLIMENTARE 62 
5.3 DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE 
PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE 
ETAPE PRINCIPALE 62 
5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 62 
5.5 SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI 63 
5.6 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR 
DE INTERVENTIE: 66 
6 SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
 67 
6.1 COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE 
VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR:
 67 
6.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), 
RECOMANDAT(E) 67 
6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI: 67 
6.4 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
 68 
6.4.a Rezistenta mecanica si stabilitate: 68 
6.4.b Securitate la incendiu: 69 
6.4.c Igiena, sanatate si mediu: 69 
6.4.d Siguranta in exploatare: 69 
6.4.e Protectie impotriva zgomotului: 69 
6.4.f Economie de energie si izolare termica: 69 
6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei 
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de 
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite 70 
7 Urbanism, acorduri si avize conforme 70 
7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 70 
7.2 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 70 
7.3 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 70 
7.4 Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente 70 
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7.5 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de 
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica 71 
7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, 
precum: 71 
7.6.a studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata 
pentru cresterea performantei energetice; 71 
7.6.b studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz; 71 
7.6.c raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice; 71 
7.6.d studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; 71 
7.6.e studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. 71 
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PIESE DESENATE  
 
 
 
 
ARHITECTURA 
SCOALA 
A01  PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ    Sc. 1:2000 
A02  PLAN DE SITUAȚIE     Sc. 1:500 
A03  PLAN PARTER, PLAN ETAJ_RV    Sc. 1:100 
A04  PLAN ÎNVELITOARE_RV     Sc. 1:100 
A05  SECȚIUNE LONGITUDINALĂ A-A_RV   Sc. 1:50 
A06 SECȚIUNE TRANSVERSALĂ B-B_RV   Sc. 1:50 
 SECȚIUNE TRANSVERSALĂ C-C_RV   Sc. 1:50 
A07  FAȚADĂ PRINCIPALĂ _RV    Sc. 1:100 
 FAȚADĂ POSTERIOARĂ_RV    Sc. 1:100 
A08 FAȚADĂ LATERAL DREAPTA_RV   Sc. 1:100 
 FAȚADĂ LATERAL STÂNGA_RV   Sc. 1:100 
A09  PLAN PARTER, PLAN ETAJ_PR    Sc. 1:100 
A10  PLAN ÎNVELITOARE_PR     Sc. 1:100 
A11  SECȚIUNE LONGITUDINALĂ A-A_ PR   Sc. 1:50 
A12 SECȚIUNE TRANSVERSALĂ B-B_ PR   Sc. 1:50 
 SECȚIUNE TRANSVERSALĂ C-C_ PR   Sc. 1:50 
A13  FAȚADĂ PRINCIPALĂ _ PR    Sc. 1:100 
 FAȚADĂ POSTERIOARĂ_ PR    Sc. 1:100 
A14 FAȚADĂ LATERAL DREAPTA_ PR   Sc. 1:100 
 FAȚADĂ LATERAL STÂNGA_ PR   Sc. 1:100 
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INSTALATII ELECTRICE EXISTENT 
SCOALA  
IE01 – Plan Parter, plan etaj - Releveu   Sc. 1:100 
 
INSTALATII SANITARE EXISTENT 
SCOALA 
IS01 – Plan Parter, plan etaj - Releveu   Sc. 1:100 
 
INSTALATII TERMICE EXISTENT 
SCOALA 
IT01 – Plan Parter, plan etaj - Releveu   Sc. 1:100 
 
INSTALATII ELECTRICE PROPUNERE 
SCOALA  
IE01 – Plan Parter, plan etaj - Propunere  Sc. 1:100 
IE02 – Plan amplsare panouri fotovoltaice 

– 60, panouri solare – 2 buc         Sc. 1:100 
 
INSTALATII SANITARE PROPUNERE 
SCOALA 
IS01 – Plan Parter, plan etaj - Propunere  Sc. 1:100 
 
INSTALATII TERMICE PROPUNERE 
SCOALA 
IT01 – Plan Parter, plan etaj - Propunere  Sc. 1:100 
 
REZISTENTA PROPUNERE 
SCOALA 
R01 – Detalii caracteristice Sarpanta “I”   Sc. 1:20 
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Proiect nr: 226_29/2021 
Faza: D.A.L.I. 
Data: 04.2021 
Proiectant general: S.C. NELCIVIL 2008 S.R.L. 

 
DOCUMENTATIE  DE  AVIZARE  

A   LUCRARILOR  DE  INTERVENTI I  
(D .A.L . I . )  

"Reabilitarea si modernizarea imobilului  
- Şcoala Gimnazială Bâsca Rozilei" 

 
 
 

 
A. PIESE SCRISE 

1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

1.1  DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

" Reabilitarea și modernizarea imobilului - Școală gimnazială Bâsca Rozilei, in scopul 
creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei în clădirile publice cu 
destinație de unități de învățământ" 

1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR 

U.A.T. orașul Nehoiu, județul Buzău. 

1.3 ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR) 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

U.A.T. orașul Nehoiu, județul Buzău. 

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI 

(conform Anexei 5 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 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 



 
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 

 

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 kodernizarea imobilului ‐ Școala gimanzială Bâsca Rozilei, 
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 Bâsca Rozilei, oraș Nehoiu, județ Buzău 

Documentatie  – D.A.L.I.

Pag 10 / 73
 

PROIECT NR.
 

226_29/ 
aprilie 2021 

 

Proiectant general:  

S.C. NELCIVIL 2008 S.R.L. 

2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE 
INTERVENTII 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

2.1 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI 
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

 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); 
- 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 
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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-company-
reporting 
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 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. 
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 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; 

‐ 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; 
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‐ 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. 

2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A 
DEFICIENTELOR 

 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

 Clădirea are 5 săli de clasa I-VIII, o sală de calculatoare, 2 grupuri sanitare, o 
cancelarie, o bibliotecă, 3 holuri, 2 magazii, si o camera a centralei. 

Compartimentare imobil: 
 

Parter: 
 

P01 Sală calculatoare 32,48 mp parchet 

P02 Cancelarie 14,44 mp parchet 

P03 Sală clasă 49,11 mp parchet 

P04 Hol 32,34 mp gresie 

P05 Magazie 3,70 mp gresie 

P06 Hol 71,89 mp gresie 

P07 Magazie 10,38 mp gresie 

P08 Grup sanitar băieți 10,08 mp gresie 

P09 Grup sanitar fete 14,08 mp gresie 

P10 Bibliotecă 13,25 mp parchet 
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P11 Sală clasă 48,71 mp parchet 

P12 Sală clasă 47,53 mp parchet 

P13 Centrală termică 12,19 mp gresie 

 
 
Etaj: 

 
E01 Hol 23,68 mp gresie 

E02 Arhivă 5,50 mp parchet 

E03 Sală clasă 49,40 mp parchet 

E04 Sală clasă 48,66 mp parchet 

 

 Clădirea are 5 săli de clasă, 3 la parter și 2 la etaj. 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 50 cm. La nivelul etajului pereții 
exteriori sunt din blocuri de diatomit cu grosimea de 30 cm. Grosimea totală a pereților este 
de 40 cm. 

 La partea superioară închiderea este realizată pe o șarpantă din lemn cu învelitoare 
din tablă profilată de culoare rosie, fixată pe rigle 3,5x5 cm. Nu există termoizolație între 
capriori iar 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. 

 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 
metalice. 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 cote 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, imobilele 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 
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reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori si șarpantei 
situandu-se 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. 

 
2.3 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI 

PUBLICE 
(conform Anexei 5 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 
investiei sunt 105 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 zone adiacente prin extinderea infrastructurii si  a serviciilor; 

 cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona; 
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 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 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE 

(conform Anexei 5 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 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

 Imobilul se gaseste in intravilanul orașului Nehoiu, sat Bâsca Rozilei, nr. Cad. 20069, 
județ Buzău. 
 Terenul este aproximativ triunghiular iar suprafata acestuia, masurata conform ridicarii 
topografice este de 1.232,00 mp, cu dimensiunile in plan cca 58,00 m x 30,00 m 

Conform extras carte funciara terenul are suprafata de 1.232,00 mp 

3.1.b relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

 Imobilul se gaseste în satul Bâsca Rozilei, orașul Nehoiu. 

Accesul principal este asigurat din drumul județean. Amplasamentul se invecineaza astfel: 

 N  - Bâlbă Vasile pe o distanță de 4,02 m 

 - DJ 203K pe o distanță de 1,47 m 

 S - Beteringhe Constantin pe o distanță de 28,37 m 

 V - Pană Mircea pe o distanță de 37,25 m 

 - Răduca Victoria pe o distanță de 39,54 m 

 E - DJ 203K pe o distanță de 78,11 m 

3.1.c datele seismice si climatice; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

3.1.c.i date seismice 

Cladirea este situata in intravilanul orașului Nehoiu, sat Bâsca Rozilei, județul Buzău.  

GEOLOGIA 
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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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3.1.c.ii date climatice 

 Clima 

 In conformitate cu STAS 1709/1-90 privind repartizrea tipurilor climatice, dupa indicele 

de umeazeala Thortwaite, zona studiata face parte din topul climatic 1 si apartine sectorului 

cu clima continentala. 

 Regimul climatic general de caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea 

abundente, ce cad mai els sub forma de averse si prin ierni relativ reci, marcate uneori de 

viscole puternice, dar si de frecvente perioade de incalzire. 

 Conform normativului CR 1-1-3-2005, incadrarea zonei cercetate in arealul de calcul 

a valorii incarcarii date de zapada pe sol este de 2,5 kn/m2. Aceasta valoare corespunde unui 

interval mediu de recurenta IMR de 50 ani, sau echivalentul unei probabilitati de depasire intr-

un an de 2% (sau probabilitatii de nedepasire intr-un an de 98%). 

 Vanturile sunt slab influentate de relieful uniform al judetului. Frecventa acestora pune 

in evidenta rolul de culoar de ghidare pe care il joaca valea Dunarii.Vanturile din nord au o 

frecventa de 21,3% iar cele din sud de 16,7%. In partea centrala si nordicaca judetului 

vanturile din nord au o frecventa de 30% iar cele din sud de cca. 5%. In aceasta zona 

predominant este Crivatul care sufla cu putere si creeaza troiene de zapada in locuri 

deschise. Valorile presiunii de referinta, cpnform Normativului NP 082/04, mediata pe 10 mon. 

avand 50 ani interval mediu de recurenta este de 0,5Kpa. 

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).  
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3.1.d situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;  

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati: 

 alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune; 

 alimentare cu apa rece de la reteaua orășenească; 

 rețea de canalizare; 

 agent termic pentru incalzire de la centrala termica proprie; 

 apa calda menajera (boilere electrice); 

 telefonie. 

3.1.e analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de 
schimbari climatice ce pot afecta investitia; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Se vor lua in considerare urmatorii factori de risc antropici si naturali ce pot afecta 
lucrarile de interventie ce fac obiectul prezentei documentatii tehnico-economice: 

 

Factori de risc Modul in care invesitia poate fi afectata 

Naturali: 

Vant 
Actiunea vantului poate afecta stabilitatea tamplariei 
montate si poate deteriora stratul termoizolant; 

Ploaie 

Actiunea ploii poate provoca infiltratii atat la nivelul terasei 
la nivelul fatadei in zonele de fixare a tamplariei, respectiv 
deterioarea finisajelor, cat si la nivelul subsolului, afectand 
stabilitatea infrastructurii; 

Seism Actiunea seismului poate provoca degradari structurale; 

Antropici: 

Incendiu 
Efectul propagarii incendiului poate cauza pierderi de vieti 
omenesti si daune materiale; 

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 ale factorilor antropici pot afecta 
caliatea termosistemului si implicit eficienta acestuia. 
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3.1.f informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri 
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor 
specifice in cazul existentei unor zone protejate. 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Nu este cazul. 

 

3.2 REGIMUL JURIDIC: 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

3.2.a natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de 
preemptiune; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

 Conform Extras de Carte Funciara imobilul, cu numarul cadastral 20069, se afla in 
Domeniul Public al orașului Nehoiu, in administrarea U.A.T. Nehoiu 

3.2.b destinatia constructiei existente; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

 Constructia existenta are destinatia de scoala gimnaziala 

3.2.c includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, 
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone 
construite protejate, dupa caz; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Nu este cazul. 

3.2.d informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz. 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Respectarea caracterului zonei  

 

3.3 CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI: 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

3.3.a categoria si clasa de importanta; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Imobilul școală gimnazială se incadreaza in categoria de  importanta “C”, 
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Clasa II de importanta.  

3.3.b cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Nu este cazul. 

3.3.c an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Construcție C1 - construită în anul 1975. 

Construcție C2 - construită în anul 1975. 

3.3.d suprafata construita; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Suprafata construita este:  

 

Cod 
construcție 

Destinația Suprafața 
construită la 

sol (mp) 

Mențiuni 

C1 CAS 448 Construcție admninistrativă și social culturală 
(Școală) 

C2 CA 33 Construcție anexă - Magazie și grup social 

 

3.3.e suprafata construita desfasurata; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Suprafata construita desfasurata (suprafata construita supraterana) este:  

Cod 
construcție 

Destinația Suprafața 
construită 

desfășurată 
(mp) 

Mențiuni 

C1 CAS 628,00 Construcție admninistrativă și social culturală 
(Școală) 

C2 CA 33 Construcție anexă - Magazie și grup social 
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3.3.f valoarea de inventar a constructiei; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Valoarea de inventar a constructiei este 1.172.945,76 lei 

3.3.g alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente. 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Cod 
construcție 

Destinația Reim de 
înălțime 

Mențiuni 

C1 CAS P+1E Construcție admninistrativă și social culturală (Școală)

C2 CA P Construcție anexă - Magazie și grup social 

 

3.4 ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI 
TEHNICE SI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI 
ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE 
REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR AFLATE 
IN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONE 
CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM SI 
CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADARI PRODUSE 
DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI 
DIFERENTIATE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A 
CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA GRESITA SAU ALTE 
CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA. 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

 
EXPERTIZA TEHNICA 
 Toate informatiile referitoare la alcatuirea elementelor structurale din spatiul analizat 
au putut fi verificate atat prin constatare directa si prin practicarea de sondaje locale, cat si 
prin realizarea unui releveu extins al cladirii.  
 Analiza cladirii  s-a facut pe baza informatiilor puse la dispozitie de beneficiar, a 
releveului extins intocmit, a sondajelor realizate pe teren precum si pe baza proiectarii 
simulate in conformitate cu normele tehnice de proiectare valabile la data realizarii cladirii 
–    dupa anul 2005 P 100/92 - toate aceste informatii corelandu-se pentru a se putea verifica 
alcatuirea structurala a cladirii si pentru a se putea lua masurile necesare in vederea 
modernizarii cladirii in concordanta cu starea ei si dorintele beneficiarului. 
 Masuratorile necesare intocmirii releveului extins, examinarea vizuala, sondajele 
locale si documentarul foto s-au realizat cu ocazia vizitei facute, in prezenta beneficiarului, 
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a proiectantului general si a proiectantului structurii de rezistenta.  
De interes pentru expertiza sunt : 
 degradarea zidariilor din sarcini neseismice: nu sunt degradari provenite din 
ascensiunea capilara a apei sau efecte de inghet-dezghet – Nu exista degradari produse 
de explozii, incendii, etc.; 
 degradarea planseelor: nu exista; 
 cedarea terenului de fundare: nu exista tasarea diferentiata a fundatiilor provocate de 
procedee incorecte de fundare (vezi documentarul foto EXPERTIZA TEHNICA); 
 afectarea structurii din actiuni seismice: nu exista, cladirea nefiind supusa la sarcini 
seismice semnificative pana in prezent. 
 Terenul pe care este amplasata constructia analizata este plan si alcatuit din argila 
prafoasa plastic vartoasa,  fara sensibilitate la umezire si fara contractii mari.  
 De asemenea nu se observa scurgeri de apa masive din instalatiile de apa si 
canalizare existente in zona. 

 

AUDIT ENERGETIC - anexă la prezenta documentație 
In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influenta 
negativa privind siguranta exploatarii si performantele energetice: 
 termosistemul este subdimensionat - grosime de 4-5 cm și densitate mică; 
 izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu 
reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale tâmplăriei, peretilor exteriori, 
planșeelor și pardoselilor situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, mentionate in 
Ordinul 2641/2017; 
 cladirea dispune de o centrală termică cu gazeificare cu combustibil solid - lemn, 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 PPR; 
 radiatoarele sunt din otel, cu  robinete de inchidere si reglaj partial functionale, 
alimentate de coloane orizontale, cu armaturi de echilibrare si golire partial nefunctionale  

 

3.5 STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA 
DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR 
FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII: 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Imobilul se incadreaza in categoria de  importanta “C”, 

Clasa III de importanta,  

Gradul de rezistenta la foc II, 
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Risc mic de incendiu 

3.5.a  Rezistenta mecanica si stabilitate:  

(conform Legea 10/1995) 

 Constructia analizata are rezistenta mecanica si stabilitatea asigurata conform 
normelor tehnice in vigoare in conditiile interventiilor propuse. 
Constructia existenta se incadreaza in clasa de rise seismic RslII , corespunzand 
constructiilor la care degradarile structurale nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, 
considerandu-se ca nu sunt necesare masuri speciale de interventii- consolidare pentru 
imobil. 

 

3.5.b Securitate la incendiu: 
(conform Legea 10/1995) 
 Constructia existenta are destinatia de Scoala, gradul de rezistenta la foc II (cf. P118-
99) respecta distanta minima normata fata de cladirile vecine cu destinatie diferita, prezinta 
un singur compartiment de incendiu si majoritatea spatiilor incadrate in riscul mic de 
incendiu. 
 
3.5.c Igiena, sanatate si mediu: 
(conform Legea 10/1995) 
 Scoala cuprinde spatii cu destinatii specifice unui astfel de program arhitectural: sali 
de activitati, depozitari, grupuri sanitare, vestiare, circulatii orizontale etc. 
 Toate incaperile sanitare sunt prevazute cu instalatie de alimentare cu apa calda, rece 
si canalizare.  
 Incalzirea se face cu radiatoare, agentul termic fiind asigurat de la reteaua edilitara 
proprie. 
 Evacuarea apelor uzate este asigurata prin legarea la rețeaua de canalizare a orașului. 
 Deseurile solide sunt sortate, compactate si depozitate in europubele.  
 Evacuarea acestora se asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi 
existente. 
 In curtea unitatii exista spatii verzi. 
 
3.5.d Siguranta in exploatare: 
(conform Legea 10/1995) 
 Cladirea dispune de case de scari prevazute cu rampe si trepte dimensionate conform 
STAS 2965, cu parapeti si balustrade conforme cu STAS 6131 si Normativul privind 
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare – 
indicativ NP 068-02. 
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3.5.e Protectie impotriva zgomotului: 
(conform Legea 10/1995) 
 Constructia dispune de vitraje izolante, materiale de finisaj care atenueaza zgomotul 
de impact din cladire. Nu exista tratamente acustice speciale. 
 
3.5.f Economie de energie si izolare termica:  
(conform Legea 10/1995) 
 Analiza termica si energetica a cladirii prezinta informatii legate de performanta 
energetica a cladirii in cadrul Dosarului de Audit Energetic – Situatia existenta, atat din 
punctul de vedere al protectiei termice a cladirii cat si al gradului de utilizare a energiei la 
nivelul instalatiilor aferente acesteia. 
 Recomandarile prevazute in  Dosarul de Audit Energetic stau la baza prezentei 
documentatii de avizare a lucrarilor de interventie.  
 
3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ : 
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
 Nu este cazul. 
 
4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI 
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE: 
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
4.1 CLASA DE RISC SEISMIC; 
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
 Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor 
cutremure, caracteristice amplasamentului asupra constructiei existente analizate in acest 
caz, expertul incadreaza cladirea in clasa de risc seismic Rs III, care cuprinde constructiile 
care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu 
afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi 
importante. 
 
4.2  PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTII; 
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
 Conform Expertizei Tehnice si Auditului Energetic, atasate documentatiei. 
 
4.3 SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC 
SI, DUPA CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL 
DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII; 
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
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4.3.a Expertiza tehnica 

Pentru incadrarea cladirii in clase de risc seismic s-a avut in vedere incadrarea cladirii 
analizate clase de importanta si expunere la cutremur, definite conform tabelului 4.2 din 
Normativul P-100-1/2013 , astfel: 

SCOALA – P+1E parțial 

- clasa de importanta III - cladiri de tip curent. 

Pentru stabilirea clasei de risc seismic s-au luat valorile indicilor R1, R2, R3  cele mai 
nefavorabile. 

Astfel, luand in considerare rezultatele intregii activitati de investigare, a caror rezultate sunt 
prezentate in capitolele anterioare, in conformitate cu prevederile pct.8.1 si 8.2 ,tab.8.1-8.3  
a rezultat, pentru ipoteza de lucru avuta in vedere: 

Astfel, luand in considerare rezultatele intregii activitati de investigare, a caror rezultate sunt 
prezentate in capitolele anterioare, cladirea analizata se incadreaza in clasa de risc seismic 
Rs III, adica poate suferi degradări structurale nesemnificative, dar la care degradarile 
nestructurale pot fi importante ca efect al producerii unui seism cu intensitatea egala cu 
a celui de proiectare. 
 
La incadrarea cladirii in clasa de risc seismic, determinant pentru cladirea analizata este 
faptul ca desi la starea limita de serviciu (SLS) nu sunt respectate prevederile 
normativelor invigoare privitoare la deplasarile relative, la starea ultima de serviciu 
(SLU) sunt respectate toate conditiile prevazute in normativele in vigoare privitoare la 
deplasarile maxime admise ceea ce justifica afirmatia ca degradarile nestructurale pot fi 
importante. 
 In concluzie, cladirea P+1E parțial- SCOALA analizată, situată în satul Bâsca Rozilei, 
orașul Nehoiu, județul Buzău, se prezinta in conditii corespunzatoare din punct de 
vedere al sigurantei seismice, cladirea fiind bine  intretinuta. In consecinta, deoarece 
exista un nivel de siguranta rational, expertul apreciaza ca nu este necesara luarea 
unor masuri de consolidare deoarece conform prevederilor art. 8.4(2) intervenţia 
structurală este necesară dacă valoarea gradului de asigurare seismică este: 
« R3 < 0,65, pentru sursa seismică Vrancea şi R3 < 0,75, pentru sursa seismică Banat » 

k) Propuneri de soluţii de intervenţie. Fundamentarea lor prin calcul structural  

 In conformitate cu prevederile proiectului intocmit de catre S.C NELCIVIL 2008 S.R.L. 
lucrarile propuse a se executa la cladirea SCOLII constau  in:  
  

 Desfacerea pardoselilor din beton și refacerea acestora inclusiv izolarea termică cu 
polistiren extrudat cu g=10 cm. 



 
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 

 

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 kodernizarea imobilului ‐ Școala gimanzială Bâsca Rozilei, 
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 Bâsca Rozilei, oraș Nehoiu, județ Buzău 

Documentatie  – D.A.L.I.

Pag 29 / 73
 

PROIECT NR.
 

226_29/ 
aprilie 2021 

 

 Termoizolarea pereților exteriori cu plăci de vată minerală de fațadă cu grosimea de 
15 cm și tencuială decorativă. 

 Bordarea șpaleților ferestrelor cu polistiren extrudat ignifugat. 

 Hidroizolarea și termoizolarea fundațiilor exterioare și refacerea în totalitate a 
trotuarelor de gardă precum și realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale 

 Montare tâmplărie exterioară din PVC cu geam tripan, glafuri din PVC la interior si Al 
la exterior.  

 Ușile de acces vor avea sistem de bare antipanică. 

 Bordarea cu fâșii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la 
foc A1 sau A2-s1, d0 dispuse în dreptul tuturor planseelor cladirii, cu lațimea de min. 0,3 m 
și cu aceeasi grosime a materialului termoizolant B-s2,d0 utilizat la termoizolarea fațadei 

 Infiintarea de spatii tehnice conforme normelor in vigoare - în P07 - magazie;  

 Desfacerea învelitorilor și a șarpantei, fără intervenție la plafoane și înlocuirea lor; 

 Montaj iluminat exterior pe cladiri (la colțurile clădirilor); 

 Demontarea si înlocuirea balustradelor cu balustradă metalică construită 
corespunzător cu normele privind siguranța în exploatare;  

 Termoizolarea podului cu vată minerală bazaltică, 15 cm grosime între căpriori, 20 
cm grosime peste șaiba rigidă. 

Lucrari de modernizare 

 Demontare uși interioare existente si înlocuirea lor cu usi celulare de culoare maro 
cu geam, toc/pervaz din MDF de culoare gri închis și unde este cazul cu uși rezistente la 
incendiu;  

 Demontarea și înlocuirea pardoselilor existente: 

‐ În salile de clasă parchet - trafic greu si plinta din MDF de culoare gri inchis.;  

‐ Pe holuri gresie - trafic greu  

‐ În bai - placaj ceramic;  

‐ În spațiile administrative - parchet trafic greu/gresie trafic greu;  

‐ În spații tehnice – gresie;  

Pereti: Vopsitorie lavabilă albă  

Tavane: Tavan din rigips cu rezistența la foc vopsiți în culoare albă. 

 Inlocuire corpuri sanitare degradate. 

 Înlocuire corpuri de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat LED 

 

Pentru aceasta se vor lua urmatoarele masuri: 
 
VARIANTA 1 - 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 
 
- 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 cu combustibil solid 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. 

SE INTERZICE CU DESAVARSIRE DESFACEREA TENCUIELILOR CU BAROSUL SI 
INCEPAND DE LA BAZA. 
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-  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. 
 
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 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 fațata principală se vor monta panouri fotovoltaice. 
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- 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. 
 
 
Avand in vedere ca ambele variante asigura incadrarea cladirii reabilitate in conformitate cu 
lucrarile propuse prin proiectul intocmit de catre SC NELCIVIL 2008 SRL in clasa de risc 
seismic  Rs III, se recomanda VARIANTA 2. 
 Pentru realizarea acestor masuri este necesara executarea urmatarelor lucrari: 
- se intrerupe alimentarea cu apa și curent electric 
- se desface termosistemul exterior  
- montarea tamplariei exterioare și interioare 
- desfacerea termosistemului vechi  
- se realizeaza eventualele reparatii ale elementelor degradate ale fatadelor 
- montarea vatei minerale de 15 cm grosime 
- hidroizolarea rostului dintre trotuare si cladire 
- refacerea tencuielilor si zugravelilor exterioare 
- se înlocuiesc elementele de șarpantă neconforme, învelitoarea și sistemul pluvial - 
jgheaburi și burlane;  
- se izolează planșeul peste parter și etaj, la nivelul podului, cu 20 cm vată minerală și între 
căpriori cu 15 cm vată minerală; Nu se intervine la planșeul între etaje. 
- se desfac în totalitate pardoselile interioare și se vor reface astfel: 20 cm strat piatră spartă 
împănată cu nisip și compactată, 10 cm polistiren extrudat, placă de beton armată cu G=10 
cm, șapă de nivelare cu grosimea de 7 cm și finisaj; 
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- înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente și fluorescente cu corpuri de iluminat LED.  
- înlocuirea circuitelor pentru corpurile de iluminat și prize; 
- realizarea sistemului de avertizare și alarmare pentru incendiu; 
- montare corpuri de iluminat antipanică și de evacuare;  
- montare sistem fotovoltaic și sistem producere apă caldă; Panourile fotovoltaice se vor 
monta pe învelitoare fațadă principală împreună cu pentru producerea apei calde. 
- sistemul fotovolatic - acumulatoare, invertoare etc. se vor monta în P07; 
- pompele de căldură se vor monta in vecinătatea clădirii C1 - fațadă lateral dreapta. 
 
Proiectul de structură - pentru șarpantă, va respecta in mod obligatoriu urmatoarele 
exigente minimale:    
Elaborarea proiectului de structura se va face de catre o firma specializata in concordanta 
cu constatarile, concluziile si masurile de interventie din raportul de expertiza. In 
conformitate cu Legea 10/1995 si H.G. 925/95 beneficiarul are obligatia sa asigure 
verificarea integrala a documentatiei structurii de rezistenta de catre verificatori atestati 
M.L.P.A.T., exigenta A1). Beneficiarul va asigura intocmirea, pastrarea si completarea 
permanenta a Cartii Tehnice a constructiei de catre personal autorizat, conform Ord. 
31/N/95 a MLPAT si P130/97 cap. 3 "Urmarirea curenta a comportarii constructiei" si Anexa 
1. Constructia proiectata nu necesita o urmarire speciala in sensul cap. 4 din   P130 /1997.  
Se atrage o data in plus atentia ca e absolut necesar ca executia acestor lucrari specifice 
sa fie incredintata de beneficiar unui personal specializat, care va  indica procedeul de lucru, 
succesiunea operatiilor, fisa tehnologica, etc. Prin proiectarea tehnologica si de detaliu se 
va asigura evitarea de accidente tehnice pe durata executiei. Tehnologia de executie 
propusa este accesibila, toate procedeele tehnologice fiind omologate si aflate in practica 
curenta. Lucrarile nu prezinta solutii tehnologice noi, necunoscute sau neutilizate in tara. 
Din acest motiv nu se considera necesar un plan tehnologic, urmand ca acesta sa fie 
detaliat de comun acord cu executantul lucrarii functie de dotarea tehnica a acestuia. 
Proiectarea tehnologica de detaliu nu constituie obiectul documentatiei faza DTAC si PT si 
se va intocmi de constructor prin  Responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, 
atestati tehnico-profesional, cu respectarea cerintei de a se utiliza tehnologii adecvate care 
sa mentina vibratiile in limitele impuse de normele tehnice actuale 
Pe durata executiei lucrarilor de interventie se vor respecta "Codul de practica pentru 
executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat" indicativ NE 012/1-
2007 si NE 012/2-2010. Executantul va respecta cu strictete ordinea propusa a lucrarilor. 
Totodata el isi va lua toate masurile de protectia muncii pe care le crede necesare 
desfasurarii in deplina siguranta a lucrarii, atit in ce priveste prevenirea accidentelor 
muncitorilor cit si a prevenirii accidentelor din zona limitrofa lucrarilor  Pe durata executiei 
lucrarilor de interventie se vor respecta, normele in vigoare privind protectia la actiunea 
focului, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si normele in vigoare privind protectia, 
tehnica securitatii si igiena muncii.  
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Masurile prevazute mai sus au un caracter obligatoriu si minimal. Pe parcursul 
decopertarilor si a avansarii lucrarilor de executie se vor semnala de catre constructor si 
beneficiar, eventualele degradari ascunse si neconcordante fata de situatia actuala, si fata 
de constatarile si considerentele care au stat la baza prezentei expertize. Acestea vor fi 
insusite de proiectantul de rezistenta, care va lua masurile necesare de adaptare a 
proiectului si detaliilor respective la situatia concreta din teren cu consultarea expertului. In 
cadrul proiectului se vor prevedea in acest caz toate masurile suplimentare, considerate ca 
necesare pentru sporirea capacitatii de rezistenta de ansamblu si de detaliu a constructiei. 
 
4.3.b Audit energetic  

  Lucrarile de reabilitare termica la anvelopa cladirii in scopul cresterii performantei 
energetice vor respecta prevederile legislatiei in vigoare. Solutiile se vor stabili dupa 
realizarea calculului transferului de masa prin elementele de constructie, verificarea 
asigurarii confortului termic interior din punct de vedere termotehnic si evitarea aparitiei 
condensului pe sau in elementele anvelopei.  

 

Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori (S1) 

Auditul energetic s-a efectuat conform Metodologiei de auditare aprobate si solutiile 
propuse corespund cerintelor legislatiei in vigoare. 

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face 
prin montarea unui strat termoizolant din vată minerală. 

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii: 

� conditii privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa 
fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK; 

� conditii privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor 
termoizolante trebuie sa fie cel putin egala cu 15 kg/m3; 

� conditii privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte 
stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de 
structura elementelor de constructie in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de 
protectie astfel incat materialele sa nu prezinte deformari sau degradari permanente, din 
cauza solicitarilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau 
actiunilor exceptionale; 

� conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in 
concordanta cu durabilitatea cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt inglobate; 

� conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante 
utilizate trebuie sa fie in concordanta cu conditiile normate prin reglementarile tehnice 
privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de 
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constructie pe care sunt aplicate/inglobate; 

� conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele utilizate la 
realizarea izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul 
exploatarii mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte substante daunatoare pentru 
sanatatea oamenilor sau care sa produca poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizarii 
izolatiei termice din materiale care pe parcursul exploatarii pot degaja pulberi in atmosfera 
(produse din vata minerala, vata de sticla, etc.) trebuie sa se realizeze protectia etansa sau 
inglobarea in structuri protejate a acestora; 

� conditii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie 
stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umiditatii; 

� conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante 
trebuie sa reziste la actiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu 
straturi de protectie; 

� conditii speciale: materialele termoizolante trebuie sa permita aplicarea lor in 
structura elementelor de constructie prin aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata 
lor; materialele termoizolante nu trebuie sa contina sau sa degaje substante care sa 
degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele 
termoizolante care se monteaza prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de 
inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decat cele de aplicare; in caz contrar ele vor 
trebui sa fie prevazute din fabricatie cu un strat de protectie; 

� conditii privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permita o 
punere in opera care sa garanteze mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare 
termica in conditii de exploatare; 

� conditii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele traditionale produse in 
strainatate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrari de izolatii termice in 
constructii; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate 
privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevazute 
in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricatie ale produselor 
respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numarul normei tehnice de 
fabricatie (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricatie etc.); 
transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu 
asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor 
functionale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producatorii cat 
si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de 
produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; conditiile de 
depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea 
in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in 
mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expeditie 
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eliberate la fiecare livrare. 

Luand in considerare toate cerintele enuntate mai sus se propune solutia izolarii 
suplimentare a peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fatada de 5 cm grosime, 
protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de 
minim 1,5 mm grosime.  

           Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:  

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 80 kPa 

- Clasa de reactie la foc: B-s2,d0 

- Conductivitatea termica de calcul 0,033 W/mK;                      

Solutia prezinta urmatoarele avantaje: 

� corecteaza majoritatea puntilor termice; 

� conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii 
termice; 

� protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de 
efectele variatiei de temperatura a mediului exterior; 

� nu conduce la micsorarea ariilor utile; 

� permite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovarii fatadelor; 

� nu necesita modificarea pozitiei corpurilor de incalzire si a conductelor instalatiei de 
incalzire; 

� permite utilizarea spatiului interior in timpul executarii lucrarilor de reabilitare si 
modernizare; 

� nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare existente; 

� durata de viata garantata, de regula, cel putin 15 ani. 

In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea 
tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC. 

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, 
in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie 
adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor 
prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare 
acoperirii pervazului. 

Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fatadei este greu de curatat se propune ca aceasta 
sa fie mentinuta, iar termoizolatia sa fie aplicata peste ea, dupa curatare si aplicarea unei 
amorse. 

Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in 
golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate. 

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand zona 
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rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriori. Rosturile se 
inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Ω” din tabla zincata sau alte materiale 
adecvate. 

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand 
densitatea de minim 30 kg/m3.  

Este foarte important ca receptia finala a lucrarilor de termoizolare sa se faca pe baza 
termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezolutie mare. 

 

Solutii de reabilitare pentru Pod 

In cadrul auditului se propune următoarea soluție de reabilitare a podului: 

 Termoizolarea cu vata minerala de sticla de 15 cm între căpriori și 20 cm 
peste planșeu, solutie uzuala.  

 Caracteristici tehnice:                                

 - Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 30 
kPa 

 - Clasa de reactie la foc: A1 

 - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;                      

Se va tine cont de urmatoarele masuri: 

 Se vor desface elementele de șarpantă fără a afecta planșeul peste parter/etaj 

 Se vor lua masuri de protectie termica a parapetelor pe care reazama 
cosoroabele, in scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor 
termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel. Se va face racordul intre 
termoizolatia verticala a peretilor exteriori cu termoizolatia podului, pe suprafata 
orizontala pe suprafata verticala interioara cu strat termoizolant protejat cu o masa 
de spaclu armata. 

Se propune varianta cu vată minerală 

Solutii de reabilitare pentru planseul peste pamant 

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste pamant la cladirile 
existente (R’min>2.5 m²K/W) se propune izolarea termica a planseului cu polistiren extrudat 
de 10 cm grosime, protejata cu o masa de spaclu armata. 

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:  

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 200 kPa 

- Clasa de reactie la foc: A1 sau A2 – s1,d0 

- Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.  

 - Se vor desface toate finisajele de la nivelul pardoselei inclusiv placa de beton. Se 
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realizează un strat de pietriș cu grosimea de 15 cm pentru ruperea capilarității. SE izoleaza 
sub placă cu un strat de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm peste care se toarnî placa 
de beton armat cu grosimea de 10 cm. Peste placa de beton armat se realizează sistemul 
de încălzire în ardoseală conform specificațiilor producătorului. La etaj se realizează 
încălzirea în pardoseală doar în cele două săli de clasă. 

 
4.4  RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA 
FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE 
CALITATE. 
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
4.4.a RECOMANDAREA EXPERTULUI TEHNIC 
Expertiza concluzioneaza 
-   masurile solicitate a fi luate prin proiect sunt suficiente pentru a evita orice risc in 
timpul executiei. 
-  pentru cladirea expertizata se obtine un grad de asigurare la actiuni seismice 
corespunzator riscului seismic in clasa RsIII.  
Prezentul raport de expertiza are un caracter tehnic si nu se substituie documentatiei 
si avizelor legale de autorizare a carei obtinere cade in sarcina beneficiarului. 
In conditiile in care lucrarile descrise la pct.k) se vor executa corect si de buna 
calitate, expertul considera ca structura P+1E parțial – SCOLA, rezultate, se 
incadreaza in clasa de risc seismic RsIII, corespunzatoare constructiilor la care 
avariile structurale sunt nesemnificative, dar la care avariile nestructurale pot fi 
importante. 
 Asa cum rezulta din concluziile expertizei, in conditiile executarii lucrarilor 
prezentate, lucrarile propuse a se executa in conformitate cu prevederile cuprinse in 
proictului intocmit de catre  SC NELCIVIL 2008 S.R.L. nu pune in pericol rezistenta si 
stabilitatea structurii de rezistenta a cladirilor analizate  
Conform celor aratate, masurile de interventie propuse in capitolele anterioare vor fi 
explicitate in documentatia de proiectare - DALI. 
- se recomanda o supraveghere permanenta de catre beneficiar a elementelor de 
constructie in timpul executiei lucrarilor descrise si DALI. 

- executantului ii revine, pe perioada executiei lucrarilor, obligatia respectarii normelor 
in vigoare privind protectia la actiunea focului, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si 
din cele privind protectia, tehnica securitatii si igiena muncii. 
 

Concluzii finale  

Evaluarea calitativa a cladirii din punct de vedere seismic si metoda de calcul folosita pentru 
stabilirea clasei de risc seismic, in cazul de fata, sunt suficiente expertului pentru evaluarea 
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implicatiilor produse asupra structurii de rezistenta a cladirii P+1E parțial – SCOALA, 
existente de catre lucrarile de modernizare propuse. 

 Se recomanda o supraveghere permanenta de catre beneficiar a elementelor de 
constructie in timpul executiei lucrarilor descrise si care vor fi detaliate in DALI. 

 Alte recomandari: 
Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru 
tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat de MLPAT. 
Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse. Executia 
lucrarilor va fi condusa, de catre cadre tehnice cu experienta, care raspund direct de 
instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice privind 
executia lucrarilor la inaltime. 
Zona periculoasa din imediata apropiere a cladirii va fi marcata cu indicatoare de avertizare 
si va fi supravegheata de personal instruit. La inceperea executiei va fi afisat in loc vizibil , 
pe toata durata lucrarilor, un panou pentru identificarea investitiei, conform Ordinului 
MLPAT nr.63/N din 11.08.1998 
Cu 10 zile inainte inceperii lucrarilor va fi anuntat Inspectoratul Teritorial in Constructii, 
pentru luarea in evidenta si aprobarea programului de faze determinate. 
Toate spargerile care sunt necesare se vor face manual, pentru a nu da nastere la vibratii 
suplimentare, deranjante pentru structura. Constructorul va lua masuri pentru inalurarea 
imediata a molozului rezultat din desfaceri de tencuieli, desfacere invelitoare, etc. curatind 
in fiecare zi spatiile din zona de lucru. 
Executia lucrarilor de refacere a acoperisului se va face tronsonat, functie de dotarea 
constructorului, pe zone care sa poata fi protejate in cazul aparitiei unor intemperii, care ar 
putea afecta zidaria existenta la parter.  
Executantul va intocmi un proiect de organizare de santier, verificat, cuprinzand si sistemul 
de ancorare a schelei de fatada. 
Constructorul care executa lucrarile este obligat sa ia toate masurile de protectie a 
vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari de material, degajare 
puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.) 
Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare igienei si 
sanatatii oamenilor, se vor lua masurile cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor din 
urmatoarele acte normative: 
 Norme generale de protectia muncii elaborate de Min. Muncii si Protectiei Sociale si 
de Min. Sanatatii; 
 Legea protectiei muncii nr.319/2006; 
 HG nr. 300/2006-Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare 
sau mobile; 
 HG nr.1048/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre 
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 
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 HG nr.1051/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea 
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori; 
 HG nr.1091/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 
 IM 006/1996-Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de zidarie si finisaje 
(BC10/1996); 
 Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-Regulamentul privind protectia muncii in constructii 
(BUletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7/1993. 
P118/1999 Normativ de protectie la foc; 
 Od. MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Administrative 
nr.431/31.03.2008 Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru 
constructii pe baza performantelor de comportare la foc-Clase de reactie la foc. 
 
  In conditiile respectarii masurilor descrise in prezenta expertiza tehnica, dupa 
realizarea lucrarilor propuse a se realiza, se asigura incadrarea cladirii P+1E parțial 
– SCOALA, rezultate, in clasa de  risc seismic Rs III. 
 
 

4.4.b RECOMANDAREA AUDITORULUI ENERGETIC: 
 

Analizele energetice si economice prezentate in documentația de audit pun in evidenta 
performantele fiecarei solutii de reabilitare si a fiecarui pachet cu solutiile cumulate. 
Analizele sunt prezentate conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a 
cladirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc001/4-2009, in lei si Euro.   
Solutia de reabilitare - Pachetul 1.  
 - Tâmplărie tripan                                                                                      
Aceasta solutie este evident cea mai economica, aducând doar un plus de confort locatarilor 
prin mentinerea climatului termic interior si ameliorarea aspectului urbanistic al orasului. 
Solutia de reabilitare - Pachetul 2     
 - Tâmplărie tripan   
 - Termosistem pereți exteriori 
 - Izolare structură acoperiș 
 - Pompă de căldură                                                                                                      
Prin aplicarea solutiei de termoziolare a podului - planșeului in varianta cu vata minerala de 
sticla de 20 cm grosime se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei 
cladirii si se reduc pierderile de energie. 
Solutia de reabilitare - Pachetul 3   (denumită în continuare Varianta 1) 
 - Tâmplărie tripan   
 - Termosistem pereți exteriori 
 - Izolare structură acoperiș 
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 - Pompă de căldură                                                                                                      
 - Izolare structură acoperiș (vată minerală între căpriori cu grosimea de 15 cm)  
 - Panouri solare 
 - Izolare pardoseală                                                                                                        
Prin aplicarea solutiei de termoizolare a structurii podului cu vată minerală se asigura 
continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladirii si se reduc pierderile de energie. 
Totodată izolarea la nivelul pardoselilor și elevației la exterior asigura continuitatea stratului 
termoizolant aplicat anvelopei cladirii si se reduc pierderile de energie. 
 Pompa de căldură și panourile solare pentru ACM contribuie la diminuarea costurilor 
cu energia electrică și emisiilor de CO2  
Solutia de reabilitare - Pachetul 4 (denumită în continuare Varianta 2).                                   
Aplicarea solutiei din pachetul 4 implică un cost relativ mare dar aduce o economie 
semnificativă de energie folosind surse de energie regenerabile (pompe de cîldură, panouri 
solare pentru ACM, sistem fotovoltaic) și îmbunătățește confortul termic interior prin folosirea 
de sisteme de ventilație cu recuperare de căldură. În același timp soluția aduce îmbunătățiri 
performanței energetice a anvelopei clădirii prin limitarea efectelor punților termice. 
Reabilitarea  cladirii, aplicand pachetul de solutii 4, denumit in continuare Varianta 2,  este 
buna atat din punct de vedere energetic cat si economic rezultand scaderea consumului 
anual specific pentru incalzire cu 60%. 
 
Pompele de caldura vor trebuii sa aiba o putere instalata minima de 32 KW. 
 
Sistemul cu panouri fotovoltaice asigură 22700KWh/an. 
 
In total, sursele de energie regenerabila acopera 63% din totalul consumului de energie 
primara. 
 
Auditorul energetic recomanda aplicarea pachetului complet de solutii de reabilitare 
energetica, P4, denumit Varianta 2, a carui componenta a fost descrisa mai sus. 
Astfel, prin masurile propuse in urma recomandarilor din auditul energetic se prevede 
realizarea unei performante energetice superioare cerintelor minime ce decurg din 
legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si din legislatia 
subsecventa aferenta aplicabila, in vigoare. 

5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM 
DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

5.1 SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, 
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TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZAND: 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

5.1.a descrierea principalelor lucrari de interventie pentru: 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

In conformitate cu expertiza tehnica anexata documentatiei 

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor 
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

In conformitate cu expertiza tehnica anexata documentatiei 

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente 
valoroase, dupa caz; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Nu este cazul. 

- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea 
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

In conformitate cu expertiza tehnica anexata documentatiei 

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

In conformitate cu expertiza tehnica anexata documentatiei 

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al 
constructiei existente; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Nu este cazul. 

5.1.b descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de 
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea 
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, 
finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari 
strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

 

ARHITECTURĂ 
Lucrari pentru eficientizare energetica 

 Desfacerea plăcii peste sol și termoizolarea acesteia la intrados cu polistiren extrudat  
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 Termoizolarea pod - planșeu peste parter și peste etaj, cu vată minerală de sticlă cu 
grosimea de 20 cm. 

 Termoizolarea pod - între căpriori, cu vată minerală de sticlă cu grosimea de 15 cm. 

 Schimbare astereală, învelitoare, gheaburi și burlane 

 Termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală de fațadă cu grosimea de 15 cm și 
tencuială decorativă. 

 Izolarea termica a soclului cu  polistiren de 10 cm extrudat ignifugat  tencuială 
decorativă. 

 Bordarea șpaleților ferestrelor cu polistiren extrudat ignifugat.  

 Refacere trotuare de gardă în zonele degradate și în zonele de intervenție proporțional;  

 Demontarea tâmplăriei exterioare și montare tâmplărie exterioară din PVC, 
pentacameral cu geam sistem tripan, glafuri din PVC la interior și Al la exterior  

 Ușile de acces vor avea sistem de bare antipanică. 

 Bordarea cu fâșii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la 
foc A1 sau A2-s1, d0 dispuse în dreptul tuturor planseelor cladirii, cu lațimea de min. 
0,3 m și cu aceeasi grosime a materialului termoizolant B-s2,d0 utilizat la termoizolarea 
fațadei 

 Infiintarea de spatii tehnice conforme normelor in vigoare;  

 Termoizolarea cladirilor în conformitate cu auditul energetic;  

 Refinisarea fatadelor cu tencuială decorativă;  

 Montaj iluminat exterior pe cladiri (la colțurile clădirilor); 

 Demontarea si înlocuirea balustradelor cu balustradă metalică construită 
corespunzător cu normele privind siguranța în exploatare;  

 Termoizolarea podului cu vată minerală. 

 

Lucrari de modernizare 

 

 Demontare uși interioare existente si înlocuirea lor cu usi celulare de culoare albă 
cu geam, toc/pervaz din MDF de culoare gri închis și unde este cazul cu uși 
rezistente la incendiu;  

 Demontarea și înlocuirea pardoselilor existente: 

‐ În salile de clasă parchet - trafic greu si plinta din MDF de culoare gri inchis.;  

‐ Pe holuri, trepte acces si casele de scara – gresie trafic greu  

‐ În bai - placaj ceramic;  

‐ În spațiile administrative - parchet trafic greu;  



 
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 

 

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 kodernizarea imobilului ‐ Școala gimanzială Bâsca Rozilei, 
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 Bâsca Rozilei, oraș Nehoiu, județ Buzău 

Documentatie  – D.A.L.I.

Pag 44 / 73
 

PROIECT NR.
 

226_29/ 
aprilie 2021 

 

‐ În spații tehnice –ciment sclivisit sau gresie;  

 

Pereti: Vopsitorie lavabilă albă  

Tavane: Tavan din plăci de gips carton, rezistent la foc, de culoare albă. 

 Inlocuire corpuri sanitare degradate. 

Toate aceste lucrari vor fi detaliate la faza de proiect tehnic. 

La aceasta faza aceste lucrari au fost evaluate. 

 

Masuri suplimentare pentru egalitatea de sanse 
In plus, fata de cerintele minime ale  Ordinului Nr. 189 /2013, proiectul prevede urmatoarele 
masuri suplimentare: 
Facilitati pentru persoanele cu dizabilitati auditive: 

Corpurile de iluminat de siguranta vor permite evacuarea inclusiv a persoanelor cu 
dizabilitati auditive. 

Facilitati pentru persoanele cu dizabilitati vizuale: 
Rampe care vor facilita circulatia persoanelor cu dizabilitati vizuale pe spatiul 
pietonal; 
Suprafata trotuarelor va fi cu finisaj antiderapant, fara gratare, rigole sau capace cu 
goluri care ar putea bloca bastonul persoanelor nevazatoare; 
Trotuarele vor fi delimitate de partea carosabila pentru deplasarea in siguranta a 
persoanelor cu dizabilitati vizuale; 
Caile de acces din interiorul cladirii vor fi nealunecoase si fara obstacole pentru a nu 
afecta circulatia persoanelor cu dizabilitati vizuale; 
In cazul evacuarii de urgenta, semnalizarea se va realiza si sonor pentru persoanele 
cu dizabilitati vizuale. 

Facilitati pentru persoanele cu dizabilitati cognitive, sociale si comportamentale: 
Caile de circulatie pietonala vor fi in asa fel configurate pentru a fi usor de inteles 
(simboluri/mesaje vizuale vizibile); 
Separarea trotuarelor de carosabil va fi evidenta pentru a asigura circulatia in 
siguranta a persoanelor cu dizabilitati cognitive, sociale si comportamentale; 
Circulatia persoanelor cu dizabilitati cognitive, sociale si comportamentale in 
interiorul cladirii va fi facilitata de simboluri semnificative marcate pe pereti, 
coridoare, scari etc; 
Mesajele audio care vor fi transmise prin instalatia de adresare vor fi clare si concise. 

Facilitati pentru Persoanele cu dizabilitati lingvistice: 
Mesajele care se vor difuza prin instalaţia de sonorizare, inclusiv cele specifice 
apariţiei unor situaţii de urgenţă vor fi transmise în limba română şi în principalele 
limbi de circulaţie internaţională. 
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REZISTENTA 
 

- intervenții la structura șarpantei  

- se vor reface trotuarele perimetrale cu panta corespunzatoare spre exterior  

- se vor izola corespunzator rosturile dintre trotuare si fundatii pentru a inpiedica 
infiltrarea apelor meteorice in zona fundatiilor 

Pentru realizarea acestor masuri este necesara executarea urmatarelor lucrari: 

- se intrerupe alimentarea cu apa, curent electric si gaze 

- se desface tencuiala existenta pe peretii structurali                                                             

- montarea saltelelor din vata minerala 

- refacerea trotuarelor perimetrale 

- hidroizolarea rostului dintre trotuare si cladire 

- refacerea tencuielilor si zugravelilor exterioare 

                                

Materialele folosite la realizarea lucrarii indeplinesc urmatoarele caracteristici tehnice, 
furnizate de certificatele de calitate puse la dispozitie de catre beneficiar. 

 

Constructia realizata respecta prevederile normativelor: 

- P 100-1/2013 - Cod  de proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru cladiri              

- NP 112-2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa                            

- CR 06-2013 - 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 012-2010 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat           

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

- Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii                                                             

- HG. Nr.766/96 - Urmarirea comportarii in timp a constructiilor si stabilirea categoriilor 
de importanta                                                                                                                                                - 
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                                                                                                                      

- SR EN 1991-1-1-3-2005/NA 2006 - Incarcari date de zapada                                                

- SR EN 1992-1-1-2004/NB 2008 - Proiectarea structurilor din beton                                       

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



 
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 

 

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 kodernizarea imobilului ‐ Școala gimanzială Bâsca Rozilei, 
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 Bâsca Rozilei, oraș Nehoiu, județ Buzău 

Documentatie  – D.A.L.I.

Pag 46 / 73
 

PROIECT NR.
 

226_29/ 
aprilie 2021 

 

 Toate structurile din lemn de rasinoase vor fi ignifugate cu substante omologate in 
conformitate cu prevederile tehnice si legale in vigoare.    

Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare igienei si 
sanatatii oamenilor, se vor lua masurile cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor din 
urmatoarele acte normative: 

 Norme generale de protectia muncii elaborate de Min. Muncii si Protectiei Sociale si 
de Min. Sanatatii; 

 Legea protectiei muncii nr.319/2006; 

 HG nr. 300/2006-Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare 
sau mobile; 

 HG nr.1048/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre 
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 

 HG nr.1051/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea 
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori; 

 HG nr.1091/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 

 IM 006/1996-Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de zidarie si finisaje 
(BC10/1996); 

 Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-Regulamentul privind protectia muncii in constructii 
(BUletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7/1993. 

 P118/1999 Normativ de protectie la foc; 

 Od. MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Administrative 
nr.431/31.03.2008 Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru 
constructii pe baza performantelor de comportare la foc-Clase de reactie la foc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALATII ELECTRICE: 

SCOALA 

1. GENERALITATI 
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1.1. Obiectul proiectului 

Prezenta documentatie are ca obiectiv tratarea solutiilor tehnice si specificarea cerintelor 
de calitate ce trebuie respectate la executia instalatiilor electrice. 

2. BAZE DE PROIECTARE 

La baza intocmirii proiectului au stat: 
 tema de proiectare intocmita de beneficiar 
 proiectul de arhitectura 
 Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii 
 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat 

prin HG nr.273/1994 
 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, 

indicativ C56-2002 
 Norme generale de protectia muncii  
 Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99 
 P118/3 - 2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a 3-a – 

Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare. 
 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice I7 – 2011  
 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi 

aferente cladirilor civile si de productie I18/1 
 

3. DESCRIERE SOLUTIILOR 

SITUATIA EXISTENTA 

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 
Alimentarea cu energie electrica se face de la retea, prin intermediul unei firide 

sau cofret de bransament.  
 

INSTALATIILE ELECTRICE DE ILUMINAT INTERIOR 
Iluminatul este realizat prin intermediul unor surse de iluminat fluorescente si este 

actionat de la intrerupatoare. Corpurile de iluminat au un grad ridicat de uzura, si in 
unele zone sunt insuficiente pentru a asigura functionalitatea la parametrii impusi de 
normele in vigoare, iar temperatura de culoare difera de la o incapere la alta. S-a 
constatat de asemenea ca sistemul de iluminat actual nu asigura un nivel de iluminare 
care sa se incadreze in valorile impuse de catre prescriptiile si normele tehnice in 
vigoare. Din aceasta cauza este necesara reabilitarea sistemului de iluminat. 

 
INSTALATIILE ELECTRICE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE IN 
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CAZ DE INCENDIU 
 Nu este prevazuta instalatia de semnalizare si detectare incendiu. 
 

SOLUTIA PROPUSA 

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 
 Alimentarea cu energie electrica a constructiei se va face de la reteaua electrica de 
joasa tensiune existenta in zona, prin intermediul unei firide de bransament din zona. 
Contorizarea energiei active consumate se va face prin intermediul unui contor de energie. 
 Alimentarea cu energie electrica se va realiza și prin intermediul sistemului fotovoltaic 
prevazut.   
INSTALATIILE ELECTRICE DE ILUMINAT INTERIOR 

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor 
de iluminat cu unele cu LED, cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata. 
Nivelul de iluminare este in concordanta cu suprafata si destinatia fiecarei incaperi. 
             Corpurile noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice 
existente, iar dupa caz in unele incaperi se va suplimenta numarul corpurilor de iluminat, 
conform normativului aflat in vigoare.  
Avantajele tuburilor cu LED constau in usurinta in instalare, deoarece nu au nevoie de 
starter sau balast, lumina clara emisa, generarea unei economii la energia electrica de 
pana la 50% fata de tuburile fluorescente. 

Tuburile cu LED-uri pastreaza forma tuburilor fluorescente clasice, insa sunt mult 
mai eficiente si reprezinta solutia ideala pentru inlocuirea tuburilor fluorecente cu o 
tehnologie eficienta si economica. Tuburile cu LED vor reduce de asemenea costul de 
mentenanta deoarece acestea sunt mult mai rezistente decat cele fluorescente, nu 
palpaie si nu au probleme cu balastul.  

In dreptul tablelor se vor monta corpuri de iluminat cu banda LED conectate la cate 
un videoproiector, ambele fiind dotate cu prize HDMI pentru conectare. 

Printre alte avantaje ale tuburilor cu LED: 
• nu contin mercur, ceea ce le face sigure pentru mediul inconjurator; 
• lumina directionata – LED-urile ilumineaza exact acolo unde este nevoie, spre 
deosebire de tuburile fluorescente care au lumina multi directionala, ceea ce inseamna ca 
o parte din aceasta se pierde in corpul tubului; 
• tuburile LED sunt mai eficiente decat cele fluorescente; 
• calitatea luminii –LED-urile produc lumina intr-o varietate de temperaturi de culoare 
similare cu cele fluorescente, dar nu palpaie ca acestea; 
• durata de viata – durata medie de viata a unui tub LED este de cca. 50000 h fata de 
numai cca. 30000h pentru un tub fluorescent 
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INSTALATIILE ELECTRICE DE PRIZE 
 In imobil au fost prevazute spre a fi montate prize duble, toate vor fi cu contact de 
protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.  
 Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.  
            Inaltimile de montaj a prizelor vor fi 2 metri daca nu va fi notat altfel pe plan.  
 Inaltimile de montaj ale prizelor sunt masurate intre axul prizei si suprafata finita a 
pardoselei.  
 Circuitele de prize se vor realiza cu conductoare din cupru, avind sectiunea 2,5 mm2 
(atat pentru conductorul de faza, pentru cel de nul de lucru cat si pentru cel de protectie), 
protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC16 mai putin in 
spatiile comune unde se va folosii cablu NHXH 3x2,5 mm2 . Distributia circuitelor se va 
realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascat de peretii de gipscarton.  
            Se va evita instalarea circuitelor de iluminat si prize pe suprafete calde (in lungul 
conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra 
o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize si iluminat 
se vor monta deasupra celor de incalzire. 
 De asemenea, distanta intre circuitele de prize sau iluminat si cele de curenti slabi 
trebuie sa fie de minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30m si nu 
contine inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de 
prize se vor monta deasupra celor de curenti slabi. 
 
INSTALATIILE ELECTRICE DE ILUMINAT DE SIGURANTA 

Pentru iluminatul de siguranta pentru evacuarea din cladire, si de panica, se prevad 
la corpurile de iluminat cu tub LED un kit de emergenta, cu acumulatori, care sa asigure 
o autonomie de minim 180 de minute conform normativului I7-2011. 

Pentru iluminatul de siguranta impotriva panicii se prevad la corpurile de iluminat 
cu tub LED un kit de emergenta, cu acumulatori, care sa asigure o autonomie de minim 
180 de minute conform normativului I7-2011 pentru incaperile cu mai mult de 50 persoane 
daca se afla la nivelurile subterane si în încaperi cu peste 100 de persoane daca sunt 
amplasate la nivelurile supraterane si in incaperi cu suprafata mai mare de 60 mp. 

Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comanda automata de 
punere în functiune dupa caderea iluminatului normal. 
 
INSTALATIILE ELECTRICE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE IN 
CAZ DE INCENDIU 

Conform normativului P118-3/2015, capitolul 3.3.1, este necesara echiparea cu 
instalatii electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu.  

Astfel, s-a prevazut un sistem de alarma, semnalizare, si avertizare in caz de 
incendiu, in concordanta cu reglementarile tehnice in vigoare. Instalatiile electrice de 
detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu nu fac obiectul unei documentatii 
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pentru obtinerea autorizatiei ISU, dar au fost intocmite conform cerintelor din tema de 
proiectare. Sistemul de avertizare la incendiu va avea rolul de a semnaliza declansarea 
unui incendiu cu ajutorul detectoarelor de fum sau prin actionarea manuala a butoanelor 
de incendiu. Sistemul va fi conceput pentru o utilizare cat mai simpla, dar in acelasi timp 
sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilitatilor de aparitie a incendiilor. Alaturi 
de celelalte masuri si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor acest sistem va 
avea rolul de a creste gradul de securitate la aparitia incendiilor in acest obiectiv. 
Monitorizarea sistemului se va realiza cu ajutorul unei centrate de detectie si avertizare la 
incendiu, amplasata la parter, in holul de la intrare. Centrala de detectie si avertizare la 
incendiu va respecta cerintele Normativului P118/3-2015. Astfel, personalul va fi avertizat 
in cazul in care sistemul detecteaza o situatie deosebita(fum, apasarea unui buton de 
incendiu, etc.), si poate decide masurile necesare stabilite prin planul de actiune si situatii 
specifice. Sistemul afiseaza pe panoul LCD al centralei, exect zona(spatiul) din care 
detectorul sau butonul a declansat alarma de incendiu, facand posibila interventia in cel 
mai scurt timp. Sistemul avertizeaza acustic, in cazul alarmelor de incendiu, cu ajutorul 
sirenelor de interior si/sau exterior, amplasate astfel incat sa acopere zonele de alarmare 
necesare, inclusiv personalul din incinta. Tehnologia constructiva a detectorilor de fum 
precum si o politica adecvata de mentenanta, va garanta un nivel ridicat de protectie 
impotriva alarmelor false. In timpul functionarii sistemului in stare normala, adica nici un 
semnal de alarma sau defect, centrala va supraveghea integritatea retelei si 
functionalitatea elementelor de detectie si semnalizare. Orice modificare a parametrilor 
normali de functionare vor fi semnalizati si afisati pe display-ul centralei. 

Structura sistemului de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu este: centrala 
de avertizare incendiu adresabila; detectori de fum adresabili; butoane manual de 
semnalizare adresabile; sirena de interior; sirena de exterior; acumulatori; cabluri de 
comanda rezistente la foc; elemente anexe. 

Butoanele de semnalizare incendiu vor fi amplasate pe caile de iesire si in zonele de 
pe caile de acces, fiind usor accesibile in cazul in care este observat un focar de incendiu. 
Detectoarele de fum vor fi amplasate conform normativului aflat in vigoare, P118-3/2017. 

 

 

INSTALATII SANITARE: 
SCOALA 

1. GENERALITATI 

1.1. Obiectul proiectului 

Prezenta documentatie trateaza instalatiile de alimentare cu apa rece, apa calda 
menajera, canalizare menajera si pluviala si instalatiile de hidranti interiori si exteriori. 
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La baza intocmirii proiectului au stat planurile de arhitectura ale cladirii (cu functiunile 
prezentate pe planuri), precum si datele de tema prezentate de beneficiar. 
 
In conformitate cu Legea nr 10/1995 si completarile ulterioare, fazele determinante in 
executia lucrarii sunt incercarile de etanseitate la presiune la rece. 

2. BAZE DE PROIECTARE 

Proiectarea si dimensionarea instalatiilor mai sus mentionate au fost facute pe baza 
urmatoarelor date: 
 Planuri de arhitectura si constructii 
 Specificatii tehnice furnizate de beneficiarul lucrarii 
 Standard de stat STAS 1343-06 
 Standard de stat STAS 1478-90 
 Standard de stat STAS 1795-87 
 P118/2 – 2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a 
II-a – Instalatii de stingere   
 Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9 - 2015 
 Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118 - 99 
 Date furnizate de producatorii de utilaje si aparatura. 
 
 
SITUATIA EXISTENTA 
 
Alimentarea cu apa rece de consum menajer se face de la reteaua stradala de apa rece 
potabila. 
Apa calda menajera este preparata in regim propriu cu ajutorul a două boilere electrice. 
Instalatia de distributie apa rece si apa calda menajera este realizata pe la parterul 
cladirii. 
Apele uzate menajere sunt deversate direct la caminele de canalizare, din imediata 
apropiere a imobilului si mai departe la reteaua de canalizare stradala existenta in zona. 
Evacuarea apelor pluviale de pe acoperisul cladirii se face prin intermediul jgheaburilor 
și burlanelor. 
Cladirea nu este echipata cu mijloace de protectie la incendiu. 
 
SITUATIA PROPUSA 

2.1. Alimentarea cu apa rece potabila 
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Alimentarea cu apa rece de consum menajer se va face reteaua stradala de apa rece 
potabila, printr-un bransament contorizat. 
Debitul si presiunea functionarii optime a consumatorilor sunt asigurate de catre reteaua 
stradala de apa. 
Distributia se va realiza prin ghene de instalatii. In grupurile sanitare conductele vor fi 
montate fie in plafonul fals, pardoseala, fie mascate in pereti. 

2.2. Prepararea si alimentarea cu apa calda 

Apa calda menajera va fi preparata cu ajutorul panourilor solare și a pompelor de căldură 
propuse. 

2.3. Canalizare menajera 

Sistemul de canalizare al cladirii va fi realizat din conducte de polipropilena pentru 
canalizare cu garnituri de cauciuc. 

Apele uzate menajere vor fi deversate direct la caminele de canalizare, din imediata 
apropiere a imobilului si mai departe la reteaua de canalizare stradala existenta in zona. 

Instalatia de canalizare va fi prevazuta cu o coloana de ventilare naturala pentru a 
asigura regimul de curgere a apei uzate cu suprafata libera si pentru evacuarea gazelor 
nocive. Totodata se vor monta piese de curatire conform normativului I9 – 2015. 

Conductele de canalizare vor fi amplasate sub adancimea de inghet. La schimbarile de 
directie vor fi prevazute piese de curatire. 

2.4. Canalizare pluviala 

Evacuarea apelor pluviale de pe acoperisul cladirii se va face prin intermediul 
jgheaburilor și burlanelor. Pe latura de pe fațada posterioară este prevăzut un dren 
pentru preluarea apelor de infiltrație și o rigolă pentru colectarea și dirijarea laterala a 
apelor pluviale. 

2.5. Protectia la incendiu 

Conform P118/2 -2013, articolul 6.1, imobilul necesita echipare cu hidranti exteriori. 
La o faza ulterioara de proiectare se va cere aviz de la regia de apa pentru a afla 
presiunea disponibila, debitul disponibil si distanta la care se afla hidrantii exteriori fata 
de imobilul care face obiectul actualei documentatii, caz in care se poate folosi reteaua 
de hidranti exteriori existenta. Daca unul dintre parametrii nu este indeplinit se va realiza 
o incinta ingropata compusa dintr-un bazin de incendiu pentru rezerva intangibila si 
camera de pompe aferenta acestuia. 

3. MASURI DE PROTECTIA SI IGIENA MUNCII 
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La stabilirea solutiilor de proiectare, in conformitate cu : 
 Norme generale de protectia muncii - 1996  
 Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
 Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT-1993; 
 Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si de 
incalzire-1996, s-au avut in vedere: 
 prevederea de schele metalice pentru lucrul la inaltime; 
 stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru a putea fi 
deversate in retelele de canalizare; 
 
Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii specificate 
in “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” - MLPAT 1993 si a 
“Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare 
si de incalzire” - 1996. 

4. VERIFICAREA MATERIALELOR  

Inainte de punerea in opera, conductele si fitingurile vor fi verificate in vederea depistarii 
unor deficiente care ar putea sa afecteze montajul sau conditiile de exploatare ale 
instalatiilor. 
Verificarea se va face prin: 
 control vizual; 
 controlul dimensiunilor, 
si, dupa caz, se vor lua masuri de remediere a eventualelor deficiente. 
Controlul vizual va urmari ca: 
 tevile sa fie drepte; 
 suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara fisuri sau exfolieri; 
 suprafata filetului sa nu aiba deformari, zgarieturi care sa pericliteze etansarea 
imbinarilor. 
Controlul dimensiunilor va urmari ca abaterile dimensionale la diametrul exterior mediu 
al tevilor si la diametrul interior al mufelor fitingurilor sa se incadreze in cele admise in 
standardele de produs. Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in opera. 

5. STANDARDE SI PRESCRIPTII PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA 
INSTALATIILOR SANITARE 

 STAS 1478-90 - Alimentare cu apa la constructii civile si industriale 
 STAS 1795-87 - Canalizari interioare. Prescriptii de proiectare. 
 STAS 1504  - Distante de amplasare si cote de montaj ale obiectelor sanitare 
 STAS 1846-90 - Determinarea debitelor de apa de canalizare 
 STAS 4669  - Privind protectia conductelor subterane din otel contra coroziunii 
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 I9-2015  - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare. 
 P118/2 – 2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a 
II-a – Instalatii de stingere   
 NP127-2009 – Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru 
autoturisme 
 Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor 
 Legea 177/200 – ce modifica Legea protectiei muncii 90/1996. 
 Legea nr.10/1995  - Legea privind calitatea in construcţii 
 C56-2002 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii 
aferente construcţiilor 
 Ord.9/N/15.03.93. MLPAT -  Regulament privind protecţia si igiena muncii in 
construcţii. 
 HG 273/1994 – Regulamentul de recepţie al lucrărilor in construcţii si instalaţii aferente 
acestora. Anexa: Cartea tehnica a construcţiei. 
 C90-83 - Normativ pentru conditii de descarcare a apelor uzate in retelele de 
canalizare a centralelor populate 
 C 142-85- Instructiuni tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elementele de 
instalatii 
 Ordin IGSC-76- Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor 
ascunse la constructii si instalatii aferente 
 P7-92- Normativ privind proiectarea constructiilor fundate pe terenuri sensibile la 
umezire 
 NP 003-96 - Normativ privind proiectarea instalatiilor sanitare si tehnologice cu tevi 
din  PP 
 HG 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor, si a construcţiilor. 
 HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si 
echipamente noi in construcţii. 
 Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
 Legea 106/1996 - Legea protectiei civile 
 Strategia nationala de protejare a mediului 
 Directiva nr. 92/43/EEC  privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 
salbatice 
 OUG 195 / 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare 
 OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru anumite proiecte publice si private 
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 Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr.  462 din 1 iulie 1993 pentru 
aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice 
privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici, cu modificarile si completarile 
ulterioare 
 Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului national – Sectiunea a - III – a, zone 
protejate 
 Ordinul ministrului  apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea 
Procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu 
cu modificarile si completarile ulterioare 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind 
protectia mediului ca urmare a impactului drum – mediu inconjurator 

 

 

INSTALATII TERMICE: 

SCOALA 

 

GENERALITATI 

1.1. Obiectul proiectului 

Prezenta documentatie are ca obiectiv tratarea solutiilor tehnice si specificarea cerintelor 
de calitate ce trebuie respectate la executia instalatiilor termice. 

BAZE DE PROIECTARE 

La baza întocmirii prezentului proiect, a stat proiectul de arhitectura si tema de proiectare 
prezentata de beneficiar, in care sunt prezentate destinatiile incaperilor, temperaturile 
interioare ale incaperilor ce se vor realiza in instalatia de incalzire pe perioada de iarna. 

Până la finalizare proiectului nu au fost precizate alte cerinţe privind compartimentări şi 
spatii cu alte destinaţii de cat cele din tema. 

La stabilirea soluţiilor pentru instalaţiile termice si ventilaţie, s-au avut in vedere, conform 
temei de proiectare următorii parametrii de calcul: 

Parametrii climatici 

Conform standardelor româneşti in vigoare pentru localitatea Nehoiu (SR 1907/1,2-1997 
pentru iarna şi STAS 6648/1,2-1982 pentru vara) avem: 

 

 IARNA: temperatura exterioară de calcul tei= -15ºC, umiditate 95% 
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 VARA: pentru un grad de asigurare 98%1, avem temperatura medie zilnică 
tmz=27,7°C, conţinutul de umiditate xcl= 11,81 g/kg şi amplitudunea oscilaţiilor Az = 
7, conducând la o temperatură exterioară de calcul tev=+34,7°C≈+35°C 

Parametrii interiori de confort 

Denumire         Temperatura iarna  Temperatura vara  Umiditate 
relativa 

      0C    0C   % 
GRUP SANITAR   22±1    neimpus 

 neimpus 
SALI CLASA, BIROURI, etc. 20±1    neimpus  neimpus 
HOL, CORIDOR   18±1    neimpus 

 neimpus 
 

Temperaturi agenţi termici 

 Apa caldă pentru uz menajer: max +60°C 
 Agent termic primar încălzire – apă caldă 80°C /60°C 

INSTALATII 

SITUATIA EXISTENTA 

INSTALATIE TERMICA 
Cladirea  are o  instalaţie de încălzire centrala cu corpuri statice, radiatoare din otel , 

montate aparent in fiecare incapere. Instalatiile de încalzire interioare sunt caracterizate 
printr-o functionare cu eficienta slaba a transferului termic, consecinta a depunerilor de 
materii organice si anorganice în interiorul corpurilor de încalzire. 

Sursa de energie termica pentru cladire o reprezinta centrala termica proprie pe 
combustibil solid LEMN. 

Distributia agentului termic se realizeaza pe la parterul cladirii. 
 
 
INSTALATIE CLIMATIZARE 
In momentul actual cladirea nu are un sistem de climatizare. 
 
SITUATIA PROPUSA 
INSTALATIE TERMICA 
Incalzirea cu incaperilor se va face prin intermediul unui sistem de încălzire în 

pardoseala.  
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Avantajele sistemului de încălzire în pardoseală : 
 - căldura se distribuie uniform pe toată suprafața ; 
 - se reduce cantitatea de praf și se previne apariția mucegaiului ; 
 - economie de spațiu prin eliminarea corpsurilor fixe - radiatoare ; 
 - posibilitate de montare automatizare: 

 Soluție alcătuită din module, pentru sisteme de încălzire-răcire, potrivită pentru 
cerințe variate 

 Termostate de cameră disponibile în variante de conexiune prin cablu bus și radio 
 Controlul temperaturilor tur – retur ale agentului termic, precum și integrarea 

dezumidificatoarelor, sunt posibile  
 Sistemul poate fi operat confortabil, prin intermediul smartphone-ului, tabletei sau 

PC-ului, de oriunde 
 Detectarea deschiderii unei ferestre: Economie de energie. Se evită 

supraîncălzirea 
 Tehnologie Geofencing (stabilire locație): Încălzirea funcționează doar atunci când 

este cineva în imobil sau în drum spre acesta 
 Echilibrare hidraulică automată: Confort sporit, simultan cu eficiență energetică: 

camerele primesc doar energia necesară pentru a atinge temperatura dorită 

 
Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-

apa si realizarea unui sistem de încălzire nou. 
Operatiunea de inlocuire a distributiei de incalzire este necesara si oportuna, astfel incat 

beneficiile realizate din economia de energie termica obtinute prin izolarea cladirii sa 
fie posibila. 

INSTALATIE CLIMATIZARE 
Climatizarea, pe timpul sezonului cald se va realiza prin termediul instalației de răcire în 

pardoseală, conectată la pompele de căldură aer-apă propuse. 
Ventilarea încăperilor - săli de clasă, se realizează prin intermediul ventilatoarelor cu 

recuperatoare de căldură propuse. 

MĂSURI DE PROTECŢIA MEDIULUI 

 
Protecţia mediului (aerul atmosferic) este asigurată prin: 

 Utilizare de energie din surse regenerabile și tehnologia pompelor de căldură, se poate 
spune că nu se produc noxe în cantităţi care să afecteze mediul înconjurător 

NORME SI PRESCRIPTII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ 

 Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire I13/2015. 
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 Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire centrala I13/1-2015. 
 Normativ privind proiectarea si execuţia instalaţiilor de ventilare I5-2015. 
 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a II-a – Instalatii de 

stingere  P118/2 – 2013 
 Ordinul 3 – 2011 - Norme metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la 

incendiu şi protecţia civilă 
 SR 1907/1-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Prescripţii de 

calcul. 
 SR 1907/2-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Temperaturi 

interioare convenţionale de calcul 
 STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de construcţii. 
 STAS 6648/1-82  Calculul aporturilor de căldura din exterior 
 STAS 6648/2-82  Parametrii climatici exteriori. 
 STAS 9960 Instalaţii de ventilare si climatizare 
 STAS 12025/2 Acustica in construcţii. Efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau parţilor 

de clădire, limite admisibile. 
 Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118 – 99 
 STAS 11357 Masuri de siguranţa contra incendiilor. Clasificarea materialelor si 

elementelor de construcţie din punct de vedere al combustibilităţii. 
 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor din 1977, 1994 
 STAS 8974/1 Fiabilitate, mentabilitate 
 Legea 177/200 – ce modifica Legea protectiei muncii 90/1996. 
 Legea nr.10/1995  - Legea privind calitatea in construcţii 
 C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrărilor de constructii si 

instalatii aferente. 
 Ord.9/N/15.03.93. MLPAT -  Regulament privind protecţia si igiena muncii in 

construcţii. 
 HG 273/1994 – Regulamentul de recepţie al lucrărilor in construcţii si instalaţii 

aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a construcţiei. 
 HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si 

echipamente noi in construcţii. 
 Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor 
 Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
 Legea 106/1996 - Legea protectiei civile 
 OUG 195 / 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare 
HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra 

mediului pentru anumite proiecte publice si private 
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MASURI CONSTRUCTIVE PENTRU ADAPTAREA CONSTRUCTIEI LA 
EXIGENTELE PROTECTIEI LA FOC: 

 

 Golurile de evacuare vor avea latimea minim 90cm ,Cf P118/99, art 4.2.105. 

 Scarile vor fi inchise in casa de scara inchisa cu pereti de zidarie/gips-carton, A1...A2-
s1,d0, EI 150 si usi cu deschidere in sensul evacuarii, din tamplarie metalica cu geam 
securizat, sau pline, prevazute cu dispozitiv de autoinchidere. 

 Va fi asigurata desfumare de minim 1,00 mp cu actionare automata in caz de incendiu 
si cu deschidere manuala de la nivelul parterului 

Golurile de acces spre pod sau terase dupa caz vor fi protejate cu chepeng EI 30. 

 

5.1.c analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv 
de schimbari climatice ce pot afecta investitia; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

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 pentru reducerea 
riscurilor 

Naturali 

Vant 

Actiunea vantului 
poate afecta 
stabilitatea tamplariei 
montate pentru 
inchiderea 
balcoanelor/logiilor si 
poate deteriora stratul 
termoizolant 

Au fost prevazute urmatoarele masuri 
pentru reducerea acestui risc: 

 Tamplaria va fi astfel conformata cu 
respectarea prevederile CR-1-1-3-2005 si NP 
082-04 referitoare la actiuni date de zapada, 
respectiv vant. 

 Numarul de dibluri aferent fixarii 
stratului termoizolant va fi determinat in 
functie de zona de fatada influentata de 
actiunea vantului (camp, margine), de 
amplasarea cladirii fata de constructiile 
vecine, etc. 

Ploaie Actiunea ploii Au fost prevazute urmatoarele masuri 
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poate provoca infiltratii 
atat la nivelul terasei 
cat si la nivelul fatadei 
in zonele de fixare a 
tamplariei, cat si 
deterioarea finisajelor. 

pentru reducerea acestui risc: 
 Programul de faze determinante 

cuprinde o proba de inundare terasa pentru a 
verifica calitatea lucrarilor de hidroizolare. 

 Profilul cu picurator – asigura 
scurgerea apelor de pe verticalele fatadelor. 
Se va monta pe toate laturile orizontale de la 
partea superioara a golurilor de tamplarie, 
muchiilor de la balcoane si toate celelalte 
muchii ce raman suspendate 

 Profilul de contact cu tamplaria – 
asigura etansarea in zona de contact a 
tamplariei cu termosistemul, evitand 
penetrarea apei in masa de spaclu 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; 

A fost intocmita expertiza tehnica prin 
care s-a stabilit faptul ca nu sunt necesare 
lucrari de consolidare/reparatii care sa 
conditioneze executarea proiectului de 
reabilitare termica, intrucat structura de 
rezistenta imobilului prezinta un grad adecvat 
de siguranta privind ”cerinta de siguranta a 
vietii“, fiind capabila sa preia actiunile 
seismice, cu o marja suficienta de siguranta 
fata de nivelul de deformare, la care intervine 
prabusirea locala sau generala, astfel incat 
vietile oamenilor sa fie protejate. 

Antropici 

Incendiu 

Efectul propagarii 
incendiului poate cauza 
pierderi de vieti 
omenesti si daune 
materiale.  

Au fost prevazute urmatoarele masuri 
pentru reducerea acestui risc: 

 Bordarea cu fasii orizontale continue 
de material termoizolant cu clasa de reactie la 
foc A1 sau A2 s1, d0 dispuse in dreptul tuturor 
planseelor cladirii cu latimea de minimum 0.30 
m si cu aceeasi grosime cu a materialului 
termoizolant B s2, d0 utilizat la termoizolarea 
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fatadei. 
 lucrari de compartimentare interioara 

in vederea conformarii cailor de evacuare, cu: 
o pereti rezistenti la foc 150’ pentru 

case de scara si  
o pereti rezistenti la foc 90’ pentru caile 

de evacuare orizontale,  
 peretii de separare bucatarii si oficii 

vor fi rezistenti la foc 60’ 
 pereti despartitori camera detectie 

incendiuvor fi rezistenti la foc 60 
 prevederea usilor pline sau 

prevazute cu geam armat, cu sistem de 
autoinchidere pentru usile caselor de scara 

 prevederea instalatiilor de detectie 
incendiu 

 pevederea instalatiilor de stingere 
incendii: hidranti exteriori; 

Explozii 

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

Au fost prevazute urmatoarele masuri 
pentru reducerea acestui risc: 

 Pentru evacuarea gazelor arse si 
asigurarea aerului necesar arderii la bucatarii, 
tamplaria aferenta spatiilor in care sunt 
instalate aparate cu flacara libera va fi 
prevazuta cu grile de ventilatie/ tubulatura  
(conform cerintelor impuse de NTPEE – 2008) 
- nu este cazul 

Actiuni mecanice 

Actiunile 
mecanice ale factorilor 
antropici pot afecta 
caliatea 
termosistemului si 
implicit eficienta 
acestuia. 

Au fost prevazute urmatoarele masuri 
pentru reducerea acestui risc: 

 Plasa din tesatura din fibra de sticla 
rezistenta la mediul alcalin, cu rol de armare 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. 
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5.1.d informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri 
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor 
specifice in cazul existentei unor zone protejate; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Corpul de cladire, nu se afla in zona protejata, nu este monument istoric și nu interfereaza 
negativ cu cladirile invecinate si cu ansamblul arhitectural. 

 

5.1.e caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii 
lucrarilor de interventie. 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Anexa la Documentatie de avizare lucrari de interventie - Analiza financiara si economica 
aferenta realizarii lucrarilor de interventie 

5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND 
DEPASIREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATTI SI MODUL DE ASIGURARE A 
CONSUMURILOR SUPLIMENTARE  

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Nu este cazul. 

5.3 DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE 
PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT 
PE ETAPE PRINCIPALE  

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Conform documentatiei economice anexate. 

5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

5.4.a costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor 
unor investitii similare; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Conform documentatiei economice anexate. 

 

5.4.b costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei. 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

In vederea estimarii costurilor operationale, s-au luat in considerare, in cadrul Anexei – 
Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie, urmatoarele 
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premise generale: 

• estimarea a luat in considerare valori constante pentru fiecare cost si venit in parte 
pe perioada de analiza; 

• perioada de previziune de 20 de ani. 

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

Pentru detalii suplimentare, vezi Anexa – Analiza financiara si economica aferenta realizarii 
lucrarilor de interventie. 

5.5 SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

5.5.a impactul social si cultural 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

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 

 

5.5.b estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, 
in faza de operare; 
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(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

5.5.b.i Numar de locuri de munca create in faza de executie  

Conform Anexei – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie 

 

5.5.b.ii Numar de locuri de munca create in faza de operare 

Nu este cazul. 

 

5.5.c impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a 
siturilor protejate, dupa caz. 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Lucrarile de interventie propuse si executia acestora, au un impact minim asupra factorilor 
de mediu si a biodiversitatii, luandu-se urmatoarele tipuri de masuri: 

5.5.c.i Protectia calitatii apelor 

In cadrul santierului se vor amplasa grupuri sanitare ecologice. 

Pe teren nu se vor deversa ape rezultate din procesul de preparare al liantilor. 

5.5.c.ii  Protectia aerului 

Pentru protectia mediului inconjurator pe schele se vor monta mesh-uri ce vor ecrana 
dispersia prafului generat.  

5.5.c.iii  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

Programul de lucru interval orar 7 – 18.   

Nivelul de zgomot admis conf. STAS 10009/88 – prevede valori limita, pentru limita zona 
functionala: - 65 dB(A); 

- curba Cz 60 dB; 

Ordin 536/97 al MS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire:  

- ziua:- 50 dB (A); 

- curba Cz 45 dB; 

Valorile inregistrate pentru nivelul de zgomot generat de tipul de activitate desfasurata sunt 
in general sub nivelul admisibil, cu valori ridicate la utilizarea flexului si a uneltelor electrice 
de gaurit (bormasina) – surse discontinue de zgomot. 

5.5.c.iv  Protectia impotriva radiatiilor 

Nu este cazul. 

5.5.c.v  Protectia solului si subsolului 

La nivelul solului, zona adiacenta desfasurarii lucrarilor de santier este betonata (trotuare si 
cai de acces) si partial spatiu verde. Se va evita amplasarea containerelor de colectare a 
deseurilor in zona verde. Depozitarea temporara a materialelor ce vor asigura frontul de 
lucru conform planificarii se va face in incinte, pe suprafete betonate, cu evitarea scaparilor 
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accidentale de materiale (ambalaje deteriorate, manevrare defectuasa). Zonele de spatiu 
verde susceptibile de a fi afectate de eventualele incidente/accidente ce implica pierderi de 
materiale vor fi protejate prin acoperire cu folie de plastic pentru a nu permite contaminarea 
solului. 

5.5.c.vi  Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

Nu este cazul. 

5.5.c.vii Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

In zona de  influenta a lucrarilor efectuate pe santier  nu sunt amplasate obiective protejate 
susceptibile de a fi afectate. Zona va fi semnalizata corespunzator pentru prevenirea 
oricaror accidente in care sa fie implicati muncitorii si locatarii din zona. 

5.5.c.viii  Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament 

In urma santierului deseurile generate vor fi transportate la groapa de gunoi de catre o firma 
specializata. 

Se va avea grija pentru a genera cat mai putine deseuri. 

Tipuri de deseuri generate (conf.HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor): 

amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice – cod deseu 17 01 07 

materiale plastice – cod deseu 17 02 03; 20 01 39 

materiale izolante – cod deseu 17 06 03 

alte deseuri de la constructii si demolari – cod deseu 17 09 04 

vopsele, adezivi si rasini – cod deseu 20 01 28 

Deseurile rezultate se vor colecta si depozita selectiv in containere amplasate in zone 
special amenajate. 

5.5.c.ix Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei 

Beneficiarul va pune la dispozitie un numar suficient de containere selective (pentru moloz, 
metale, plastic, gunoi menajer) si va asigura evacuarea deseurilor pe toata durata lucrarilor. 
In acest scop beneficiarul este obligat sa incheie un contract cu o societate specializata. 

Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la 
containere. 

Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice. 

Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din constructie. 
Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor (prin tuburi sau 
jgheaburi speciale). 

Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele 
voluminoase si sa asigure preluarea acestora de catre operatori autorizati pentru 
valorificarea acestora. 

Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mentina 
caile de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat. 
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Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatilor din cadrul organizarii de santier 
(birouri, spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane special 
desemnate. 

5.5.c.x  Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 

In procesul de constructie si la utilizarea aparatelor nu se vor genera si utiliza substante 
toxice si periculoase. 

5.5.c.xi Spatiile de depozitare 

Depozitarea materialelor ce asigura frontul de lucru se va face in spatii special amenajate. 
Acestea trebuie amplasate pe teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le 
implica manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la 
producatori si de conditiile de impact asupra mediului (contaminari ale solului, aerului, apei 
etc). 

Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena, 
vopsele, diluanti etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis. 

Se vor asigura spatii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de siguranta 
a materialelor grele si/sau voluminoase. 

Spatiile de depozitare vor avea asigurate mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu 
tipul de materiale stocate (lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice). 

Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile 
organizarii de santier, va fi admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie 
de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general numai dupa ce s-au luat toate 
masurile de securitate generale si speciale. 

5.5.c.xii Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului 

Dupa incheierea lucrarilor si retragerea organizarii de santier terenul va fi curatat de moloz 
si deseuri si va fi adus la starea initiala. 

5.6 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII 
LUCRARILOR DE INTERVENTIE: 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

In cadrul Anexei – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de 
interventie, sunt prezentate urmatoarele: 

5.6.a prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si 
prezentarea scenariului de referinta; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

5.6.b analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea 
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
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5.6.c analiza financiara; sustenabilitatea financiara; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

5.6.d analiza economica; analiza cost-eficacitate; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

5.6.e analiza de senzitivitate; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

5.6.f analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

6 SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), 
RECOMANDAT(A)  

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

6.1 COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE 
VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR: 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Pentru detalii suplimentare cu privire la optiunea tehnoca, vezi Anexa – Audit Energetic si 
Expertiza Tehnica. 

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si 
riscurilor, vezi Anexa – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de 
interventie. 

6.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), 
RECOMANDAT(E) 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din 
cadrul Anexei – Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie 
pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante. 

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform 
Metodologiei de calcul al performantelor energetice a cladirilor Mc 001/3-2006, completata 
cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei – 
Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie. 

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI: 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

6.3.a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in 
lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul 
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general; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

INDICATORI MAXIMALI CU TVA 

Conform documentatiei economice atasate. 

 

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati 
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in 
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare; 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Ac scoala = 448,00 mp  

 

Adc scoala = 618,50 mp 

 

Regim de inaltime scoala: P+1E parțial 

 

• Durata de executie a lucrarilor de interventie: Conform documentatiei economice 
atasate.  

 

6.3.c indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie 
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;  

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Conform documentatiei economice atasate. 

 

6.3.d durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

Conform documentatiei economice atasate. 

6.4 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 
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 

6.4.a Rezistenta mecanica si stabilitate:  

(conform Legea 10/1995) 

Constructia analizata are rezistenta mecanica si stabilitatea asigurata conform normelor 
tehnice in vigoare in conditiile interventiilor propuse. 
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Constructia existenta se incadreaza in clasa de rise seismic RslII, corespunzand 
constructiilor la care degradarile structurale nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, 
considerandu-se ca nu sunt necesare masuri speciale de interventii- consolidare pentru 
imobil. 

 

6.4.b Securitate la incendiu: 
(conform Legea 10/1995) 
Constructia existenta are destinatia de scoala gimnaziala, gradul de rezistenta la foc II (cf. 
P118-99) respecta distanta minima normata fata de cladirile vecine cu destinatie diferita, nu 
prezintă compartimente de incendiu si majoritatea spatiilor incadrate in riscul mic de 
incendiu. 
 
6.4.c Igiena, sanatate si mediu: 
(conform Legea 10/1995) 
Scoala cuprinde spatii cu destinatii specifice unui astfel de program arhitectural: sali de 
activitati, depozitari, grupuri sanitare, vestiare, circulatii orizontale si verticale, etc. 
Toate incaperile sanitare sunt prevazute cu instalatie de alimentare cu apa calda, rece si 
canalizare.  
Incalzirea se face prin pardoseală, agentul termic fiind asigurat de la reteaua proprie. 
Evacuarea apelor uzate este asigurata prin legarea la reteaua de canalizare oraseneasca. 
Deseurile solide sunt sortate, compactate si depozitate in europubele.  
Evacuarea acestora se asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi 
existente. 
In curtea unitatii exista spatii verzi plantate cu vegetatie diversa. 
 
6.4.d Siguranta in exploatare: 
(conform Legea 10/1995) 
Cladirea dispune de case de scari prevazute cu rampe si trepte dimensionate conform 
STAS 2965, cu parapeti si balustrade conforme cu STAS 6131 si Normativul privind 
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare – 
indicativ NP 068-02. 
 
6.4.e Protectie impotriva zgomotului: 
(conform Legea 10/1995) 
Constructia dispune de vitraje izolante, materiale de finisaj care atenueaza zgomotul de 
impact din cladire. Nu exista tratamente acustice speciale. 
 
6.4.f Economie de energie si izolare termica:  
(conform Legea 10/1995) 
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Analiza termica si energetica a cladirii prezinta informatii legate de performanta energetica 
a cladirii in cadrul Dosarului de Audit Energetic – Situatia existenta, atat din punctul de 
vedere al protectiei termice a cladirii cat si al gradului de utilizare a energiei la nivelul 
instalatiilor aferene acesteia. 
Recomandarile prevazute in  Dosarul de Audit Energetic stau la baza prezentei 
documentatii de avizare a lucrarilor de interventie. 

 

6.5 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA 
URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE 
BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE 
EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE 

 (conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
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 

 
7 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
7.1 CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI 
DE CONSTRUIRE 
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
A fost emis CU nr __________ din ____________ emis de ________________________ 
 
7.2 STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI 
PUBLICITATE IMOBILIARA 
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
Anexat documentatiei 
 
7.3 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, 
EXPRES PREVAZUTE DE LEGE 
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
In posesia beneficiarului. 
 
7.4 AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII 
CAPACITATII EXISTENTE 
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) 
Au fost anexate la prezenta documentatie avizele de la furnizorii de utilitati 
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PRINCIPALE ACTE NORMATIVE SI REFERINTE TEHNICE IN VIGOARE, APLICABILE 
LA PROIECTAREA PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE: 
 
 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; 
 SR EN 1992-1-1-2004/NB 2008 – Proiectarea structurilor din beton; 
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 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 1-1-
4/2012; 
 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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1 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII 
LUCRARILOR DE INTERVENTIE 

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 Bâsca Rozilei din sat Bâsca 
Rozilei, oraș Nehoiu, județ Buzău. 

 

Investitia ce face subiectul prezentului proiect se estimeaza a fi de: 

Varianta 1 - 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 

Var 1: 2.914.583 lei fara TVA, 3.465.440 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: 3.189.504 lei fara TVA, 3.792.630 lei cu TVA. 

Amplasamentul 

Sat Bâsca Rozilei, oraș Nehoiu, județ Buzău, ”Școala Generală Bâsca Rozilei”. 
 

Obiectivul general 

Obiectivul general al prezentului proiect il constituie modernizarea si reabilitarea imobilului 
cu adresa: sat Bâsca Rozilei, oraș Nehoiu, județ Buzău, ”Școala Generală Bâsca Rozilei”. 

 

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; 
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 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. 

Perioada de esalonare a investitiei este de 9 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: 

 faza de executie – an 1 ( 9 luni de implementare); 
 faza de operare – 20 de ani de operare. 

 

1.2 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 că imobilului datează din anul 
1975, rezulta: 
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 necesitatea cresterii performantei energetice cladirii prin izolarea termica a fatadelor 
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 ( 9 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 
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cu proiect. Astfel scenariul de referinta pe baza caruia se vor prezenta indicatorii 
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: 2.914.583 lei fara TVA,  3.465.440 lei cu TVA. 

Var 2: 3.189.504 lei fara TVA, 3.792.630 lei cu TVA. 

Din care C+M (var. 2) = 2.228.159 lei fara TVA, 2.651.509 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 43.719 lei/an. 

Iar costurile administrative au fost estimate ca fiind 10% din costurile cu intretinerea 
cladirii, 4.372 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 31.895 lei/an. 

Iar costurile administrative au fost estimate ca fiind 10% din costurile cu intretinerea 
cladirii, 3.190 lei/an. 
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Varianta 1 

 
Costuri de operare An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 

  Implementare OPERARE 
Întreținere clădire (reparații, 
revizii, prevenire avarii)  43.719 43719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 

Costuri administrative  4.372 4372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 4.372 
TOTAL costuri de operare - 
lei  48.091 48091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 

 

 

Varianta 2 
ANII  

Costuri de operare An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 

  Implementare OPERARE
Întreținere clădire (reparații, 
revizii, prevenire avarii)  31.895 31895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 

Costuri administrative  3.190 3190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 
TOTAL costuri de operare - 
lei  35.085 35085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 
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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 100.335,29 kWh/an. Valoarea 
economisita ajunge astfel la 61.907 lei/an. Costul este de: 0,6170 lei/kwh. 

 

Varianta 2 

 

Economia de energie in cazul acestei cladiri este de 111.399,55 kWh/an. Valoarea 
economisita ajunge astfel la 68.734 lei/an. Costul este de: 0,6170 lei/kwh. 
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Varianta 1 

 
ANII   

Costuri de operare An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 
  Implementare OPERARE 
Economii  61.907 61907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 

TOTAL economii din 
exploatare - lei  61.907 61907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 

 

 

Varianta 2 

 
ANII   

Costuri de operare An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 
  Implementare OPERARE
Economii   68.734 68734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 
TOTAL economii din 
exploatare - lei  68.734 68734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 
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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 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An2

  Implementare OPERARE 
Factorii de actualizare pentru 4% 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 0

Resurse financiare 2.914.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Venituri   61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.9

Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.7

Total fluxuri de intrare 2.914.583 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 207.6

Costuri exploatare 0 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.0

Costuri investitie 2.914.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total fluxuri de iesire 2.914.583 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.0

Total flux de numerar neactualizat 0 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 159.5

Flux de numerar cumulat 
neactualizat   13.816 27.633 41.449 55.265 69.081 82.898 96.714 110.530 124.346 138.163 151.979 165.795 179.611 193.428 207.244 221.060 234.876 248.693 262.509 422.0

 

Varianta 2 

  An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 
  3.189.504 OPERARE
Factorii de actualizare pentru 4% 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 0,44 

Resurse financiare 3.189.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Venituri   68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 

Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.475 

Total fluxuri de intrare 3.189.504 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 228.209 

Costuri exploatare 0 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 

Costuri investitie 3.189.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total fluxuri de iesire 3.189.504 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 

Total flux de numerar neactualizat 0 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 193.124 

Flux de numerar cumulat 
neactualizat   33.649 67.298 100.947 134.596 168.245 201.894 235.543 269.192 302.841 336.490 370.139 403.788 437.437 471.086 504.735 538.384 572.033 605.682 639.331 832.455 
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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 13.816 lei in  primul an de operare si ajungand la 422.054 
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 33.649 lei in  primul an de operare si ajungand la 833.455 
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 : 1,07.  

Var 2 : 1,14. 

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 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 

  Implementare OPERARE
Factorii de actualizare pentru 4% 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 0,44 

Resurse financiare 2.914.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Venituri   61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 

Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.729 

Total fluxuri de intrare 2.914.583 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 207.636 

Costuri exploatare 0 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 

Costuri investitie 2.914.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total fluxuri de iesire 2.914.583 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 

Total flux de numerar neactualizat 0 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 159.545 

Flux de numerar cumulat 
neactualizat   13.816 27.633 41.449 55.265 69.081 82.898 96.714 110.530 124.346 138.163 151.979 165.795 179.611 193.428 207.244 221.060 234.876 248.693 262.509 422.054 

Total fluxuri de intrare actualizate 2.798.000 56.954 55.097 52.621 50.764 48.906 47.049 45.192 43.335 42.097 40.239 38.382 37.144 35.906 34.668 32.811 31.573 30.334 29.096 28.477 91.360 

Total fluxuri de iesire actualizate 2.798.000 44.243 42.801 40.877 39.434 37.992 36.549 35.106 33.663 32.702 31.259 29.816 28.854 27.893 26.931 25.488 24.526 23.564 22.603 22.122 21.160 

Total flux de numerar actualizat 0 12.711 12.296 11.744 11.329 10.915 10.500 10.086 9.671 9.395 8.981 8.566 8.290 8.013 7.737 7.323 7.046 6.770 6.494 6.355 70.200 

Flux de numerar cumulat actualizat   12.711 25.007 36.751 48.081 58.995 69.496 79.582 89.253 98.648 107.629 116.195 124.484 132.498 140.235 147.558 154.604 161.374 167.867 174.223 244.423 

Raportul B/C 1,07 

 

Varianta 2 

 
  An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 
  Implementare OPERARE
Factorii de actualizare pentru 4% 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 0,44 

Resurse financiare 3.189.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Venituri   68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 

Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.475 

Total fluxuri de intrare 3.189.504 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 228.209 

Costuri exploatare 0 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 

Costuri investitie 3.189.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total fluxuri de iesire 3.189.504 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 

Total flux de numerar neactualizat 0 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 193.124 

Flux de numerar cumulat 
neactualizat   33.649 67.298 100.947 134.596 168.245 201.894 235.543 269.192 302.841 336.490 370.139 403.788 437.437 471.086 504.735 538.384 572.033 605.682 639.331 832.455 

Total fluxuri de intrare actualizate 3.061.924 63.235 61.173 58.423 56.361 54.299 52.237 50.175 48.113 46.739 44.677 42.615 41.240 39.865 38.491 36.429 35.054 33.679 32.305 31.617 100.412 

Total fluxuri de iesire actualizate 3.061.924 32.278 31.225 29.822 28.769 27.717 26.664 25.612 24.559 23.857 22.805 21.752 21.051 20.349 19.647 18.595 17.893 17.191 16.490 16.139 15.437 

Total flux de numerar actualizat 0 30.957 29.948 28.602 27.592 26.583 25.573 24.564 23.554 22.881 21.872 20.862 20.189 19.516 18.843 17.834 17.161 16.488 15.815 15.479 84.975 

Flux de numerar cumulat actualizat   30.957 60.905 89.506 117.098 143.681 169.254 193.818 217.372 240.254 262.126 282.988 303.177 322.694 341.537 359.371 376.532 393.020 408.835 424.314 509.288 

Raportul B/C 1,14 
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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 

 ANII
  An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 
  2.914.583 OPERARE
Venituri   61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 

Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.729 

Venituri totale   61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 207.636 

Costuri exploatare 0 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 

Costuri investitie 2.914.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli totale 2.914.583 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 

Flux de numerar net -2.914.583 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 13.816 159.545 

Rata internă a rentabilității financiare (FRC/C) a 
investiției -11,5% 

Valoarea actuală netă financiară (FVNA/C) a 
investiției -2.557.987 

 

Varianta 2 

 ANII
  An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 

  3.189.504 OPERARE
Venituri   68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 

Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.475 

Venituri totale   68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 228.209 

Costuri exploatare 0 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 

Costuri investitie 3.189.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli totale 3.189.504 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 

Flux de numerar net -3.189.504 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 33.649 193.124 

Rata internă a rentabilității financiare (FRC/C) a 
investiției -9,1% 

Valoarea actuală netă financiară (FVNA/C) a 
investiției -2.557.136 
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Analizand tabelul de mai sus, putem afirma urmatoarele: 

Varianta 1:  

 Rata interna de rentabilitate este de -11,5%. 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 -2.557.987 lei. Aceasta valoare este 
negativa din cauza fluxului negativ din cele 9 luni de implementare a proiectului 
care prin actualizare valoreaza mai mult decat anii pozitivi.  

 
Varianta 2:  

 Rata interna de rentabilitate este de -9,1%. 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 -2.557.136 lei. Aceasta valoare este 
negativa din cauza fluxului negativ din cele 9 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. 



 
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 

 
 

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 Bâsca Rozilei 
Rozilei, 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 Bâsca Rozilei, oraș Nehoiu, județ Buzău 

Documentatie  – Analiza economică și financiară aferentă realizării 
lucrărilor de intervenție

Pag 19 / 44 
 

PROIECT NR.
 

226_29/ 
aprilie 2021 

  
 

 

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 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 
Valori actuale 
decese, 
îmbolnăviri 
grave și 
îmbolnăviri 
ușoare 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 

Scădere cu 
0.25% a valorilor 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 

Valoare 
economie 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 
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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  104,62 
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 – 56,32 tone emisie CO2 (104,62 kg*538,38 mp arie utila); 

Cazul 2 cu proiect – 14,96 tone emisie CO2 (27,79kg*538,38 mp arie utila). 

 

Varianta 2 

 

Conform certificatului energetic, in momentul de fata,  emisia de CO2 este  104,62 
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 – 56,32 tone emisie CO2 (104,62 kg*538,38 mp arie utila); 

Cazul 2 cu proiect – 10,37 tone emisie CO2 (19,25 kg*538,38 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 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 
Cost emisie de 
referință   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 

Economia 0 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 

 

 

Varianta 2 

 
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   29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 
Cost emisie de 
referință 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 
Economia 0 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 
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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 An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 
Salariu mediu brut pe economie 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 

Situația ”fara 
proiect” 

Ajutor șomaj 
pers. Anul 1 603.360 214.200 228.900 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 244.200 

Situația ”cu 
proiect” 

Forța de 
muncă: 30 pers. 
Pentru anul 1 și 
0 persoane 
pentru anii de 
operare 1.951.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Situația ”cu 
proiect” Investitori 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 

Beneficii sociale 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 
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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 An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 

Angajați 
beneficiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Angajați 
investitor 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  %  19,00 

Impozit pe venit  %  10,00 

Asigurări sociale suportate de angajati (CAS + 
CASS)  %  35,00 

Contributia obligatorie pentru munca  %  2,25 

Taxa cercetare  %  0,00 

Valoarea pietei  %  100,00 

Subventii  %  0,00 

Rata de actualizare analiza financiară a proiectului %  4,00 

Prețulumbră al forței de muncă = Sl     0,6199 

Prețul umbră al schimbului = Sf     1,00 

Factorul standard de conversie = Scf     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  0%

Procent forța de muncă ‐ L (necalificată)  5%
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Procent forța de muncă ‐ L (calificată)  15%

Procent alte costuri în afară de cele cu forța de 
muncă ‐ O (echipamente, materiale, manoperă 
etc.)  80%

L+O  100%

Valoarea economică a costurilor de investiție (Ev‐
inv)  0,98

     

Costuri operaționale și de întreținere + venituri 
operaționale    

Procent în moneda străină ‐ F  0%

Procent forța de muncă ‐ L (calificată)  0%

Procent alte costuri în afară de cele cu forța de 
muncă ‐ O (consumabile, întreținere, energie, apă 
și alte costuri operaționale)  100%

L+O  100%

Valoarea economică a costurilor de întreținere și 
operare (Ev‐op)  1%

 

Avand in vedere cele de mai sus, prezentam mai jos tabelul analizei economice in 
variantele analizate: 
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Anul cf An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 
  Implementare OPERARE

Corecția fiscală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Economii din 
creșterea confortului 
interior (economii 
medicale) 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 

Economii emisii CO2 0 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 20.975 

Beneficii sociale 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 

Taxe și impozite 
angajat, angajator 
pentru angajat   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) Total beneficii 
externe 1.348.560 728.018 760.318 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 794.018 

Venituri 1 0 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 207.636 

Total venituri 1.348.560 789.925 822.225 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 855.925 1.001.654 

Externalități 
negative: 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 

Costuri de operare 1   48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 

Costuri de investiții 0,98 2.856.291                                         

Total cheltuieli 2.886.291 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 60.091 

Cash-flow   -1.537.731 729.834 762.134 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 795.834 941.563 

ERR (RIRE)   50%                                         

ENPV (VNAE)   7.944.401                                         

Factor de 
actualizare (5%)   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 

Total venituri 
actualizate   1.281.132 718.832 707.113 701.858 667.621 641.944 607.707 582.029 547.792 522.114 496.436 479.318 453.640 436.522 410.844 393.725 376.607 359.488 342.370 325.251 360.595 

Total costuri 
actualizate   2.741.977 54.682 51.678 49.274 46.871 45.068 42.664 40.862 38.458 36.655 34.853 33.651 31.848 30.646 28.843 27.642 26.440 25.238 24.036 22.834 21.633 

B/C 3,30                                           
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Anul cf An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 
  Implementare OPERARE
Corecția fiscală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economii din 
creșterea confortului 
interior (economii 
medicale)   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 

Economii emisii CO2   0 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 23.970 

Beneficii sociale   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 

Taxe și impozite 
angajat, angajator 
pentru angajat     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) Total beneficii 
externe 1.348.560 731.013 763.313 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 797.013 

Venituri 1 0 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 228.209 

Total venituri 1.348.560 799.746 832.046 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 865.746 1.025.221 

Externalități 
negative: 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 

Costuri de operare 1   35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 

Costuri de investiții 0,98 3.125.714                                         

Total cheltuieli 3.155.714 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 47.085 

Cash-flow   -1.807.154 752.662 784.962 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 818.662 978.137 

ERR (RIRE)   44%                                         

ENPV (VNAE)   7.963.677                                         

Factor de 
actualizare (5%)   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 

Total venituri 
actualizate   1.281.132 727.769 715.560 709.912 675.282 649.310 614.680 588.707 554.078 528.105 502.133 484.818 458.845 441.531 415.558 398.243 380.928 363.613 346.298 328.984 369.080 

Total costuri 
actualizate   2.997.928 42.847 40.493 38.609 36.726 35.313 33.430 32.017 30.134 28.722 27.309 26.367 24.955 24.013 22.601 21.659 20.717 19.776 18.834 17.892 16.950 

B/C 3,24                                           
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Putem constata din rezultatele analizei ca proiectul este corespunzator pentru 
finantare.  

Varianta 1 

 

Prin inidicatorii economici obtinuti: o rata interna de rentabilitate de 50% mai mare 
decat 5%, o valoare neta actuala pozitiva in valoare de 7.944.401 lei si un raport 
cost-beneficiu de 3,30 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 44% mai mare 
decat 5%, o valoare neta actuala pozitivă in valoare de 7.963,677 lei si un raport 
cost-beneficiu de 3,24 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;  

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:  

 

 

Tipul de risc P
ro

b
a

b
ili

ta
te

 

Impact 

1 2 3 

Riscuri 
tehnice 

Lucrarile de interventie 
ale prezentului 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.  

Mica      X 

Medie       

Mare       

Riscuri 
logistice 

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

Mica     

Medie   X  

Mare    

Riscuri 
financiare 

Estimarea nerealista a 
bugetului necesar 
realizarii proiectului. 

Mica     X 

Medie       

Mare       

Riscuri 
manageriale 

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

Mica    

Medie    

Mare   X 
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Riscuri 
legale/juridice 

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.

Mica   X   

Medie       

Mare       

Risc de forta 
majora 
 

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    

 

Din tabelul de mai sus putem identifica urmatoarele: 

 Riscuri tehnice 
 

Lucrarile de interventie 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 cauzate 
deficientelor in ceea ce priveste adaptabilitatea si planificarea.  

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 sa permita acoperirea diferentelor 
nefavorabile, produse de astfel de situatii. 

 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

Pesimist 
(P)

Realist 
(R)

Optimist 
(O)

Economie -10% 0% 10%
Cost 
Intretinere

10% 0% -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 
Cost 
întreținere  An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 RIR VAN 

      venit 0 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 207.462    

      cheltuială 3.189.504 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085     

1 -10% Constant flux -3.189.504 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 172.378 -10,03% -2.645.151 
      venit   62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 207.462     

      cheltuială 3.189.504 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593     

2 -10% 10% flux -3.189.504 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 23.892 168.869 -10,49% -2.690.998 
      venit   62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 62.485 207.462     
      cheltuială 3.189.504 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895     

3 -10% -10% flux -3.189.504 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 30.590 175.567 -9,63% -2.603.472 
      venit   75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 251.030     

      cheltuială 3.189.504 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085     

4 10% Constant flux -3.189.504 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 40.522 215.945 -8,16% -2.460.319 
      venit   75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 251.030     
      cheltuială 3.189.504 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593     

5 10% 10% flux -3.189.504 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 37.014 212.437 -8,53% -2.506.166 
      venit   75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 75.607 251.030     

      cheltuială 3.189.504 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895     

6 10% -10% flux -3.189.504 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 219.135 -7,83% -2.418.640 
      venit   68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 228.209     

      cheltuială 3.189.504 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593 38.593     

7 Constant 10% flux -3.189.504 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 30.141 189.616 -9,49% -2.602.983 
      venit   68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 68.734 228.209     

      cheltuială 3.189.504 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895 31.895     

8 Constant -10% flux -3.189.504 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 36.838 196.314 -8,73% -2.515.456 

Variante Economie Cost întreținere  An1 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 An11 An12 An13 An14 An15 An16 An17 An18 An19 An20 RIR VAN 
      venit 0 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 188.760    

      cheltuială 2.914.583 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091     

1 -10% Constant flux -2.914.583 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 140.669 -12,70% -2.637.344 
      venit   56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 188.760     

      cheltuială 2.914.583 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900     

2 -10% 10% flux -2.914.583 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 3.379 135.860 -13,62% -2.700.187 
      venit   56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 56.279 188.760     
      cheltuială 2.914.583 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719     

3 -10% -10% flux -2.914.583 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 12.560 145.041 -11,93% -2.580.214 
      venit   68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 228.400     

      cheltuială 2.914.583 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091 48.091     

4 10% Constant flux -2.914.583 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 20.007 180.309 -10,28% -2.470.695 
      venit   68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 228.400     
      cheltuială 2.914.583 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900     

5 10% 10% flux -2.914.583 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 175.500 -10,97% -2.533.538 
      venit   68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 68.098 228.400     

      cheltuială 2.914.583 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719     

6 10% -10% flux -2.914.583 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 24.379 184.681 -9,70% -2.413.565 
      venit   61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 207.636     

      cheltuială 2.914.583 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900 52.900     

7 Constant 10% flux -2.914.583 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 9.007 154.736 -12,24% -2.620.830 
      venit   61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 61.907 207.636     

      cheltuială 2.914.583 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719 43.719     

8 Constant -10% flux -2.914.583 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 18.188 163.917 -10,79% -2.500.857 
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Grupand aceste variante pe intervale de variatie se obtine urmatoarea distributie de 
probabilitate dupa valoarea RIRF/C. 

Varianta 1 

Valoare 
RIR  Variante

Probabilitate 
de apariție 

13,00%  2 25,00% 

12,00%  2 25,00% 

11,00%  2 25,00% 

10,00%  2 12,50% 

Total  8 87,50% 

 

Pentru a surprinde intensitatea variatiei indicatorilor de performanta financiara la variatia 
variabilelor cheie am calculat media si deviatia standard. 

Media obtinuta este: M =-11,53%. 

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 0,75%, semnificand existenta unor riscuri 
scazute pentru proiectul analizat. 

Varianta 2 

Valoare 
RIR  Variante

Probabilitate 
de apariție 

10,00%  3 37,50% 

9,00%  3 37,50% 

8,00%  2 25,00% 

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 0,0100% 
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 0,65%, 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 
   - Termosistem pereți exteriori 
   - Izolare structură acoperiș 
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   - 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  Tip consum  Încălzire  ACM  Iluminat  Climatizare  Ventilare  Total 

Reală 

Consum total (KWh/an)  132.548,68  11.743,89  5.722,30        150.014,87 

Consum unitar (KWh/mp.an)  246,24  21,82  10,63        278,69 

P1 

Consum total (KWh/an)  125.099,64  11.743,89  5.722,30        142.565,83 

Consum unitar (KWh/mp.an)  232,32  54,27  11,26        297,85 

P2 

Consum total (KWh/an)  38.182,51  11.743,89  5.722,30        55.648,70 

Consum unitar (KWh/mp.an)  100,42  21,82  10,63        132,87 

P3 

Consum total (KWh/an)  25.087,40  3.325,00  5.722,23  15.544,81     49.679,44 

Consum unitar (KWh/mp.an)  46,59  6,17  10,63  28,87     92,26 

P4 

Consum total (KWh/an)  24.242,68  3.325,17  2.093,50  4.663,00  4.290,25  38.614,60 

Consum unitar (KWh/mp.an)  45,02  6,17  3,89  8,66  7,97  71,71 

 

Nr. 
crt. 

Varianta, 
soluție, 
pachet 

Consum 
anual 

încălzire 

Consum 
specific 
încălzire 

Consum 
specific 

total 
Consum total Economia 

anuală O Nota 
energetică

Clasa 
energetică

0 0 KWh/an KWh/mp.an KWh/mp.an KWh/an KWh/an % 0 0 

1 

V0 - 
clădirea 
reală 132.548,68 246,24 278,69 150014 0 0 76,7 C

2 P4 38615,3
45,02 
Reg.=48,18 71,72

38615,3 
Reg=49022,39 111399,55 74 100 A

 

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): 3.792.630 lei cu TVA. 

Investitie varianta alternativa ( varianta 1 - propusa prin proiect): 3.465.440 lei cu TVA. 

 

Economie de energie Varianta 1: 100.335 kwh/an 

Economie de energie Varianta 2: 111.400 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:  -11,5% 

Valoarea actuala neta: -2.557.987lei 

Raport cost-beneficiu: 1,07 

 

Indicatori financiari Varianta 2: 

Rata interna de rentabilitate: -9,1% 

Valoarea actuala neta: -2.557.136 lei 

Raport cost-beneficiu: 1,14 

 

Tabelele aferente indicatorilor financiari sunt prezentate in capitolele de mai sus. 

 

Indicatori economici Varianta 1: 

Rata interna de rentabilitate: 50% 
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Valoarea actuala neta: 7.994.401 lei 

Raport cost-beneficiu: 3,30 

 

Indicatori economici Varianta 2: 

Rata interna de rentabilitate: 44,00% 

Valoarea actuala neta: 7.963.677lei 

Raport cost-beneficiu: 3,24 

 

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.

 




















































































































































































































































































































































