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1. INTRODUCERE  

În lucrarea de faţă este prezentat raportul de audit   energetic  pentru cladirea    

bloc de locuinte  întocmit pe baza datelor şi observaţiilor relevate asupra clădirii şi instalaţiilor 

aferente. 

Rezultatele obţinute pe baza expertizei termo-energetice servesc la certificarea energetică a clădirii 

precum şi la identificarea soluţiilor tehnice optime de reabilitare/modernizare a elementelor de 

construcţie/sistemului de instalaţii pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie-instalaţie privind 

utilizarea energiei termice şi electrice. După analiza termică şi energetică a cladirii şi instalaţiilor aferente  s-

au introdus datele în programul de calcul  Certificate-Energetice.ro,şi a  fost generat  certificatul energetic al 

clădirii .  

În final, s-a întocmit raportul de expertiza energetica, precedat de notele de calcul care au servit la 

stabilirea valorilor menţionate în raport. 

Lista completă a legilor, standardelor, normativelor şi ghidurilor tehnice   respectate/utilizate este 

prezentată în continuare: 

 

* * *    Ordonanţă de urgenţă nr. 18 din 04/03/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 

de locuinţe. 

* * *     Norme metodologice  de aplicare a   Ordonanţei de urgenţă  nr. 18 din 04/03/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe ,ordin  nr.163/540/23/03/2009     

* * *  Legea nr. 10/1995, actualizata, privind calitatea în construcţii. 

* * *   Legea 372/2005, actualizata, privind performanţa energetică a clădirilor 

* * *  Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea I-a –Anvelopa clădirii 

* * *  Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a II-a – Performanţa energetică 

a     instalaţiilor din clădiri 

* * *  MC001/4-2009 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor -  

SR 1907/1-97  Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul. 

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

convenţionale de calcul. 

SR 4839-97  Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile. 

NP 048-2000  Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a 

instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora. 

MP 022-02  Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi 

produselor pentru construcţii 

MP013-2001  Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică 

a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program cadru al programului naţional anual de 

reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. 
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MP 024-02   Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al 

                instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente. 

GP 039-97  Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit. 

GT 036-02   Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor existente şi a 

    instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora. 

GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării    

termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente. 

GT 037-02  Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente. 

GT 040-02  Ghid de evaluare a gradului de izolare termică al elementelor de construcţie la 

clădiri  existente în vederea reabilitării termice 

GT 041-02     Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile 

C107/0-2002   Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri 

C 107/1-2005   Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de 

                                         locuit. 

C 107/3-2005   Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor. 

C 107/5-2005  Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în contact cu 

solul. 

STAS 4908-85  Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale. 

STAS 11984-2002  Instalaţii de încălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. 

STAS 7462/2   Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exterior 

STAS 6472/4  Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructii la 

difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul 

STAS 6472/6  Fizica construcţiilor. Proiectarea elementelor de construcţii cu punţi termice 

STAS 1478-90               Construcţii civile şi industriale. Alimentarea interioară cu apă. 

IZ – 1981  Indicator de norme de deviz pentru izolaţii 

RpC-1981   Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii în construcţii 
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2.INFORMAŢII PRIVIND  CLADIREAe 

2.1. Elemente de alcătuire arhitecturală şi izolare termică 

Clădirea expertizată se afla in, Bloc de locuinte ,Oras Marasesti , str.Republicii, bl.135, Judet 

Vrancea.  

           -     aria construită = 267 mp;    -     aria desfăşurată = 823 mp 

    -     aria utilă = 679.69 mp;    -     înalţimea libera construcţiei  2.6 

    -     volum de aer incalzit = 1669.23 mc  

-      Clădiriea este dispusa pe  3 niveluri supraterane  avand un nr total de 12 apartamente dispuse pe fiecare 

nivel astfel: 3 ap cu 2 camere si 1 ap cu 3 camere  

Cladirea  pentru care se propun solutii de reabilitare termica ,  a fost construita aproximativ in anii 1970  si,  

are un regim de inaltime P+2E 

             Sistemul constructiv este realizat caramida  

Placa pe sol   este din beton armat si este netermoizolant  

            Planseul intre etaje este realizate din beton armat 

            Soclul perimetral este nu este in vreun fel termoizolant ,  

            Tamplaria exterioara este din PVC  

               Constructia este prevazuta cu sarpanta . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta zona climatica  Romania  
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harta zona eoliana  Romania 

 

 

 

                           Conform Normativului P100/1992, imobilul se incadreaza in clasa  de importanta  “III”, 

categoria  C, are gradul II de rezistenta la foc, iar incadrarea in zona climatica este  III  (Te = -18ºC).     

 Clădirea nu prezintă elemente speciale de umbrire a faţadelor.  

2.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă 

Conform expertiza tehnica  

2.3 Instalaţia de încălzire şi de preparare a apei calde menajere 

Cladirea   nu  dispune de instalaţie de încălzire centralizat.Apartamentele sunt debransate si au ca 

sistem de incalzire individual centrale termice pe gaz. Avand un numar de 12 de centrale termice.  

 2.4. Instalaţia de iluminat 

Releveul efectuat asupra instalaţiei de iluminat a cladiri a condus la înregistrarea corpurilor de 

iluminat si a rezultat faptul ca pe zona spatiilor comune corpurile de iluminat sunt incandescente iar in 

apartamente sunt mixte . Instalaţia de iluminat interior are o putere instalată de aproximativ  6.4  KW. 

 

\ 
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2.5 Aprecieri privind starea actuală a clădirii 

La inspecţia vizuală a clădirii nu s-au constatat degradări:  

    Imobilului  necesită lucrări de reabilitare şi  modernizarea   instalaţiilor aferente construcţiei. 

   

3.FISA DE ANALIZĂ TERMICĂ  SI  ENERGETICĂ 

Clădirea:Bloc de locuinte  

Adresa: Oras Marasesti , str.Republicii, bl.135,Judet Vrancea.  

 Proprietar:Primaria Marasesti  

 Categoria clădirii: 

  locuinţe  birouri spital 

  comerţ  hotel autorităţi locale / guvern 

  şcoală cultură altă destinaţie: - 

❑ Tipul clădirii: 

  individuală  înşiruită 

  bloc  tronson de bloc 

❑ Zona climatică în care este amplasată clădirea: III 

❑ Regimul de înălţime al clădirii:P+2E 

❑ Anul construcţiei: 1970 

❑ Proiectant / constructor:- /  

❑ Structura constructivă: 

 

  zidărie portantă  cadre din beton armat 

  pereţi structurali din beton armat  stâlpi şi grinzi 

  diafragme din beton armat  schelet metallic 
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❑ Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia: 

  partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ, 

 

 

 

 

Plan parter 

 

Plan etaj 1,2 
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  secţiuni reprezentative ale construcţiei , 

 detalii de construcţie, 

 planuri pentru instalaţia de încălzire interioară, 

  schema coloanelor pentru instalaţia de încălzire interioară, 

  planuri pentru instalaţia sanitară, 

❑ Gradul de expunere la vânt: 

  adăpostită  moderat adăpostită  liber expusă (neadăpostită) 

❑  Starea subsolului tehnic: nu are subsol  

❑ Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele cardinale, a distanţelor 

până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a 

punctului de racord la sursa de căldură exterioară,exista 
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Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici 

termotehnice ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii: tip, arie, 

straturi, grosimi, materiale, punţi termice: 

  Pereţi exteriori opaci: 
Cladire P+2E  

✓ alcătuire:caramida   

✓ Aria totală a pereţilor exteriori opaci+soclu [m²] : 566.37[m²] 

✓ Stare:  bună, pete condens, igrasie, 

✓ Starea finisajelor: bună,  tencuială căzută parţial / total, 

✓ Tipul şi culoarea materialelor de finisaj:Tencuială culoare bej deschis 

✓  Elemente de umbrire a fațadelor:Nu este umbrită 
❑ Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii:     Nu este cazul 
❑ Placa pe sol:  

✓ alcătuire:placa din beton armat de 15 cm netermoizolata   

✓ Aria totală a placii pe sol [m²] : 267 [m²] 

✓ Stare:  bună, pete condens, igrasie, 

✓ Starea finisajelor: bună,  tencuială căzută parţial / total, 

✓ Tipul şi culoarea materialelor de finisaj:netencuit 
 

❑ Terasă / acoperiş:  
 
Planşeu sub pod:     

✓ alcătuire:placa din beton armat de 15 cm netermoizolata   

✓ Aria totală a planseului sub pod [m²] : 278[m²] 
 

 Ferestre / uşi exterioare: 

FE /    

/ UE 
Descriere Arie [m²] 

Tipul 

tâmplăriei 
Grad etanşare 

Prezenţă oblon 

(i / e) 

 Din PVC cu geam dublu  

 

160.51 Cu ochiuri 

mobile,din 

PVC 

cu masuri de 

etansare 

 

i 

✓ Starea tâmplăriei:  bună  evident neetanşă 

         fără măsuri de etanşare, 

  cu garnituri de etanşare, 

  cu măsuri speciale de etanşare; 
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  Alte elemente de construcţie:  

PPS Descriere Arie [m²] 
Straturi componente (i → e) Coeficient 

reducere, r 

[%] Material Grosime [m] 

PPS Pardoseala pe sol 

este din beton asezata 

pe un strat de 

umplutura 

267 Pamant  

Umplutura  

beton 

8m 

20 cm 

10 

0.9 

 Elementele de construcţie mobile din spaţiile comune:  

✓ uşa de intrare în clădire: 

 Uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă 

(interfon, cheie), 

 Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada 

de neutilizare, 

  Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată frecvent 

deschisă în perioada de neutilizare, 

✓ ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei şi gradul de etanşare: 
 Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare, 

 Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe, 

  Ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte, 

❑ Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit: 

✓ Aria utilă a pardoselii spaţiului încălzit [m²]: 679.69 

✓ Volumul spaţiului încălzit [m³]: 1699.24 

✓ Înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: 2.6 m 

❑ Gradul de ocupare al spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de încălzire:  
❑ Raportul dintre aria faţadei cu balcoane închise şi aria totală a faţadei prevăzută cu balcoane / 

logii:   

❑ Adâncimea medie a pânzei freatice: Ha =aproximativ  . m;    
❑ Înălţimea medie a subsolului faţă de cota terenului sistematizat [m]: ... m    
❑ Perimetrul pardoselii subsolului clădirii [m]:  - 
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❑ Instalaţia de încălzire interioară: 

✓ Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: 

Sursă proprie, cu combustibil:gazos 

 Centrală termică de cartier 

 Termoficare – punct termic central 

 Termoficare – punct termic local 

 Altă sursă sau sursă mixtă:  energie electrica  

 

 

✓ Tipul sistemului de încălzire: 
 Încălzire locală cu sobe, 

Încălzire centrală cu corpuri statice, 

 Încălzire centrală cu aer cald, 

 Încălzire centrală cu planşee încălzitoare, 

 Alt sistem de încălzire: radiatoare electrice                                                                                    

❑ Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:   

 

 

Nr. 

crt. Tipul sobei Combustibil 
Data 

instalării 
Element 

reglaj ardere 

Element 

închidere 

tiraj 

Data ultimei 

curăţiri 

       

✓ Starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului: 
  Coşurile au fost curăţate cel puţin o dată în ultimii doi ani, 

  Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin doi ani, 

❑ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice: 

 

✓ Tip distribuţie a agentului termic de încălzire:  inferioară,  superioară,  mixtă 

✓ Necesarul de căldură de calcul [W]: 89947.83W 

✓ Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic,  multiplu:        puncte, 

 diametru nominal [mm]: 

 disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: 

✓ Contor de căldură: tip contor, anul instalării, existenţa vizei metrologice: nu este cazul 

✓ Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivel de racord, reţea de distribuţie, coloane): nu 

există 
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✓ Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor statice): 
  Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt funcţionale, 

  Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre 

acestea nu sunt funcţionale, 

 Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puţin jumătate 

dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale, 

✓ Reţeaua de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite: 
- Lungime [m]: 
- Diametru nominal [mm, ţoli]:  
- Termoizolaţie: 

✓ Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor: 

  Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul 

sezon de încălzire, 

  Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate înainte de 

ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani, 

 Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult 

de trei ani în urmă, 

✓ Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire: 
 Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a 

acestora, funcţionale, 

  Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a 

acestora sau nu sunt funcţionale, 

❑ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: NU ESTE CAZUL 
- Aria planşeului încălzitor [m²], 
- Lungimea [m] şi diametrul nominal [mm] al serpentinelor încălzitoare; 

Diametru serpentină. [mm]    

Lungime [m]    

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei; 

✓ Sursa de încălzire –: 
- Putere termică nominală: h 

- Randament de catalog:  

- Anul instalării:  

- Ore de funcţionare: 24 
- Stare (arzător, conducte / armături, manta):  
- Sistemul de reglare / automatizare şi echipamente de reglare:  
 

❑ Date privind instalaţia de apă caldă de consum: 

✓ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: 

 Sursă proprie, cu:   gaz metan 

 Centrală termică de cartier 

 Termoficare – punct termic central 

 Termoficare – punct termic local 
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 Altă sursă sau sursă mixtă:                                                                        

✓ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum: 
 Din sursă centralizată, 

Centrală termică proprie, 

 Boiler cu acumulare, 

 Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m., 

 Preparare locală pe plită, 

 Alt sistem de preparare a.c.m.:                                                                              

✓ Puncte de consum:           a.c.m. 24    a.r.; 

✓ Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri :  Lavoar – 12 

       Spălător –12 

       pisoar: -  

       Cadă de baie: - 12 

       Rezervor WC - 12 

✓ Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic,  multiplu:        puncte, 

 diametru nominal [mm]: 

 presiune necesară (nominal) [mmCA]: 

✓ Conducta de recirculare a a.c.m.: funcţională,  nu funcţionează  nu există 

✓ Contor de căldură general:  tip contor                        , 

 anul instalării              , 

✓ Debitmetre la nivelul punctelor de consum:  nu există  parţial  peste tot 

✓ Alte informaţii: 
- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic: - 
- programul de livrare a apei calde de consum: - 

- facturi pentru apa caldă de consum pe ultimii 5 ani: - 
- facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile cu instalaţie proprie de 

producere a.c.m. funcţionând pe gaze naturale – facturi pe ultimii 5 ani : - 
- date privind starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea 

termoizolaţiei etc.: completare ocazională a instalaţiei de încălzire, puncte de consum 

acm cu pierderi- 
- temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii 

lunare – de preluat de la staţia meteo locală sau de la regia de apă) - 
- numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc 

consumurile facturate):             

✓ Informaţii privind instalaţia de climatizare:- nu este cazul 

✓ Informaţii privind instalaţia de iluminat: fluorescent Pi=aproximativ 6,8 kW 
 

 

 



16 
 

  

 

4 . EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLADIRII  

4.1 determinarea rezistentelor termice corectate ale elementelor de constructie din componenta 

anvelopei 

In Raportul de rezultate se regasesc 

A.CARACTERISTICI GEOMETRICE 

S-au calculat ariile elementelor de anvelopa,suprafata utila incalzita,volumul incalzit si volumul total al 

cladirii. 

B.REZISTENTE TERMICE UNIDIRECTIONALE -CARACTERISTICI TERMOTEHNICE 

Relaţia generală de calcul este: 

R=   + Σ  + Σ     [ (m2K) /W ]   unde, 

αint, αext  – coeficienţi de transfer termic superficiali interior respectiv exterior ,conform tabel  II  

normativ C107/3-2005 ; 

   = Rsi  –  rezistenţa termică superficială interioară  

   = Rse  –  rezistenţa termică superficială exterioară 

δ – grosimea de calcul a stratului omogen de material din alcătuirea elementului de constructive (m); 

λ j – conductivitatea termică de calcul a materialului din alcătuirea elementului de construcție 

,conform anexei A  normativ C107/3-2005 . 

a j – coeficient de majorare a conductivităţii termice funcţie de starea şi vechimea materialelor 

conform, conform Mc001 PI. 

s-au determinat rezistentele termice unidirectionale(in functie de conductivitatile termice de calcul conform 

Mc001-P1 ) 

Nr.  crt. Denumirea materialului Caracteristici   
Coeficient 

de majorare 
Conductivitate 

termica de calcul λc 

    ρ(kg/m3) λ(W/mK)   (W/mK) 

0 1 2 3 4 5 

1 Beton armat 2500 1,74 1,1 1,914 

2 Mortar de var si ciment 1700 0,87 1,03 0,896 

3 Mortar de ciment 1800 0,93 1,03 0,958 

4 Beton cu granulit 800 0,29 1,1 0,319 

5 Caramizi  1800 0,8 1,03 0,824 

6 Lemn  800 0,23 1,1 0,253 

7 Sapa 1800 0,93 1,03 0,958 

8 Umplutură pietriş 1800 0,70 - 0,70 
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9 
Vata bazaltica fatada cu 

densitate dubla /simpla 45 0.036 1 0.036 

10 Pământ vegetal  1800 1,16 - 1,16 
 

CALCUL REZISTENTE TERMICE CORECTATE 

Rezistentele termice corectate pentru elementele opace tin cont de coeficientul de majorare a conductivitatii 

termice a materialelor precum si de influenta puntilor termice 

 

D.. NUMĂR DE SCHIMBURI DE AER CU EXTERIORULSe consideră cazul unei clădiri din sectorul 

tertiar   cu precizările:  

-  se apreciază clasa de permeabilitate a clădirii ca fiind "medie" 

- clădirea este moderat adăpostită 

- clădirea face parte din categoria "simpla expunere" 

În conformitate cu tabelul 3.2 din MC001-P1 rezultă: na= 0,5 h-1. 

4.2. Determinarea consumului anual de căldură pentru încălzire 

 

Consumul anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor se determină în conformitate cu metodologia 

Mc001/PII.1. 

s-a considerat ca program de ocupare 24 h (cu mentinerea unei temperaturi de 20oC) S-au calculat: 

• coeficientul de conformare  



18 
 

  

• degajările interioare de căldură  

• temperatura interioara redusa   

• durata sezonului de incalzire  

• temperatura exterioara medie    

În final s-au determinat valorile pe baza cărora se va clasifica din punct de vedere energetic clădirea .  

Consumul anual de căldură pentru încălzire   Qînc  exprimat Kw/an ce se regaseste in raportul de rezultate 

,respectiv consumul specific anual de căldură pentru încălzire  qînc exprimat in kwh/mpan care se regaseste 

de asemenea in raportul de rezultate. 

 

4.3. Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde de consum 

 

Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde menajeră pentru cladirea expertizata 

se determină în conformitate cu metodologia Mc001/4-2009. şi se bazează pe valorile consumurilor . 

Temperatura medie anuală a apei reci este tar= 10°C . Temperatura apei calde menajeră este tac= 60°C. 

S-au calculat si se regasesc in raportul de rezultate   

• volumul anual de apă caldă de consum V exprimat in  m3; Volumul de apa s-a considerat 60 l/locatar 

• necesarul de energie pentru prepararea apei calde menajeră efectiv utilizate exprimat KWh/an; 

• necesarul de energie pentru prepararea apei calde menajeră pierdută la nivelul sursei,-KWh/an; 

În final s-au determinat valorile pe baza cărora se va clasifica din punct de vedere energetic clădirea de 

birouri consumul de căldură anual total de Qaccrespectiv consumul specific anual de qacc 

 

4.4. Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat 

 

Pentru calcularea estimativă a consumului de energie electrică pentru iluminat se foloseşte metodologia 

MC001 în care intervin puterea instalată a sistemului de iluminat), timpul de utilizare al instalaţiei de 

iluminat şi factorul de simultaneitate (0,6). 

 

Astfel pentru sistemul de iluminat aferent cladirii rezulta  un consum global anual  , respectiv un consum 

specific de energie electrică care se regaseste in raportul de rezultate. 

4.5. Determinarea consumului anual de energie pentru racire 

 

Pentru calcularea estimativă a consumului de energie electrică pentru racire se foloseşte metodologia MC001 

în care intervine volumul de aer racit. 

 

Astfel pentru instalatia de racire(considerata a fi necesara) aferenta cladirii rezulta  un consum global anual  , 

respectiv un consum specific de energie electrică care se regaseste in raportul de rezultate. 
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4.6. Determinarea energiei primare si a cantităţii anuale de CO2 emis 

Pe baza necesarului anual de energie termică şi electrică calculat conform Mc001/4-2009 se determină 

energia primară consumată 268423.17 kWh/an 

Pe baza necesarului total anual de energie terică şi electrică se determină emisiile anuale de CO2.  

Cantitatea de CO2 emisă este de pt energia finala aplicandu-se factorul de conversie 86.98  kg/m2an. 

5. ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII 
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5.1. Penalizări acordate clădirii reale şi notarea energetică Penalizările care se acordă  clădirii  la notarea din 

punct de vedere energetic sunt prezentate mai sus 

 Penalizările care se acordă  clădirii  la notarea din punct de vedere energetic sunt prezentate mai sus 

 

➔ Nota energetică a clădirii reale este 74.4. Clădirea se încadrează în clasa de eficiență energetică C 

conform metodologiei din MC001/4-2009. 

 

 

5.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă şi notarea energetică 

Clădirea de referinţă reprezintă o clădire virtuală având următoarele caracteristici generale: 

a) Aceeaşi formă geometrică, volum şi arie totală a anvelopei ca şi clădirea reală; 

b) Aria elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi exteriori vitraţi) este 

determintă pe baza indicaţiilor din Anexa A 7.3 din Metodologia de calcul al performanţei energetice 

a clădirilor – Partea I, în funcţie de aria utilă a pardoselii incintelor ocupate (spaţiu condiţionat); 

c) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii sunt 

caracterizate de valorile minime normate, conform Metodologie Partea I, cap 11. 

         

Element de construcţie 

Rezistenţa termică 

corectată 

(m2 K/W) 

Perete exterior 1.8 

Tâmplărie exterioară 0.77 

Planşeu  sub pod 5.00 

Placa pe sol  2.90 

 

d) Valorile absorbtivităţii radiaţiei solare a elementelor de construcţie opace sunt aceleaşi ca în cazul 

clădirii reale; 

e) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este ( ) = 0,24; 

f) Factorul mediu de însorire al faţadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale; 

g) Numărul de schimburi de aer din spaţiul încălzit este de minimum 0,5 h-1, considerându-se că 

tâmplăria exterioară este dotată cu garnituri speciale de etanşare, iar ventilarea este de tip controlată, 

iar în cazul clădirilor publice / sociale, valoarea corespunde asigurării confortului fiziologic în spaţiile 

ocupate (cap. 9.7 Metodologie Mc001/4  
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h) Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice, dimensionate conform 

reglementărilor tehnice în vigoare; 

i) Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi hidraulic atât la baza 

coloanelor de distribuţie (în cazul clădirilor colective), cât şi la nivelul corpurilor statice;  

j) În cazul sursei de căldură centralizată, instalaţia interioară este dotată cu contor de căldură general (la 

nivelul racordului la instalaţiile interioare) pentru încălzire şi apă caldă menajerăla nivelul racordului 

la instalaţiile interioare, în aval de staţia termică compactă; 

k) Randamentul de producere a căldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamentelor 

moderne noi; nu sunt pierderi de fluid în instalaţiile interioare; 

l) Conductele de distribuţie din spaţiile neîncălzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate termic cu material 

caracterizat de conductivitate termică iz = 0,036 W/mK 

m) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de funcţionare conform 

proiectului, fara pierderi de energie; 

n) În cazul climatizării spaţiilor ocupate, consumul de energie este determinat în varianta utilizării răcirii 

în orele de noapte pe baza ventilării naturale/mecanice (după caz); 

o) Nu se acordă penalizări conform cap. II.4.5 din Mc001, p0 = 1,00. 

Ținând cont de caracteristicile menționate mai sus s-au obținut următoarele rezultate: 

➔ Consumul specific de energie pentru instalația de încălzire:   87.3 kWh/m2an  

➔ Consumul specific de energie pentru prepararea apei calde de consum: 47.1 kWh/m2an  

➔ Consumul specific de energie pentru instalația de iluminat:   11.9 kWh/m2an  

➔ Consumul specific de energie pentru instalația de racire:   2.3 kWh/m2an  

➔ Total consum 149 Wh/m2an 

➔ Indice de emisii CO2:   43.38  kWh/m2an  

Nota energetică a clădirii de referinţă rezultată din calcule este 99.7. Clădirea de referinţă se încadrează în 

clasa de eficiență energetică A, conform metodologiei din MC001/PIII. 

 

6. MĂSURI RECOMANDATE DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A                        

CLADIRII  

6.1. Soluţii de reabilitare pentru pereţii exteriori 

➔ SCD 823 MP 

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

unui strat termoizolat de vata bazaltica de 15 cm.Termoizolatia de polistiren de 5 cm si 10 cm va fi 

indepartata. 

Materialele termoizolante care urmează să fie utilizate la reabilitare trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

- condiţii privind conductivitatea termică: conductivitatea termică de calcul trebuie să fie mai mică sau cel 
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mult egală cu 0,036 W/mK; 

- condiţii privind densitatea: densitatea aparentă în stare uscată a materialelor termoizolante trebuie să fie 

cel puţin egală cu 45.00 kg/m3; 

- condiţii privind rezistenţa mecanică: materialele termoizolante trebuie să prezinte stabilitate dimensională 

şi caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcţie de structura elementelor de construcţie în care 

sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecţie astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau 

degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenţilor 

atmosferici sau acţiunilor excepţionale; 

- condiţii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie în concordanţă cu 

durabilitatea clădirilor şi a elementelor de construcţie în care sunt înglobate; 

- condiţii privind siguranţa la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie să fie în 

concordanţă cu condiţiile normate prin reglementările tehnice privind siguranţa la foc, astfel încat să nu 

deprecieze rezistenţa la foc a elementelor de construcţie pe care sunt aplicate/înglobate; 

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

termice a elementelor de construcţie nu trebuie să emane în decursul exploatării mirosuri, substanţe toxice, 

radioactive sau alte substanţe dăunătoare pentru sănătatea oamenilor sau care să producă poluarea mediului 

înconjurător; în cazul utilizării izolaţiei termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi 

în atmosferă (produse din vată minerală, vată de sticlă, etc.) trebuie să se realizeze protecţia etanşă sau 

înglobarea în structuri protejate a acestora;  

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

să fie protejate împotriva umidităţii; 

- condiţii privind comportarea la agenţi biodegradabili: materialele termoizolante trebuie să reziste la 

acţiunea agenţilor biologici sau să fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecţie; 

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

construcţie prin aplicarea unor straturi de protecţie pe suprafaţa lor; materialele termoizolante nu trebuie să 

conţină sau să degaje substanţe care să degradeze elementele cu care vin în contact (inclusiv prin coroziune); 

materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie să prezinte fenomene de 

înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; în caz contrar ele vor trebui să fie 

prevăzute din fabricaţie cu un strat de protecţie; 

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

garanteze menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi de izolare termică în condiţii de exploatare; 

- condiţii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiţionale produse în străinătate trebuie să 

fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolaţii termice în construcţii; toate materialele 

termizolante utilizate trebuie să aibă certificate de conformitate privind calitatea care să le confirme 

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

normele de fabricaţie ale produselor respective. În certificatul de calitate trebuie să se specifice numărul 

normei tehnice de fabricaţie (standardul de produs, agrement tehnic, normă sau marca de fabricaţie etc.); 

transportul, manipularea şi depozitarea materialelor termoizolante trebuie să se facă cu asigurarea tuturor 

măsurilor necesare pentru protejarea şi păstrarea caracteristicilor funcţionale ale acestor materiale. Aceste 
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măsuri trebuie asigurate atât de producătorii cât şi de utilizatorii materialelor termoizolante respective, 

conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor 

respective; condiţiile de depozitare, transport şi manipulare eventualele măsuri speciale ce trebuie luate la 

punerea în operă (produse combustibile, care degajă anumite noxe, care se aplica la cald, etc.) vor fi în mod 

expres precizate în normele tehnice ale produsului precum şi în avizele de expediţie eliberate la fiecare 

livrare. 

Luând în considerare toate cerinţele enunţate mai sus se propune soluţia izolării pereţilor exteriori cu 

vata minerala bazaltica de faţadă de minim 15 cm grosime (minim 45.00 kg/m3), amplasat pe 

suprafaţa exterioară a pereţilor existenţi, protejat cu o masă de spaclu de minim 5mm grosime şi 

tencuială acrilică structurată de minim 1,5mm grosime. 

 

 

 

Conductivitate termică 
declarată 

λD 0,035 W/mK EN 12 667 

Euroclasa de reacţie la foc - A1 EN 13 501-1 

Clasa de precizie pentru 
abaterea de la grosimea 
materialului 

- T5 EN 823 

Rezistenţa la întindere σm >10 kPa EN 1607 

Rezistenţa la compresiune pentru o 
deformare de 10% σ10 >20 kPa EN 826 

Absorbţia de apă de lungă 
durată 

Wlp ≤3 kg/m2 EN 12 087 

Absorbţia de apă de 
scurtă durată Wp  

EN 1609 
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≤1 kg/m2 

 

 

 

Soluţia prezintă următoarele avantaje: 

  izolare termica: face casa mai călduroasă iarna şi mai răcoroasă vara, deci mai confortabilă 
  Vata minerală bazaltică este un produs incombustibil, nu întreţine arderea şi nici nu emană gaze nocive 

sub acţiunea focului 
  Protecţia fonică poate fi realizată fără probleme cu ajutorul acestui produs. În funcţie de sortiment şi 

grosime, structura fibroasă a vatei minerale bazaltice prezintă proprietăţi foarte bune de absorbţie acustică 
  Rezistenţa în timp reprezintă un alt avantaj de luat în considerare, deoarece roca bazaltică nu corodează şi 

nu este corodată, nu este atacată de ciuperci şi microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte şi 

rozatoare şi nici nu putrezeşte 
  Vata minerală bazaltică este un material prietenos cu mediul deoarece nu dăunează sănătăţii şi nu 

poluează mediul. Acest aspect se face resimtit şi în montaj, neexistand riscuri în timpul manevrării vatei 
  Reducerea costurilor: facturi mai mici la energie, datorită consumului mai redus de energie 
  Economie de energie: Prin izolarea pereţilor se reduce considerabil nivelul emisiilor de CO2 asociate 

casei, deci ajută la păstrarea resurselor atât de preţioase de energie şi la reducerea efectului de încălzire 

globală 
  Fibrele de vată minerală bazaltică sunt protejate de o substanta hidrofobă. Astfel, vata minerală prezintă o 

rezistenţă la umiditate 
  Manevrabilitatea şi instalarea acesteia nu ridică probleme fiind compatibilă cu majoritatea materialelor de 

construcţii 

▪ corectează majoritatea punţilor termice; 

▪ conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei la vaporii de apă şi al stabilităţii termice; 

▪ protejează elementele de construcţie structurale precum şi structura în ansamblu, de efectele variaţiei de 

temperatură a mediului exterior; 

▪ nu conduce la micşorarea ariilor utile; 

▪ permite realizarea, prin aceeaşi operaţie, a renovării faţadelor; 

▪ permite utilizarea sălii în timpul executării lucrărilor de reabilitare şi modernizare; 

▪ nu afectează pardoselile, tencuielile, zugrăvelile şi vopsitoriile interioare existente; 

▪ durată de viaţă garantată, de regulă, cel puţin 15 ani. 

În zonele de racordare a suprafeţelor ortogonale, la colţuri şi decroşuri, se prevede dublarea ţesăturilor din 

fibre de sticlă sau/şi folosirea unor profile subţiri din aluminiu sau din PVC.  

Este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare să se realizeze o căptuşire termoizolantă, în grosime de cca 

3...5 cm a glafurilor exterioare, prevăzându-se şi profile de întărire-protecţie adecvate din aluminiu precum şi 

benzi suplimentare din ţesătură din fibre de sticlă.. Se vor prevedea glafuri noi din PVC având lăţimea de 

cca. 30 cm.  

Etape de montare a izolaţiei din vată minerală bazaltică 

Se recomandă utilizarea echipamentului corespunzător: salopetă, cască de protecţie, mănuşi de protecţie, 

ochelari de protecţie. 
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Etapa I: Se aplică pe placa de vată minerală bazaltică, mortarul adeziv preparat. Aplicarea 
se face perimetral şi în 3-5 puncte suplimentare la interior, pentru a evita dezlipirea. 

 

Etapa a II-a: Plăcile se montează decalat pe peretele de susţinere în rânduri orizontale. 
Plăcile trebuie decalate pentru a evita formarea de rosturi în plan vertical. După fixare, 
este necesară nivelarea plăcilor, utilizând dreptarul, pentru a asigura o montare corectă a 
termosistemului. 

 

Etapa a III-a: Cu bormaşina se fac găurile pentru a introduce diblurile ce vor asigura 
stabilitatea plăcilor. Se recomandă minim 5dibluri/mp. După fixarea diblurilor, utilizaţi un 
ciocan de cauciuc pentru a le introduce până la capăt. Grosimea şi lungimea diblurilor se 
alege în funcţie de tipul de zidărie şi respectiv de grosimea materialului termoizolant. 
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Etapa a IV-a: Vata minerală din dreptul golurilor pereţilor este îndepărtată utilizând cuţitul 
de vată. 

 

Etapa a V-a: Se întinde un prim strat de mortar adeziv pe suprafaţa peretelui. Apoi se 
fixează plasa de fibră de sticlă, susţinută de colţari. Peste plasă se întinde un al doilea 
strat de mortar adeziv, pentru a fixa plasa de fibră de sticlă. Cel din urmă strat este nivelat 
cu ajutorul dreptarului, pentru a pregăti peretele pentru tencuiala decorativă. 

 

Etapa a VI-a: După aplicarea amorsei, se aplică stratul de tencuială decorativă. 

 

6.2  Soluţii de reabilitare pentru tâmplăria exterioară,  

Rezistenţa termica minime prevăzuta pentru tâmplăria exterioară (R’min>0,77 m²K/W). 

6.3 Soluţii de reabilitare prin montarea de rulouri termoizolante la ferestre noi 

 

 

 

          6.4 Soluţii pentru energie regenerabila ,reducerea consumului kit panouri fotovoltaice  

 Se propune instalarea unui sistem alternative de producere a energiei care consta intr-un 
sistem cu panouri solare electrice pentru producerea energiei electrice .  Se va monta pentru 
fiecare scara, pe acoperisul cladirii, cate un sistem de panouri solare electrice. Energia electrica 
produsa se va utiliza pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scara 

6.5 Soluţii pentru ventilare natural organizata sau sisteme de ventilare mecanizate 
dezcentralizat 
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7 .ANALIZA EFICIENŢEI  ECONOMICE  A SOLUŢIILOR DE MODERNIZARE ENERGETICĂ  

A  ANVELOPEI  CLĂDIRII  

7.1. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii ca urmare a lucrărilor de intervenţie 

a. Caracteristici geometrice – arii 

Caracteristicile geometrice ale clădirii sunt prezentate în cele ce urmează. Au fost calculate suprafaţa 

încălzită, volumul util încălzit şi volumul total al clădirii, ariile elementelor de construcţie (pereţi exteriori 

opaci, planseu sub pod, ferestre şi uşi exterioare). 

 

Tabel 7.1 

Suprafata pereti opaci+soclu  566.37 

Suprafata timplarie exterioara  160.5 

Suprafata planseu sub pod 278 

Suprafata placa pe sol 267 

 

 

b.  Caracteristici termotehnice ale materialelor de construcţie 

 

Se utilizează suplimentar următoarele materiale de construcţii pentru reabilitare: 

- vata minerala cu conductivitatea termică de calcul =0,036 W/(mK); 

- polistiren extrudat ignifugat cu conductivitatea termică de calcul =0,022 W/(mK); 

 

 

c. Rezistenţe termice unidirecţionale şi corectate înainte şi după reabilitare 

În Tabelul 7.2 se prezintă centralizat rezistenţele termice unidirecţionale şi corectate ale elementelor de 

construcţie, înainte de operaţia de reabilitare. 

 

Rezistentele termice corectate pentru elementele opace ţin cont de coeficientul de majorare a conductivităţii 

termice a materialelor în funcţie de vechime şi stare precum şi de influenţa punţilor termice. Valorile 

rezultate ale rezistenţelor termice unidirecţionale şi corectate ale elementelor de construcţie, după operaţia de 

reabilitare sunt centralizate în tabelul 7.2 

 

 

 

 

 

     Tabel 7.2 
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Element de construcţie 

Rezistenţă 

termică înainte 

de reabilitare 

Rezistenţă 

termică după 

reabilitare 

 m2K/W m2K/W 

0 1 2 

Perete exterior  opac+soclu 0.76 3.81 

Planseu sub pod 0.72 5.3 

Placa pe sol  3.4 3.4 

Ferestre – PVC/lemn 0.5 0.77 

 

d. Rezistenţe termice medii pe clădire după reabilitare 

Valorile rezistenţei termice medii a elementelor de construcţie ale clădirii se determină pentru fiecare pachet 

în parte. Valorile rezistenţelor din tabelul 7.3 sunt date în m2K/W. 

   Tabel 7.3 

Pachete de 

reabilitare* 
Real S1 

S1+S2+S3

+S4+S5+S

6 

Rezistenţa 

medie 

(m2K/W) 

0.84 2.01 2.8 

  S1 -montare izolatie pereti exteriori cu vata minerala de 15 cm  

 S2 – inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie termoizolanta arie vitrata +balcoane R’mins>0.77 

S3- Montare rulouri la ferestre  

 S4- termoizolatie planseu sub pod 

S5- ventilatie cu recuperare de caldura 

S6- chit panou fotovoltaice  

P1 = S1+S2+S3+S4  

P2= S1+S2+S3+S4+S5+S6  

P3= S1+S2+S3+S4+S6 
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7.2. Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii 

S-au avut în vedere următoarele soluţii (S) şi pachete de soluţii (P) de modernizare energetică a anvelopei 

şi/sau instalaţiilor aferente:                                                                                                       7.4 

Soluţie/  

Pachet 

de soluţii 

Descriere 

S1 montare izolatie pereti exteriori cu vata minerala de 15 cm <0,036 

S2 inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie termoizolanta arie vitrata +balcoane 

R’mins>0.77 

S3 Montare rulouri   

S4 termoizolatie planseu sub pod 

S5 ventilatie cu recuperare de caldura 

S6 chit panou fotovoltaice 

P1 S1+S2+S3+S4 

P2 S1+S2+S3+S4+S5+S6 

P3 S1+S2+S3+S4+S6 

    

Determinarea consumurilor de energie înainte şi după reabilitare se efectuează în conformitate cu MC001/4, 

ţinând seama de rezultatele prezentate  la  analiză energetică. 

Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de 

evaluare a rentabilităţii investiţiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate şi nu poate face obiectul unui dosar 

de finanţare a lucrărilor. Analiza economică se bazează pe următoarele ipoteze şi valori: 

▪ sumele necesare realizării lucrărilor de investiţii se consideră ca fiind la dispoziţia beneficiarului de 

investiţie, acesta neapelând la credite bancare (ac=1); 

▪ calculele economice se efectuează în Euro, ţinând seama de cursul mediu BNR de la data realizării 

auditului energetic al clădirii, respectiv 4,9227 RON/Euro (Curs EURO MAI 2021)  

▪ durata rămasă de viaţă a clădirii este estimată ca fiind egală cu cea mai mică durată de viaţă aferentă 

soluţiilor de reabilitare termică propuse; 

▪ costurile unităţii de energie în momentul aplicării soluţiei de reabilitare  este de cca. 0,22 Euro/kWh 

(costul rezultă din preţul energiei gaz) 
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▪ costurile de investiţie fără TVA, estimate aproximativ pentru lucrările de reabilitare 

energetică a clădirii, sunt precizate în tabelul -Sinteza pachetelor de modernizare. 

▪ valoarea neta actualizata   VNA(m) –valoarea neta actualizata aferenta investitiei suplimentare    

datorata aplicarii proiectelor de modernizare energetica si economieie de energie rezultata prin 

proiecte 

▪ rata anuală de depreciere a monedei i= 0,08; 

▪ rata anuală de creştere a preţului energiei  f= 0,06; 

Indicatorii de eficienţă economică utilizaţi la analiza comparativă a soluţiilor sunt următorii: 

• durata (simplă) de recuperare a investiţiei, NR [ani] 

cE

C
N INV

R


=  

în care: CINV – costul lucrărilor de modernizare energetică, [Euro] 

E – economia de energie termică/electrică realizată prin aplicarea soluţiilor de modernizare 

energetică, [kWh/an] 

c – costul  specific  al energiei termice/electrice, [Euro/kWh] 

• costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei, e [Euro/kWh] 

S

INV

NE

C
e


=  

în care: NS – durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică. 

Costurile pentru materialele, piesele, aparatele şi echipamentele utilizate sunt conform calculelor estimative 

economice. 

Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de 

evaluare a rentabilităţii investiţiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate şi nu poate face obiectul unui dosar 

de finanţare a lucrărilor. costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei, e [Euro/kWh ] 

pt pachetul P2  
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8. CONCLUZIILE AUDITORULUI 

 

Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra variantei optime.Din analiza valorilor indicate în 

tabelulul sinteza, rezultă că pachetele de modernizare propuse conduc la economii relative de energie 

cuprinse între 45.14-60.26% 

Valoarea maxima a lucrarilor  aferentă pachetului de măsuri de reabilitare (varianta P2) a fost estimată la   

142229.03 Euro, cu reducere de consum total de 60.26%(nu primara!).. La valoare recomandata de 

investitie, se adauga consturile de mentenanta periodica si rezulta confom tabel 145899.39 Euro. 
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Se recomandă aplicarea pachetului complet de măsuri de reabilitare energetică(varianta P2)   

In continuare sunt prezentate costurile aferente consumului de energie lei/mp/an  

DIN CALCULUL CONSUMURILOR DE ENERGIE PRIMARA REZULTA : 

Anexa 3.1.B-3b 

Tabel privind consumul de energie primară* 

 

Categorii de clădiri 
 

Consumul de energie primară (kwh/mp/an) 
 

Zona climatică Orizont de 
timp 

Clădiri de 
locuit 

colective 

Clădiri de 
birouri 

Clădiri 
destinate 

învățământului 

Clădiri 
destinate 
sistemului 

sanitar 

I 
 

-12⁰ 

2015 105 75 115 135 
 

31.12.2018 100 50 100 79 
 

II 
 

-15⁰ 

2015 112 93 135 155 
 

31.12.2018 105 57 120 97 
 

III 
-18⁰ 

 

2015 130 110 154 171 
 

31.12.2018 122 69 136 115 
 

IV 
-21⁰ 

 

2015 152 107 192 190 
 

31.12.2018 144 89 172 149 
 

V 
-24⁰ 

2015 178 127 210 214 
 

31.12.2018 152 98 192 174 
 

Emisii CO2kg/mp/an calculate la energia primara totala consumata  
 

➢ pachetul P2            35.53  [kg/m2an] > 34 [kg/m2an]  
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Anexa 3.1.B-3a 

Tabel privind Emisiile de CO2* 

Categorii de clădiri 
 

Emisii CO2 
kg/mp/an 

 

Zona 
climatică 

Orizont de 
timp 

Clădiri de locuit 
colective 

Clădiri de 
birouri 

Clădiri 
destinate 

învățământului 

Clădiri destinate 
sistemului 

sanitar 

I 
 

-12⁰ 

2015 28 21 28 37 
 

31.12.2018 25 13 25 21 
 

II 
 

-15⁰ 

2015 30 27 37 43 
 

31.12.2018 28 15 25 27 
 

III 
-18⁰ 

 

2015 36 28 39 49 
 

31.12.2018 34 19 37 32 
 

IV 
-21⁰ 

 

2015 38 28 56 55 
 

31.12.2018 40 24 48 42 
 

V 
-24⁰ 

2015 48 29 58 58 
 

31.12.2018 38 28 56 49 
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 9. RECOMANDARI   PENTRU  PROPRIETARI 

măsuri generale şi de organizare: 

▪ încurajarea ocupanţilor de a utiliza clădirea corect, fiind motivaţi pentru a reduce 

consumul de energie; 

▪ asigurarea serviciilor de consultanţă energetică  din partea unor firme specializate (care 

să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii); 

                  Masuri asupra anvelopei cladirii: 

• montare izolatie termica planseu sub pod 

• Inlocuire izolatie termica 

• Inlocuire tamplarie 

măsuri asupra instalaţiilor de încălzire:inlocuire sistem de incalzire 

▪ verificarea tehnică periodică a centralei 

▪ dotarea instalaţiei de încălzire cu echipament  de reglare cu ceas ,programabil pentru 

asigurarea reducerii temperaturii spaţiilor încălzite pe durata nopţii  

o măsuri  instalatie de apa calda 

▪ utilizarea de dispersoare de baterii cu senzor 

masuri instalatie electrica  

▪  

inlocuire corpuri fluorescente cu becuri economiceAceste lucrări de modernizare şi/sau întreţinere au efecte 

pozitive directe si indirecte asupra consumurilor termo-energetice ale clădirii studiate.Se recomandă de 

asemenea, în conformitate cu prevederile legii 372/2005 actualizata, luarea în calcul a utilizării sistemelor 
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descentralizate de alimentare cu energie bazate pe surse de energie regenerabilă, cu impact pozitiv atât 

asupra consumurilor de energie cât şi asupra poluării mediului. 

ADAPTAREA SI REGLAREA SISTEMULUI DE INCĂLZIRE AL BLOCULUI DE LOCUINȚE 

LA NECESARUL DE CALDURĂ REDUS CA URMARE A EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE 

INTERVENȚIE LA ANVELOPA BLOCULUI DE LOCUINȚE 

La nivelul producerii căldurii (în cazul clădirilor dotate cu sursă proprie de căldură): 

• înlocuirea aparatelor învechite sau neadaptate (arzătoare mai vechi de 9-10 ani şi cazane 
mai vechi de 12-15 ani); 
• adaptarea puterilor surselor de căldură în centrala termică; 
• substituirea parţială sau totală a formei de energie; 
• utilizarea de tehnici specifice (pompe de căldură cu compresie mecanică, cu absorbţie, 
cazane cu condensaţie, instalaţie solară); 
La nivelul distribuţiei căldurii: 

• izolarea termică a conductelor de distribuţie din spaţiile neîncălzite exclusiv cele din subsol; 
• reducerea temperaturilor de reglaj a instalaţiei de încălzire în scopul satisfacerii necesarului 
de căldură; 
• separarea circuitelor ai căror parametri funcţionali sunt net diferiţi; 
• reechilibrarea circuitelor care alimentează corpurile de încălzire funcţionând cu apa caldă 
(din punct de vedere termic - prin schimbarea aparatului sau ameliorarea locală a izolaţiei, 
iar din punct de vedere hidraulic - prin ameliorarea distribuţiei debitelor). 
La nivelul utilizatorului (spaţiile încălzite): 

• instalarea de robinete termostatice la corpurile de încălzire şi, în cazul încălzirii colective, 
combinarea acestei măsuri cu montarea sistemelor de repartizare individuală a costurilor 

de încălzire. 
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Reabilitarea/modernizarea unei instalaţii de reglare poate interveni la toate nivelele (termostate de 
cameră, de preferinţă electronice, mai ales dacă echipează convectoare electrice, ansambluri clasice 
cu sonde exterioare - robinete cu servomotor comandate de regulatoare cu legi de corespondenţă 
mai mult sau mai puţin complexe, simple limitatoare de temperatură de conductă, termostat de cazan 
etc.). 
La fiecare tip de reglaj pot fi asociate sisteme de programare (optimizare), în general limitate pentru 
locuinţe la simple “ceasuri” programatoare, care permit o reducere a temperaturii pe timp de noapte. 
În anumite cazuri particulare, în care vechimea instalaţiilor este mare, iar gradul de uzură al 
echipamentelor este ridicat, nu se mai impune o ameliorare, ci o renovare totală a acestora, mai ales 
dacă se referă la instalaţia de preparare a apei calde de consum colective. 
O categorie aparte de clădiri existente este constituită de blocurile de locuinţe racordate la sisteme 
centralizate de alimentare cu căldură (de tipul termoficării), caracterizate de indici specifici de 
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necesar de căldură care atestă caracterul disipativ din punct de vedere energetic al construcţiilor 
existente, în ansamblul lor şi acestea implică o abordare aparte. 

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de căldură prin: 
• Introducerea unor armături cu consum redus de apă 
• Reducerea consumurilor de apă caldă de consum 
• Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de apă caldă de consum 
• Izolarea termică a boilerului cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum 
• Reducerea fluxului termic disipat prin mantaua boilerului 
• Reducerea temperaturii apei calde de consum până la 50°C 
• Reducerea consumului de căldură pentru producerea apei calde de consum 
• Înlocuirea echipamentelor actuale de producere a apei calde de consum cu echipamente 

moderne, noi 
• Creşterea randamentului de producere a căldurii 

 
Solutie tehnica scadere iluminat artificial 

 
 
Solutie tehnica ventilare corespunzatoare 
a) Asigurarea corectei ventilări a bucătăriilor prin montarea de grile pentru ventilare naturală; 
b) Asigurarea ventilării băilor prin dispozitive de ventilare naturală; 
c) Dotarea ferestrelor (care nu au) cu fante pentru circulație naturală controlată a aerului între 
exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al 
altor zone cu rezistență termică scazută). 
 
Lucrari conexe recomandate: 
 

Lucrări care revin asociaţiilor de locatari/proprietari: 

• dotarea canalizării cu clapete contra refulării canalizării stradale; 
• repararea tuturor conductelor sparte care creează pericol de inundare  
• desfiinţarea tuturor boxelor care împiedică accesul la coloanele de distribuţie a agentului 
termic secundar şi a apei calde de consum; 
• asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să 
asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii); 
• contorizarea individuală a consumului de gaze la bucătării în vederea limitării consumului 
de gaze strict pentru necesităţi de preparare a hranei; 
• dotarea coloanelor de încălzire cu vane de echilibrare automate (presiune diferenţială 
constantă); 
• asigurarea integrităţii tencuielii faţadelor; 
• repararea acoperişului peste pod în vederea asigurării etanşeităţii la ploaie sau zăpadă a 
acestuia (în cazul în care acoperișul este de tip șarpantă); 
• curăţirea periodică a coşurilor de fum, în special în cazul producerii căldurii prin utilizarea 
combustibililor solizi sau lichizi. 
 
Lucrări în competenţa furnizorului de utilităţi termice ( în cazul racordării clădirii de locuit 

la sistemul centralizat de alimentare cu căldură): 
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• asigurarea alimentării cu agent termic a fiecărui bloc şi scară de bloc şi separarea 
contoarelor comune cu vane acţionate manual; 
• livrarea continuă a apei calde menajere şi utilizarea recirculării; 
• asigurarea presiunii şi debitelor corespunzătoare livrării normale a apei calde (şi reci); 
• asigurarea parametrilor termici şi hidraulici conform protocolului încheiat prin contractul 
de servicii între furnizor şi asociaţia de locatari/proprietari; 
• asigurarea şi diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor; 
• modernizarea sistemului de distribuţie şi furnizare a utilităţilor termice; 
• contorizarea apei de adaos în PT/CT; 
• tratarea apei de adaos introdusă în instalaţia de încălzire; 
• modificarea schemei de furnizare a utilităţilor termice; 
• automatizarea funcţionării PT/CT, cel puţin pe secţiunea de preparare a apei calde, vizând 
în principal menţinerea temperaturii apei calde la o temperatură apropiată de 60°C şi, în 
secundar, limitarea debitului de apă livrat la consum în cazul scăderii temperaturii apei calde 
sub 50°C; 
• asigurarea corectei echilibrări hidraulice a reţelelor de încălzire şi distribuţie a apei calde; 
• realizarea punctelor de monitorizare la fiecare bloc şi asigurarea securităţii accesului la 
aparatura de măsură şi reglaj; 
• adoptarea soluţiilor moderne de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare; 
• asigurarea monitorizării şi a dispecerizării funcţionării instalaţiilor de distribuţie a căldurii; 
• asigurarea condiţiilor de alimentare cu apă a construcţiilor astfel încât să se evite 
sustragerea apei din instalaţia de încălzire de către locatari; 
• contorizarea utilităţilor termice la consumatori. pentru prepararea apei calde de consum 
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10.2 Calcul reduceri emisii CO2 la energia primara  

  

1. INTRODUCERE   

În lucrarea de faţă este prezentat raportul de audit   energetic  pentru cladirea    bloc de locuinte  întocmit 

pe baza datelor şi observaţiilor relevate asupra clădirii şi instalaţiilor aferente.  

Rezultatele obţinute pe baza expertizei termo-energetice servesc la certificarea energetică a clădirii 

precum şi la identificarea soluţiilor tehnice optime de reabilitare/modernizare a elementelor de 

construcţie/sistemului de instalaţii pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie-instalaţie privind 

utilizarea energiei termice şi electrice. După analiza termică şi energetică a cladirii şi instalaţiilor aferente  sau 

introdus datele în programul de calcul  Certificate-Energetice.ro,şi a  fost generat  certificatul energetic al 

clădirii .   

În final, s-a întocmit raportul de expertiza energetica, precedat de notele de calcul care au servit la  

stabilirea valorilor menţionate în raport.  

Lista completă a legilor, standardelor, normativelor şi ghidurilor tehnice   respectate/utilizate este  

prezentată în continuare:  

  

* * *    Ordonanţă de urgenţă nr. 18 din 04/03/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor  

de locuinţe.  

* * *     Norme metodologice  de aplicare a   Ordonanţei de urgenţă  nr. 18 din 04/03/2009 privind creşterea  

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe ,ordin  nr.163/540/23/03/2009     * 

* *   Legea nr. 10/1995, actualizata, privind calitatea în construcţii.  

* * *    Legea 372/2005, actualizata, privind performanţa energetică a clădirilor  

* * *   Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea I-a –Anvelopa clădirii  

* * *   Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a II-a – Performanţa energetică  

a     instalaţiilor din clădiri  

* * *   MC001/4-2009 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor -   
SR 1907/1-97    Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul.  

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

convenţionale de calcul.  

SR 4839-97    Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile.  

NP 048-2000    Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a 

instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora.  

MP 022-02    Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi 

produselor pentru construcţii  

MP013-2001    
Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică  

a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program cadru al programului naţional anual de 

reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.  
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MP 024-02     Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al    

               instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente.  
GP 039-97    Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit.  

GT 036-02     Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor existente şi a  

       instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora.  

GT 032-01   Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării    

termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.  

GT 037-02    Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente.  

GT 040-02    Ghid de evaluare a gradului de izolare termică al elementelor de construcţie la 

clădiri  existente în vederea reabilitării termice  

GT 041-02       Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile  

C107/0-2002     Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri  

C 107/1-2005    Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de  

                                         locuit.  
C 107/3-2005    Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor.  

C 107/5-2005   Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în contact cu 

solul.  

STAS 4908-85   Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale.  

STAS 11984-2002   Instalaţii de încălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire.  

STAS 7462/2    Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exterior  

STAS 6472/4   Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructii la 

difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul  

STAS 6472/6    Fizica construcţiilor. Proiectarea elementelor de construcţii cu punţi termice  

STAS 1478-90               Construcţii civile şi industriale. Alimentarea interioară cu apă.  

IZ – 1981    Indicator de norme de deviz pentru izolaţii  

RpC-1981     Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii în construcţii  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2.INFORMAŢII PRIVIND  CLADIREAe  
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2.1. Elemente de alcătuire arhitecturală şi izolare termică  

Clădirea expertizată se afla in, Bloc de locuinte ,Oras Marasesti , str.E. Grigorescu, bl.b2, Judet 

Vrancea.   

- aria construită = 267 mp;    -     aria desfăşurată = 545 mp  

- aria utilă = 454.46 mp;    -     înalţimea libera construcţiei  2.6  

- volum de aer incalzit = 1136.16 mc   

- Clădiriea este dispusa pe  2 niveluri supraterane  avand un nr total de 8 ap dispuse pe fiecare 

nivel astfel:  

3 ap cu 2 camere si 1 ap cu 3 camere   

Cladirea  pentru care se propun solutii de reabilitare termica ,  a fost construita in 1970  si,  are un 

regim de inaltime P+1E  

             Sistemul constructiv este realizat caramida   

Placa pe sol   este din beton armat si este netermoizolant   

            Planseul intre etaje este realizate din beton armat  

            Soclul perimetral este nu este in vreun fel termoizolant ,   

            Tamplaria exterioara este din PVC   

               Constructia este prevazuta cu sarpanta .  

 

harta zona climatica  Romania   
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harta zona eoliana  Romania  

  

  

  

                           Conform Normativului P100/1992, imobilul se incadreaza in clasa  de importanta  “III”, 

categoria  C, are gradul II de rezistenta la foc, iar incadrarea in zona climatica este  III  (Te = -18ºC).      

 Clădirea nu prezintă elemente speciale de umbrire a faţadelor.   

2.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă Conform 

expertiza tehnica   

2.3 Instalaţia de încălzire şi de preparare a apei calde menajere  

Cladirea   nu  dispune de instalaţie de încălzire centralizat.Apartamentele sunt debransate si au ca sistem 

de incalzire individual centrale termice pe gaz. Avand un numar de 8 de centrale termice.   

 2.4. Instalaţia de iluminat  

Releveul efectuat asupra instalaţiei de iluminat a cladiri a condus la înregistrarea corpurilor de iluminat 

si a rezultat faptul ca pe zona spatiilor comune corpurile de iluminat sunt incandescente iar in apartamente sunt 

mixte . Instalaţia de iluminat interior are o putere instalată de aproximativ  5.2  KW.  

  

\  
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2.5 Aprecieri privind starea actuală a clădirii  

La inspecţia vizuală a clădirii nu s-au constatat degradări:   

    Imobilului  necesită lucrări de reabilitare şi  modernizarea   instalaţiilor aferente construcţiei.  

    

3.FISA DE ANALIZĂ TERMICĂ  SI  ENERGETICĂ  

Clădirea:Bloc de locuinte   

Adresa: Oras Marasesti , str.E. Grigorescu, bl.B2,Judet Vrancea.   

 Proprietar:Primaria Marasesti  

Categoria clădirii:  

  locuinţe   birouri spital  

  comerţ   hotel autorităţi locale / guvern   

şcoală  cultură altă destinaţie: 

-  

 Tipul clădirii:  

  individuală  înşiruită   bloc  

tronson de bloc  

 Zona climatică în care este amplasată clădirea: III  

 Regimul de înălţime al clădirii:P+1E  

 Anul construcţiei: 1970  

 Proiectant / constructor:- /   Structura constructivă:  

  

  zidărie portantă  cadre din beton armat  

  pereţi structurali din beton armat  stâlpi şi grinzi  

  diafragme din beton armat  schelet metallic  

  

  

  

 Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia:    partiu de arhitectură 

pentru fiecare tip de nivel reprezentativ, Plan parter  
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Plan etaj 1,  
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  secţiuni reprezentative ale construcţiei ,  

detalii de construcţie,  

 planuri pentru instalaţia de încălzire interioară,  

  schema coloanelor pentru instalaţia de încălzire interioară,   

planuri pentru instalaţia sanitară,  

 Gradul de expunere la vânt:  

 adăpostită    moderat adăpostită   liber expusă (neadăpostită)   

 Starea subsolului tehnic: nu are subsol   

 Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele cardinale, a distanţelor 

până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a 

punctului de racord la sursa de căldură exterioară,exista  

  

Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici 

termotehnice ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii: tip, arie, straturi, 

grosimi, materiale, punţi termice:  

   Pereţi exteriori opaci:  

Cladire P+1E   

  alcătuire:caramida    

  Aria totală a pereţilor exteriori opaci+soclu [m²] : 417.93[m²]  

  Stare:   bună,  pete  igrasie,  condens, 

  Starea finisajelor: bună,  tencuială căzută parţial / total,  

  Tipul şi culoarea materialelor de finisaj:Tencuială culoare bej deschis  

  Elemente de umbrire a fațadelor:Nu este umbrită  

 Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii:     Nu este cazul  Placa pe sol:   

  alcătuire:placa din beton armat de 15 cm netermoizolata    
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  Aria totală a placii pe sol [m²] : 267 [m²]  

  Stare:   bună,  pete  igrasie,  condens, 

  Starea finisajelor: bună,  tencuială căzută parţial / total,  

  Tipul şi culoarea materialelor de finisaj:netencuit  
  

 Terasă / acoperiş:   
  

Planşeu sub pod:      

  alcătuire:placa din beton armat de 15 cm netermoizolata    

  Aria totală a planseului sub pod [m²] : 278[m²]  
  

  

  

  

 Ferestre / uşi exterioare:  

FE /    

/ UE  
Descriere  Arie [m²]  Tipul 

tâmplăriei  
Grad etanşare  Prezenţă oblon 

(i / e)  

  Din PVC cu geam dublu   

  

103.82  Cu ochiuri 

mobile,din  

PVC  

cu masuri de  

etansare  

  

i  

  Starea tâmplăriei:   bună   evident neetanşă  

         fără măsuri de etanşare,   cu 

garnituri de etanşare,   cu 

măsuri speciale de etanşare;  

  

   Alte elemente de construcţie:   

PPS  Descriere  Arie [m²]  Straturi componente (i → e)  Coeficient 

reducere, r  

[%]  Material  Grosime [m]  

PPS  Pardoseala pe sol este 

din beton asezata pe 

un strat de umplutura  

267  Pamant  
Umplutura  
beton  

8m  

20 cm  

10  

0.9  

 Elementele de construcţie mobile din spaţiile comune:   

  uşa de intrare în clădire:  

 Uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă 

(interfon, cheie),  

 Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în 

perioada de neutilizare,  

  Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată frecvent 

deschisă în perioada de neutilizare,  
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  ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei şi gradul de etanşare:  

 Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare,  

  Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe,    

Ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte,  

 Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit:  

  Aria utilă a pardoselii spaţiului încălzit [m²]: 454.46  

  Volumul spaţiului încălzit [m³]: 1136.16  

  Înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: 2.6 m  

 Gradul de ocupare al spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de încălzire:   

Raportul dintre aria faţadei cu balcoane închise şi aria totală a faţadei prevăzută cu balcoane / 

logii:    

 Adâncimea medie a pânzei freatice: Ha =aproximativ  . m;     

 Înălţimea medie a subsolului faţă de cota terenului sistematizat [m]: ... m     Perimetrul 

pardoselii subsolului clădirii [m]:  -  

  
  

 Instalaţia de încălzire interioară:   Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:  

Sursă proprie, cu combustibil:gazos  

 Centrală termică de cartier  

 Termoficare – punct termic central  

 Termoficare – punct termic local  

 Altă sursă sau sursă mixtă:  energie electrica   

  

  

  Tipul sistemului de încălzire:  

 Încălzire locală cu sobe,  

Încălzire centrală cu corpuri statice,  

 Încălzire centrală cu aer cald,  

 Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,  

 Alt sistem de încălzire: radiatoare electrice                                                                                    

 Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:    

  

  

Nr. 

crt.  Tipul sobei  

Combustibil  Data  

instalării  Element 

reglaj ardere  

Element 

închidere 

tiraj  

Data ultimei 

curăţiri  
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  Starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului:  

  Coşurile au fost curăţate cel puţin o dată în ultimii doi ani,  

  Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin doi ani,  

 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:  

  

  Tip distribuţie a agentului termic de încălzire:   inferioară,   

superioară,  mixtă  

  Necesarul de căldură de calcul [W]: 63303.86W  

  Racord la sursa centralizată cu căldură:   racord unic,  multiplu:        puncte,   diametru 

nominal [mm]:  

   disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:  

  Contor de căldură: tip contor, anul instalării, existenţa vizei metrologice: nu este cazul  

  Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivel de racord, reţea de distribuţie, coloane): nu 

există  

  Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor statice):  

  Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt funcţionale,  

  Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre 

acestea nu sunt funcţionale,  

 Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puţin jumătate 

dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale,  

  Reţeaua de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite: - Lungime [m]:  

- Diametru nominal [mm, ţoli]:  - 

Termoizolaţie:  

  

  

  
  

  Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:  

  Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după 

ultimul sezon de încălzire,  

  Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate înainte de 

ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,  

 Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult 

de trei ani în urmă,  

  Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire:  

 Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a 

acestora, funcţionale,  
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  Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora 

sau nu sunt funcţionale,  

 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: NU ESTE CAZUL  

- Aria planşeului încălzitor [m²],  

- Lungimea [m] şi diametrul nominal [mm] al serpentinelor încălzitoare;  

Diametru serpentină. [mm]        

Lungime [m]        

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei;   Sursa de încălzire –:  

- Putere termică nominală: h  

- Randament de catalog:   

- Anul instalării:   

- Ore de funcţionare: 24  

- Stare (arzător, conducte / armături, manta):   

- Sistemul de reglare / automatizare şi echipamente de reglare:   

  

 Date privind instalaţia de apă caldă de consum:  

  Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:  Sursă proprie, cu:   gaz 

metan  

 Centrală termică de cartier  

 Termoficare – punct termic central  

 Termoficare – punct termic local  

 Altă sursă sau sursă mixtă:                                                                         

  Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:  Din sursă centralizată,  

Centrală termică proprie,  

 Boiler cu acumulare,  

 Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,  

 Preparare locală pe plită,  

 Alt sistem de preparare a.c.m.:                                                                               

  Puncte de consum:           a.c.m. 16    a.r.;  

  Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri :    Lavoar – 8  

              Spălător –8      

         pisoar: -   

               Cadă de baie: - 8  

               Rezervor WC - 8  
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  Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic,   multiplu:        puncte,  

 diametru nominal [mm]:  

   presiune necesară (nominal) [mmCA]:  

  Conducta de recirculare a a.c.m.: funcţională,  nu funcţionează   nu există  

  Contor de căldură general:   tip contor                        ,   anul instalării              ,  

  Debitmetre la nivelul punctelor de consum:   nu există   parţial  peste tot  

  Alte informaţii:  

- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic: - -  programul de livrare a 

apei calde de consum: - -  facturi pentru apa caldă de consum pe ultimii 5 ani: -  

- facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile cu instalaţie proprie de 

producere a.c.m. funcţionând pe gaze naturale – facturi pe ultimii 5 ani : -  

- date privind starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea 

termoizolaţiei etc.: completare ocazională a instalaţiei de încălzire, puncte de consum 

acm cu pierderi-  

- temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii 

lunare – de preluat de la staţia meteo locală sau de la regia de apă) -  

- numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc 

consumurile facturate):              

  Informaţii privind instalaţia de climatizare:- nu este cazul  

  Informaţii privind instalaţia de iluminat: fluorescent Pi=aproximativ 5,4 kW  

  

  

  

4 . EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLADIRII   

4.1 determinarea rezistentelor termice corectate ale elementelor de constructie din componenta 

anvelopei  

In Raportul de rezultate se regasesc  

A.CARACTERISTICI GEOMETRICE  

S-au calculat ariile elementelor de anvelopa,suprafata utila incalzita,volumul incalzit si volumul total al 

cladirii.  

  

B.REZISTENTE TERMICE UNIDIRECTIONALE -CARACTERISTICI TERMOTEHNICE  

Relaţia generală de calcul este:  

R=     [ (m2K) /W ]   unde,  
    +   Σ     +   Σ   
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αint, αext  – coeficienţi de transfer termic superficiali interior respectiv exterior ,conform tabel  II   

normativ C107/3-2005 ;  

    = Rsi  –  rezistenţa termică superficială interioară   

    = Rse  –  rezistenţa termică superficială exterioară  

δ – grosimea de calcul a stratului omogen de material din alcătuirea elementului de constructive (m); 

λ j – conductivitatea termică de calcul a materialului din alcătuirea elementului de construcție ,conform 

anexei A  normativ C107/3-2005 .  

a j – coeficient de majorare a conductivităţii termice funcţie de starea şi vechimea materialelor  

conform, conform Mc001 PI.  

s-au determinat rezistentele termice unidirectionale(in functie de conductivitatile termice de calcul conform 

Mc001-P1 )  

Nr.  crt.  Denumirea materialului  Caracteristici     
Coeficient 

de majorare  
Conductivitate 

termica de calcul λc  

      ρ(kg/m3)  λ(W/mK)     (W/mK)  

0  1  2  3  4  5  

1  Beton armat  2500  1,74  1,1  1,914  

2  Mortar de var si ciment  1700  0,87  1,03  0,896  

3  Mortar de ciment  1800  0,93  1,03  0,958  

4  Beton cu granulit  800  0,29  1,1  0,319  

5  Caramizi   1800  0,8  1,03  0,824  

6  Lemn   800  0,23  1,1  0,253  

7  Sapa  1800  0,93  1,03  0,958  

8  Umplutură pietriş  1800  0,70  -  0,70  

9  
Vata bazaltica fatada cu 

densitate dubla /simpla  45  0.036  1  0.036  

10  Pământ vegetal   1800  1,16  -  1,16  

  

CALCUL REZISTENTE TERMICE CORECTATE  

Rezistentele termice corectate pentru elementele opace tin cont de coeficientul de majorare a conductivitatii 

termice a materialelor precum si de influenta puntilor termice  
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D.. NUMĂR DE SCHIMBURI DE AER CU EXTERIORULSe consideră cazul unei clădiri din sectorul tertiar   

cu precizările:   

- se apreciază clasa de permeabilitate a clădirii ca fiind "medie"  

- clădirea este moderat adăpostită  

- clădirea face parte din categoria "simpla expunere"  

În conformitate cu tabelul 3.2 din MC001-P1 rezultă: na= 0,5 h-1.  

4.2. Determinarea consumului anual de căldură pentru încălzire  
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Consumul anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor se determină în conformitate cu metodologia 

Mc001/PII.1.  

s-a considerat ca program de ocupare 24 h (cu mentinerea unei temperaturi de 20oC) S-au calculat:  

• coeficientul de conformare   

• degajările interioare de căldură   

• temperatura interioara redusa    

• durata sezonului de incalzire   

• temperatura exterioara medie     

În final s-au determinat valorile pe baza cărora se va clasifica din punct de vedere energetic clădirea .   

Consumul anual de căldură pentru încălzire   Qînc  exprimat Kw/an ce se regaseste in raportul de rezultate  

,respectiv consumul specific anual de căldură pentru încălzire  qînc exprimat in kwh/mpan care se regaseste de 

asemenea in raportul de rezultate.  

  

4.3. Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde de consum  

  

Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde menajeră pentru cladirea expertizata 

se determină în conformitate cu metodologia Mc001/4-2009. şi se bazează pe valorile consumurilor .  

Temperatura medie anuală a apei reci este tar= 10°C . Temperatura apei calde menajeră este tac= 60°C.  

S-au calculat si se regasesc in raportul de rezultate    

• volumul anual de apă caldă de consum V exprimat in  m3; Volumul de apa s-a considerat 60 l/locatar  

• necesarul de energie pentru prepararea apei calde menajeră efectiv utilizate exprimat KWh/an;  

• necesarul de energie pentru prepararea apei calde menajeră pierdută la nivelul sursei,-KWh/an;  

În final s-au determinat valorile pe baza cărora se va clasifica din punct de vedere energetic clădirea de birouri 

consumul de căldură anual total de Qaccrespectiv consumul specific anual de qacc  

  

4.4. Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat  

  

Pentru calcularea estimativă a consumului de energie electrică pentru iluminat se foloseşte metodologia 

MC001 în care intervin puterea instalată a sistemului de iluminat), timpul de utilizare al instalaţiei de iluminat 

şi factorul de simultaneitate (0,6).  

  

Astfel pentru sistemul de iluminat aferent cladirii rezulta  un consum global anual  , respectiv un consum 

specific de energie electrică care se regaseste in raportul de rezultate.  

4.5. Determinarea consumului anual de energie pentru racire  

  

Pentru calcularea estimativă a consumului de energie electrică pentru racire se foloseşte metodologia MC001 

în care intervine volumul de aer racit.  
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Astfel pentru instalatia de racire(considerata a fi necesara) aferenta cladirii rezulta  un consum global anual  , 

respectiv un consum specific de energie electrică care se regaseste in raportul de rezultate.  

  

  

  

4.6. Determinarea energiei primare si a cantităţii anuale de CO2 emis  

Pe baza necesarului anual de energie termică şi electrică calculat conform Mc001/4-2009 se determină energia 

primară consumată 188075.7956 kWh/an  

Pe baza necesarului total anual de energie terică şi electrică se determină emisiile anuale de CO2.   

Cantitatea de CO2 emisă este de pt energia finala aplicandu-se factorul de conversie 87.78  kg/m2an.  
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5. ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII  

  

  

  

 

radub
Stamp




21  
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5.1. Penalizări acordate clădirii reale şi notarea energetică Penalizările care se acordă  clădirii  la notarea 

din punct de vedere energetic sunt prezentate mai sus  

 Penalizările care se acordă  clădirii  la notarea din punct de vedere energetic sunt prezentate mai sus  

  

 Nota energetică a clădirii reale este 58.6. Clădirea se încadrează în clasa de eficiență energetică D 

conform metodologiei din MC001/4-2009.  

  

  

5.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă şi notarea energetică  

Clădirea de referinţă reprezintă o clădire virtuală având următoarele caracteristici generale:  

a) Aceeaşi formă geometrică, volum şi arie totală a anvelopei ca şi clădirea reală;  

b) Aria elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi exteriori vitraţi) este 

determintă pe baza indicaţiilor din Anexa A 7.3 din Metodologia de calcul al performanţei energetice a 

clădirilor – Partea I, în funcţie de aria utilă a pardoselii incintelor ocupate (spaţiu condiţionat);  

c) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii sunt 

caracterizate de valorile minime normate, conform Metodologie Partea I, cap 11.  

                 

Element de construcţie  Rezistenţa termică 

corectată  

(m2 K/W)  

Perete exterior  1.8  

Tâmplărie exterioară  0.77  

Planşeu  sub pod  5.00  

Placa pe sol   2.90  

  

d) Valorile absorbtivităţii radiaţiei solare a elementelor de construcţie opace sunt aceleaşi ca în cazul 

clădirii reale;  

e) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este ( )= 0,24;  
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f) Factorul mediu de însorire al faţadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale;  

g) Numărul de schimburi de aer din spaţiul încălzit este de minimum 0,5 h-1, considerându-se că tâmplăria 

exterioară este dotată cu garnituri speciale de etanşare, iar ventilarea este de tip controlată,  

iar în cazul clădirilor publice / sociale, valoarea corespunde asigurării confortului fiziologic în spaţiile 

ocupate (cap. 9.7 Metodologie Mc001/4   

h) Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice, dimensionate conform 

reglementărilor tehnice în vigoare;  

i) Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi hidraulic atât la baza 

coloanelor de distribuţie (în cazul clădirilor colective), cât şi la nivelul corpurilor statice;   

j) În cazul sursei de căldură centralizată, instalaţia interioară este dotată cu contor de căldură general (la 

nivelul racordului la instalaţiile interioare) pentru încălzire şi apă caldă menajerăla nivelul racordului la 

instalaţiile interioare, în aval de staţia termică compactă;  

k) Randamentul de producere a căldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamentelor moderne 

noi; nu sunt pierderi de fluid în instalaţiile interioare;  

l) Conductele de distribuţie din spaţiile neîncălzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate termic cu material 

caracterizat de conductivitate termică iz = 0,036 W/m K  

m) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de funcţionare conform 

proiectului, fara pierderi de energie;  

n) În cazul climatizării spaţiilor ocupate, consumul de energie este determinat în varianta utilizării răcirii 

în orele de noapte pe baza ventilării naturale/mecanice (după caz);  

o) Nu se acordă penalizări conform cap. II.4.5 din Mc001, p0 = 1,00.  

Ținând cont de caracteristicile menționate mai sus s-au obținut următoarele rezultate:  

 Consumul specific de energie pentru instalația de încălzire:    92.4 kWh/m2an   

 Consumul specific de energie pentru prepararea apei calde de consum: 47 kWh/m2an   

 Consumul specific de energie pentru instalația de iluminat:    11.9 kWh/m2an   

 Consumul specific de energie pentru instalația de racire:     0 kWh/m2an   

 Total consum 151 Wh/m2an  

 Indice de emisii CO2:     42.78  kWh/m2an   

Nota energetică a clădirii de referinţă rezultată din calcule este 100. Clădirea de referinţă se încadrează în clasa 

de eficiență energetică A, conform metodologiei din MC001/PIII.  
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6. MĂSURI RECOMANDATE DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A                

CLADIRII   

6.1. Soluţii de reabilitare pentru pereţii exteriori  

   SCD 545 MP  

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

strat termoizolat de vata bazaltica de 15 cm.Termoizolatia de polistiren de 5 cm si 10 cm va fi indepartata.  

Materialele termoizolante care urmează să fie utilizate la reabilitare trebuie să îndeplinească următoarele  

condiţii:  

- condiţii privind conductivitatea termică: conductivitatea termică de calcul trebuie să fie mai mică sau 

cel mult egală cu 0,036 W/mK;  

- condiţii privind densitatea: densitatea aparentă în stare uscată a materialelor termoizolante trebuie să 

fie cel puţin egală cu 45.00 kg/m3;  

- condiţii privind rezistenţa mecanică: materialele termoizolante trebuie să prezinte stabilitate 

dimensională şi caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcţie de structura elementelor de 

construcţie în care sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecţie astfel încât materialele să nu prezinte 

deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, 

agenţilor atmosferici sau acţiunilor excepţionale;  

- condiţii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie în concordanţă cu 

durabilitatea clădirilor şi a elementelor de construcţie în care sunt înglobate;  

- condiţii privind siguranţa la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie să fie 

în concordanţă cu condiţiile normate prin reglementările tehnice privind siguranţa la foc, astfel încat să nu 

deprecieze rezistenţa la foc a elementelor de construcţie pe care sunt aplicate/înglobate;  

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

termice a elementelor de construcţie nu trebuie să emane în decursul exploatării mirosuri, substanţe toxice, 

radioactive sau alte substanţe dăunătoare pentru sănătatea oamenilor sau care să producă poluarea mediului 

înconjurător; în cazul utilizării izolaţiei termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi 

în atmosferă (produse din vată minerală, vată de sticlă, etc.) trebuie să se realizeze protecţia etanşă sau 

înglobarea în structuri protejate a acestora;   

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

sau să fie protejate împotriva umidităţii;  

- condiţii privind comportarea la agenţi biodegradabili: materialele termoizolante trebuie să reziste la 

acţiunea agenţilor biologici sau să fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecţie;  

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

construcţie prin aplicarea unor straturi de protecţie pe suprafaţa lor; materialele termoizolante nu trebuie să 

conţină sau să degaje substanţe care să degradeze elementele cu care vin în contact (inclusiv prin coroziune); 
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materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie să prezinte fenomene de înmuiere 

sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; în caz contrar ele vor trebui să fie prevăzute din 

fabricaţie cu un strat de protecţie;  

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

să garanteze menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi de izolare termică în condiţii de exploatare;  

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

să fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolaţii termice în construcţii; toate materialele 

termizolante utilizate trebuie să aibă certificate de conformitate privind calitatea care să le confirme 

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

normele de fabricaţie ale produselor respective. În certificatul de calitate trebuie să se specifice numărul normei 

tehnice de fabricaţie (standardul de produs, agrement tehnic, normă sau marca de fabricaţie etc.); transportul, 

manipularea şi depozitarea materialelor termoizolante trebuie să se facă cu asigurarea tuturor măsurilor 

necesare pentru protejarea şi păstrarea caracteristicilor funcţionale ale acestor materiale. Aceste măsuri trebuie 

asigurate atât de producătorii cât şi de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor 

standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condiţiile de 

depozitare, transport şi manipulare eventualele măsuri speciale ce trebuie luate la punerea în operă (produse 

combustibile, care degajă anumite noxe, care se aplica la cald, etc.) vor fi în mod expres precizate în normele 

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

Luând în considerare toate cerinţele enunţate mai sus se propune soluţia izolării pereţilor exteriori cu 

vata minerala bazaltica de faţadă de minim 15 cm grosime (minim 45.00 kg/m3), amplasat pe suprafaţa 

exterioară a pereţilor existenţi, protejat cu o masă de spaclu de minim 5mm grosime şi tencuială acrilică 

structurată de minim 1,5mm grosime.  
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Conductivitate termică 

declarată  
λD  0,035 W/mK  EN 12 667  

Euroclasa de reacţie la foc  -  A1  EN 13 501-1  

Clasa de precizie pentru 

abaterea de la grosimea 

materialului  

-  T5  EN 823  

Rezistenţa la întindere  σm  >10 kPa  EN 1607  

Rezistenţa la compresiune pentru o 

deformare de 10%  
σ10  >20 kPa  EN 826  

Absorbţia de apă de lungă  Wlp  ≤3 kg/m2  EN 12 087  

durată     

Absorbţia de apă de 

scurtă durată  
Wp    

≤1 kg/m2  

EN 1609  

  

  

  

Soluţia prezintă următoarele avantaje:  

  izolare termica: face casa mai călduroasă iarna şi mai răcoroasă vara, deci mai confortabilă  

  Vata minerală bazaltică este un produs incombustibil, nu întreţine arderea şi nici nu emană gaze nocive sub 

acţiunea focului  

  Protecţia fonică poate fi realizată fără probleme cu ajutorul acestui produs. În funcţie de sortiment şi 

grosime, structura fibroasă a vatei minerale bazaltice prezintă proprietăţi foarte bune de absorbţie acustică  

  Rezistenţa în timp reprezintă un alt avantaj de luat în considerare, deoarece roca bazaltică nu corodează şi 

nu este corodată, nu este atacată de ciuperci şi microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte şi 

rozatoare şi nici nu putrezeşte  
  Vata minerală bazaltică este un material prietenos cu mediul deoarece nu dăunează sănătăţii şi nu poluează 

mediul. Acest aspect se face resimtit şi în montaj, neexistand riscuri în timpul manevrării vatei  
  Reducerea costurilor: facturi mai mici la energie, datorită consumului mai redus de energie  
  Economie de energie: Prin izolarea pereţilor se reduce considerabil nivelul emisiilor de CO2 asociate  

casei, deci ajută la păstrarea resurselor atât de preţioase de energie şi la reducerea efectului de încălzire globală  

  Fibrele de vată minerală bazaltică sunt protejate de o substanta hidrofobă. Astfel, vata minerală prezintă 

o rezistenţă la umiditate  

  Manevrabilitatea şi instalarea acesteia nu ridică probleme fiind compatibilă cu majoritatea materialelor 

de construcţii  

 corectează majoritatea punţilor termice;  

 conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei la vaporii de apă şi al stabilităţii termice;  

 protejează elementele de construcţie structurale precum şi structura în ansamblu, de efectele variaţiei de 

temperatură a mediului exterior;  
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 nu conduce la micşorarea ariilor utile;  

 permite realizarea, prin aceeaşi operaţie, a renovării faţadelor;  

 permite utilizarea sălii în timpul executării lucrărilor de reabilitare şi modernizare;   nu afectează 

pardoselile, tencuielile, zugrăvelile şi vopsitoriile interioare existente;   durată de viaţă garantată, de 

regulă, cel puţin 15 ani.  

În zonele de racordare a suprafeţelor ortogonale, la colţuri şi decroşuri, se prevede dublarea ţesăturilor din fibre 

de sticlă sau/şi folosirea unor profile subţiri din aluminiu sau din PVC.   

Este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare să se realizeze o căptuşire termoizolantă, în grosime de cca  

3...5 cm a glafurilor exterioare, prevăzându-se şi profile de întărire-protecţie adecvate din aluminiu precum şi 

benzi suplimentare din ţesătură din fibre de sticlă.. Se vor prevedea glafuri noi din PVC având lăţimea de cca. 

30 cm.   

Etape de montare a izolaţiei din vată minerală bazaltică  

Se recomandă utilizarea echipamentului corespunzător: salopetă, cască de protecţie, mănuşi de protecţie, 

ochelari de protecţie.  

  

Etapa I: Se aplică pe placa de vată minerală bazaltică, mortarul adeziv preparat. Aplicarea 

se face perimetral şi în 3-5 puncte suplimentare la interior, pentru a evita dezlipirea.  

  

Etapa a II-a: Plăcile se montează decalat pe peretele de susţinere în rânduri orizontale. 

Plăcile trebuie decalate pentru a evita formarea de rosturi în plan vertical. După fixare, este 

necesară nivelarea plăcilor, utilizând dreptarul, pentru a asigura o montare corectă a 

termosistemului.  
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Etapa a III-a: Cu bormaşina se fac găurile pentru a introduce diblurile ce vor asigura 

stabilitatea plăcilor. Se recomandă minim 5dibluri/mp. După fixarea diblurilor, utilizaţi un 

ciocan de cauciuc pentru a le introduce până la capăt. Grosimea şi lungimea diblurilor se 

alege în funcţie de tipul de zidărie şi respectiv de grosimea materialului termoizolant.  

  

Etapa a IV-a: Vata minerală din dreptul golurilor pereţilor este îndepărtată utilizând cuţitul 

de vată.  

  

Etapa a V-a: Se întinde un prim strat de mortar adeziv pe suprafaţa peretelui. Apoi se 

fixează plasa de fibră de sticlă, susţinută de colţari. Peste plasă se întinde un al doilea 

strat de mortar adeziv, pentru a fixa plasa de fibră de sticlă. Cel din urmă strat este nivelat 

cu ajutorul dreptarului, pentru a pregăti peretele pentru tencuiala decorativă.  
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Etapa a VI-a: După aplicarea amorsei, se aplică stratul de tencuială decorativă.  

  

6.2 Soluţii de reabilitare pentru tâmplăria exterioară,   

Rezistenţa termica minime prevăzuta pentru tâmplăria exterioară (R’min>0,77 m²K/W).  

6.3 Soluţii de reabilitare prin montarea de rulouri termoizolante la ferestre noi  

  

  

  

          6.4 Soluţii pentru energie regenerabila ,reducerea consumului kit panouri fotovoltaice   

  Se propune instalarea unui sistem alternative de producere a energiei care consta intr-un 
sistem cu panouri solare electrice pentru producerea energiei electrice .  Se va monta pentru 
fiecare scara, pe acoperisul cladirii, cate un sistem de panouri solare electrice. Energia electrica 
produsa se va utiliza pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scara  

6.5 Soluţii pentru ventilare natural organizata sau sisteme de ventilare mecanizate 
dezcentralizat  

  

7 .ANALIZA EFICIENŢEI  ECONOMICE  A SOLUŢIILOR DE MODERNIZARE ENERGETICĂ   

A  ANVELOPEI  CLĂDIRII   

7.1. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii ca urmare a lucrărilor de intervenţie a. 

 Caracteristici geometrice – arii  

Caracteristicile geometrice ale clădirii sunt prezentate în cele ce urmează. Au fost calculate suprafaţa încălzită, 

volumul util încălzit şi volumul total al clădirii, ariile elementelor de construcţie (pereţi exteriori opaci, planseu 

sub pod, ferestre şi uşi exterioare).  

  

Tabel 7.1  

Suprafata pereti opaci+soclu   417.93  

Suprafata timplarie exterioara   103.81  

Suprafata planseu sub pod  278  

Suprafata placa pe sol  267  

  

  

 b.   Caracteristici termotehnice ale materialelor de construcţie  

  

Se utilizează suplimentar următoarele materiale de construcţii pentru reabilitare:  

- vata minerala cu conductivitatea termică de calcul =0,036 W/(mK);  
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- polistiren extrudat ignifugat cu conductivitatea termică de calcul =0,022 W/(mK);  

  

  

c. Rezistenţe termice unidirecţionale şi corectate înainte şi după reabilitare  

În Tabelul 7.2 se prezintă centralizat rezistenţele termice unidirecţionale şi corectate ale elementelor de 

construcţie, înainte de operaţia de reabilitare.  

  

Rezistentele termice corectate pentru elementele opace ţin cont de coeficientul de majorare a conductivităţii 

termice a materialelor în funcţie de vechime şi stare precum şi de influenţa punţilor termice. Valorile rezultate 

ale rezistenţelor termice unidirecţionale şi corectate ale elementelor de construcţie, după operaţia de reabilitare 

sunt centralizate în tabelul 7.2  

  

  

     Tabel 7.2  

Element de construcţie  

Rezistenţă 

termică înainte 

de reabilitare  

Rezistenţă 

termică după 

reabilitare  

  m2K/W  m2K/W  

0  1  2  

Perete exterior  opac+soclu  0.76  3.16  

Planseu sub pod  0.72  5.6  

Placa pe sol   3.4  3.4  

Ferestre – PVC/lemn  0.5  0.77  

  

d. Rezistenţe termice medii pe clădire după reabilitare  

Valorile rezistenţei termice medii a elementelor de construcţie ale clădirii se determină pentru fiecare pachet 

în parte. Valorile rezistenţelor din tabelul 7.3 sunt date în m2K/W.  

      Tabel 7.3  

Pachete de 

reabilitare*  
Real  S1  S1+S2+S3 

+S4+S5+S 

6  

Rezistenţa 

medie  

(m2K/W)  

0.84  2.01  2.8  

  S1 -montare izolatie pereti exteriori cu vata minerala de 15 cm   
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 S2 – inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie termoizolanta arie vitrata +balcoane R’mins>0.77  

S3- Montare rulouri la ferestre   

 S4- termoizolatie planseu sub pod  

S5- ventilatie cu recuperare de caldura  

S6- chit panou fotovoltaice   

P1 = S1+S2+S3+S4   

P2= S1+S2+S3+S4+S5+S6   

P3= S1+S2+S3+S4+S6  

  

  

  

7.2. Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii  

S-au avut în vedere următoarele soluţii (S) şi pachete de soluţii (P) de modernizare energetică a anvelopei  

şi/sau instalaţiilor aferente:                                                                                                       7.4  

Soluţie/   

Pachet  

Descriere  

S1  montare izolatie pereti exteriori cu vata minerala de 15 cm <0,036  

S2  inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie termoizolanta arie vitrata +balcoane  

R’mins>0.77  

S3  Montare rulouri    

S4  termoizolatie planseu sub pod  

S5  ventilatie cu recuperare de caldura  

S6  chit panou fotovoltaice  

P1  S1+S2+S3+S4  

P2  S1+S2+S3+S4+S5+S6  

P3  S1+S2+S3+S4+S6  

     

Determinarea consumurilor de energie înainte şi după reabilitare se efectuează în conformitate cu MC001/4, 

ţinând seama de rezultatele prezentate  la  analiză energetică.  
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Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de evaluare 

a rentabilităţii investiţiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate şi nu poate face obiectul unui dosar de finanţare 

a lucrărilor. Analiza economică se bazează pe următoarele ipoteze şi valori:  

 sumele necesare realizării lucrărilor de investiţii se consideră ca fiind la dispoziţia 

beneficiarului de investiţie, acesta neapelând la credite bancare (ac=1);  

 calculele economice se efectuează în Euro, ţinând seama de cursul mediu BNR de la data 

realizării auditului energetic al clădirii, respectiv 4,9227 RON/Euro (Curs EURO MAI 2021)   

 durata rămasă de viaţă a clădirii este estimată ca fiind egală cu cea mai mică durată de viaţă 

aferentă soluţiilor de reabilitare termică propuse;  

 costurile unităţii de energie în momentul aplicării soluţiei de reabilitare  este de cca. 0,22 

Euro/kWh  

(costul rezultă din preţul energiei gaz)  

 costurile de investiţie fără TVA, estimate aproximativ pentru lucrările de reabilitare energetică 

a clădirii, sunt precizate în tabelul -Sinteza pachetelor de modernizare.  

 valoarea neta actualizata   VNA(m) –valoarea neta actualizata aferenta investitiei suplimentare    

datorata aplicarii proiectelor de modernizare energetica si economieie de energie rezultata prin 

proiecte  

 rata anuală de depreciere a monedei i= 0,08;  

 rata anuală de creştere a preţului energiei  f= 0,06;  

Indicatorii de eficienţă economică utilizaţi la analiza comparativă a soluţiilor sunt următorii:  

• durata (simplă) de recuperare a investiţiei, NR [ani]  

CINV 

NR =  E c  

în care: CINV – costul lucrărilor de modernizare energetică, [Euro]  

E – economia de energie termică/electrică realizată prin aplicarea soluţiilor de modernizare 

energetică, [kWh/an] c – costul  specific  al energiei termice/electrice, [Euro/kWh]  

• costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei, e [Euro/kWh]  

CINV 

e =  E  NS  

în care: NS – durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică.  
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Costurile pentru materialele, piesele, aparatele şi echipamentele utilizate sunt conform calculelor estimative 

economice.  

Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de evaluare 

a rentabilităţii investiţiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate şi nu poate face obiectul unui dosar de finanţare 

a lucrărilor. costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei, e [Euro/kWh ] pt pachetul P2   
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8. CONCLUZIILE AUDITORULUI  

  

Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra variantei optime.Din analiza valorilor indicate în  

tabelulul sinteza, rezultă că pachetele de modernizare propuse conduc la economii relative de energie 

cuprinse între 47.12-62.24%  

Valoarea maxima a lucrarilor  aferentă pachetului de măsuri de reabilitare (varianta P2) a fost estimată la   

105677.95 Euro, cu reducere de consum total de 62.24%(nu primara!).. La valoare recomandata de investitie, 

se adauga consturile de mentenanta periodica si rezulta confom tabel 108132.06 Euro.  

  

Su  454.47    

Ssubsol S3  0    

Splans S4  278.00    

S fe S2  103.81    

S fatade S1  417.94    

c (pret energie)  0.220 euro/kW   

f (rata anuala de crestere a  p 0.06    

i (rata anuala de depreciere  0.08    

CM (cost mentenanta)  0.90 euro/mp/an   

CE (cost energie)  33894.00 euro/an   

Cr (cost reparatii)  2454.11 euro pe durata 

amortizare 

  

S1(IZOLATIE)  120.00 euro/mp   

S2(TAMPLARIE)  140.00 euro/mp   

S3(RULOURI)  25.00 euro/mp   

S4(IZ. PL POD)  70.00 euro/mp   

S5(VENT.)  7574.42 euro/mp 1000e la 60mp 

S6(FOTOVOLTAIC)  11361.63 euro/mp 5000e la 

200mp 

Solutii 

consumuri anuale  Economii anuale 

dE durata de 

viata 

Cost 

reabilitare 

Cm (euro) 

Cost 

reabilitare+ 

Cost  
Mentenanta kWh/mp/an kWh/an 

 
kWh/an % 

S0 339  154063.64     
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S1 253  114762.00 39301.63 25.51 20 50152.46 52606.57 

S2 297  134851.90 19211.74 12.47 20 14534.07 16988.18 

S3 327  148609.78 5453.85 3.54 20 2595.37 5049.48 

S4 320  145436.07 8627.56 5.60 20 19460.00 21914.11 

S5 299  135706.95 18356.68 11.92 20 7574.42 10028.53 

S6 328  149133.60 4930.04 3.20 20 11361.63 13815.74 

P1(S1+S2+S3+S4 ) 179  81468.85 72594.78 47.12 20 86741.91 89196.02 

P2(S1+S2+S3+S4+S5+S6) 128  58171.52 95892.12 62.24 20 105677.95 108132.06 

P3(S1+S2+S3+S4+S6) 168  76541.00 77522.64 50.32 20 98103.53 100557.64 

  

  

Nr   Y   Nr AN  e   c  e<c  

 6.08 <  6.50   7  0.18 <  0.22 ok  

 4.02 <  4.73   5  0.15 <  0.22 ok  

 4.21 <  5.62   6  0.08 <  0.22 ok  

 11.55 <  15.14   18  0.13 <  0.22 ok  

 2.48 <  3.82   4  0.10 <  0.22 ok  

 12.74 <  12.96   15  0.15 <  0.06 neeligibi l 

 5.58 <  6.50   7  0.17 <  0.22 ok  

 5.13 <  5.62   6  0.18 <  0.22 ok RECOMAN 

 5.90 <  6.50   7  0.18 <  0.22 ok  

Se recomandă aplicarea pachetului complet de măsuri de reabilitare energetică(varianta P2)    

In continuare sunt prezentate costurile aferente consumului de energie lei/mp/an   
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DIN CALCULUL CONSUMURILOR DE ENERGIE PRIMARA REZULTA :  

Anexa 3.1.B-3b  

Tabel privind consumul de energie primară*  

  

 Categorii de clădiri  

  

 

 Consumul de energie primară (kwh/mp/an)  

  

 

Zona climatică  Orizont de 

timp  

Clădiri de 

locuit 

colective  

Clădiri de 

birouri  

Clădiri 

destinate 

învățământului  

Clădiri 
destinate  
sistemului 

sanitar  

I  

  

-12⁰  

2015  105  75  115  135  

  

31.12.2018  100  50  100  79  

  

II  

  
-15⁰  

2015  112  93  135  155  

  

31.12.2018  105  57  120  97  

  

III  

-18⁰  

  

2015  130  110  154  171  

  

31.12.2018  122  69  136  115  

  

IV  

-21⁰  

  

2015  152  107  192  190  

  

31.12.2018  144  89  172  149  

  

V -

24⁰  

2015  178  127  210  214  

  

31.12.2018  152  98  192  174  

  

Emisii CO2kg/mp/an calculate la energia primara totala consumata   

  

 pachetul P2            36.9  [kg/m2an] > 34 [kg/m2an]   
  
  

  

Anexa 3.1.B-3a  

Tabel privind Emisiile de CO2*  
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  Categorii de clădiri  

  

  

  Emisii CO2 kg/mp/an  

  

  

Zona 

climatică  

Orizont de 

timp  

Clădiri de locuit 

colective  

Clădiri de 

birouri  

Clădiri 

destinate 

învățământului  

Clădiri destinate 

sistemului 

sanitar  

I  

  

-12⁰  

2015  28  21  28  37  

  

31.12.2018  25  13  25  21  

  

II  

  

-15⁰  

2015  30  27  37  43  

  

31.12.2018  28  15  25  27  

  

III  

-18⁰  

  

2015  36  28  39  49  

  

31.12.2018  34  19  37  32  

  

IV  

-21⁰  

  

2015  38  28  56  55  

  

31.12.2018  40  24  48  42  

  

V -24⁰  2015  48  29  58  58  

  

31.12.2018  38  28  56  49  
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 9. RECOMANDARI   PENTRU  PROPRIETARI  

măsuri generale şi de organizare:  

 încurajarea ocupanţilor de a utiliza clădirea corect, fiind motivaţi pentru a reduce consumul de 

energie;  

 asigurarea serviciilor de consultanţă energetică  din partea unor firme specializate (care să asigure 

şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);                   Masuri asupra anvelopei 

cladirii:  

• montare izolatie termica planseu sub pod  

• Inlocuire izolatie termica  

• Inlocuire tamplarie măsuri asupra instalaţiilor de încălzire:inlocuire sistem de incalzire  

 verificarea tehnică periodică a centralei  

 dotarea instalaţiei de încălzire cu echipament  de reglare cu ceas ,programabil pentru 

asigurarea reducerii temperaturii spaţiilor încălzite pe durata nopţii   

o măsuri  instalatie de apa calda  

 utilizarea de dispersoare de baterii cu senzor  

masuri instalatie electrica   

     

inlocuire corpuri fluorescente cu becuri economiceAceste lucrări de modernizare şi/sau întreţinere au efecte 

pozitive directe si indirecte asupra consumurilor termo-energetice ale clădirii studiate.Se recomandă de 

asemenea, în conformitate cu prevederile legii 372/2005 actualizata, luarea în calcul a utilizării sistemelor 

descentralizate de alimentare cu energie bazate pe surse de energie regenerabilă, cu impact pozitiv atât asupra 

consumurilor de energie cât şi asupra poluării mediului.  

ADAPTAREA SI REGLAREA SISTEMULUI DE INCĂLZIRE AL BLOCULUI DE LOCUINȚE  

LA NECESARUL DE CALDURĂ REDUS CA URMARE A EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE  

INTERVENȚIE LA ANVELOPA BLOCULUI DE LOCUINȚE  

La nivelul producerii căldurii (în cazul clădirilor dotate cu sursă proprie de căldură):  

• înlocuirea aparatelor învechite sau neadaptate (arzătoare mai vechi de 9-10 ani şi cazane 
mai vechi de 12-15 ani);  

• adaptarea puterilor surselor de căldură în centrala termică;  
• substituirea parţială sau totală a formei de energie;  
• utilizarea de tehnici specifice (pompe de căldură cu compresie mecanică, cu absorbţie, 

cazane cu condensaţie, instalaţie solară); La nivelul distribuţiei căldurii:  

• izolarea termică a conductelor de distribuţie din spaţiile neîncălzite exclusiv cele din 
subsol; • reducerea temperaturilor de reglaj a instalaţiei de încălzire în scopul satisfacerii 

necesarului de căldură;  
• separarea circuitelor ai căror parametri funcţionali sunt net diferiţi;  
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• reechilibrarea circuitelor care alimentează corpurile de încălzire funcţionând cu apa caldă 
(din punct de vedere termic - prin schimbarea aparatului sau ameliorarea locală a izolaţiei, 
iar din punct de vedere hidraulic - prin ameliorarea distribuţiei debitelor).  

La nivelul utilizatorului (spaţiile încălzite):  

• instalarea de robinete termostatice la corpurile de încălzire şi, în cazul încălzirii colective, 
combinarea acestei măsuri cu montarea sistemelor de repartizare individuală a costurilor 
de încălzire.  

  

  

  

Reabilitarea/modernizarea unei instalaţii de reglare poate interveni la toate nivelele (termostate de 
cameră, de preferinţă electronice, mai ales dacă echipează convectoare electrice, ansambluri clasice 
cu sonde exterioare - robinete cu servomotor comandate de regulatoare cu legi de corespondenţă mai 
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mult sau mai puţin complexe, simple limitatoare de temperatură de conductă, termostat de cazan 
etc.).  
La fiecare tip de reglaj pot fi asociate sisteme de programare (optimizare), în general limitate pentru 
locuinţe la simple “ceasuri” programatoare, care permit o reducere a temperaturii pe timp de noapte. În 
anumite cazuri particulare, în care vechimea instalaţiilor este mare, iar gradul de uzură al 
echipamentelor este ridicat, nu se mai impune o ameliorare, ci o renovare totală a acestora, mai ales 
dacă se referă la instalaţia de preparare a apei calde de consum colective.  
O categorie aparte de clădiri existente este constituită de blocurile de locuinţe racordate la sisteme 
centralizate de alimentare cu căldură (de tipul termoficării), caracterizate de indici specifici de necesar 
de căldură care atestă caracterul disipativ din punct de vedere energetic al construcţiilor existente, în 
ansamblul lor şi acestea implică o abordare aparte.  

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de căldură prin:  

• Introducerea unor armături cu consum redus de apă  
• Reducerea consumurilor de apă caldă de consum  
• Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de apă caldă de consum  
• Izolarea termică a boilerului cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum  
• Reducerea fluxului termic disipat prin mantaua boilerului  
• Reducerea temperaturii apei calde de consum până la 50°C  
• Reducerea consumului de căldură pentru producerea apei calde de consum  
• Înlocuirea echipamentelor actuale de producere a apei calde de consum cu 

echipamente moderne, noi  

• Creşterea randamentului de producere a căldurii  
  

Solutie tehnica scadere iluminat artificial  

  
  

Solutie tehnica ventilare corespunzatoare  
a) Asigurarea corectei ventilări a bucătăriilor prin montarea de grile pentru ventilare naturală;  
b) Asigurarea ventilării băilor prin dispozitive de ventilare naturală;  
c) Dotarea ferestrelor (care nu au) cu fante pentru circulație naturală controlată a aerului 

între exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor 
și al altor zone cu rezistență termică scazută).  

  

Lucrari conexe recomandate:  
  

Lucrări care revin asociaţiilor de locatari/proprietari:  

• dotarea canalizării cu clapete contra refulării canalizării stradale;  
• repararea tuturor conductelor sparte care creează pericol de inundare   
• desfiinţarea tuturor boxelor care împiedică accesul la coloanele de distribuţie a agentului 

termic secundar şi a apei calde de consum;  
• asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să 

asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);  
• contorizarea individuală a consumului de gaze la bucătării în vederea limitării consumului 

de gaze strict pentru necesităţi de preparare a hranei;  
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• dotarea coloanelor de încălzire cu vane de echilibrare automate (presiune diferenţială 
constantă);  

• asigurarea integrităţii tencuielii faţadelor;  
• repararea acoperişului peste pod în vederea asigurării etanşeităţii la ploaie sau zăpadă a 

acestuia (în cazul în care acoperișul este de tip șarpantă);  
• curăţirea periodică a coşurilor de fum, în special în cazul producerii căldurii prin utilizarea 

combustibililor solizi sau lichizi.  
  

Lucrări în competenţa furnizorului de utilităţi termice ( în cazul racordării clădirii de locuit la 

sistemul centralizat de alimentare cu căldură):  

• asigurarea alimentării cu agent termic a fiecărui bloc şi scară de bloc şi separarea 
contoarelor comune cu vane acţionate manual;  

• livrarea continuă a apei calde menajere şi utilizarea recirculării;  
• asigurarea presiunii şi debitelor corespunzătoare livrării normale a apei calde (şi reci); • 

asigurarea parametrilor termici şi hidraulici conform protocolului încheiat prin contractul de 
servicii între furnizor şi asociaţia de locatari/proprietari; • asigurarea şi diversificarea 

serviciilor oferite utilizatorilor;  
• modernizarea sistemului de distribuţie şi furnizare a utilităţilor termice;  
• contorizarea apei de adaos în PT/CT;  
• tratarea apei de adaos introdusă în instalaţia de încălzire;  
• modificarea schemei de furnizare a utilităţilor termice;  
• automatizarea funcţionării PT/CT, cel puţin pe secţiunea de preparare a apei calde, vizând în 

principal menţinerea temperaturii apei calde la o temperatură apropiată de 60°C şi, în 
secundar, limitarea debitului de apă livrat la consum în cazul scăderii temperaturii apei calde 
sub 50°C;  

• asigurarea corectei echilibrări hidraulice a reţelelor de încălzire şi distribuţie a apei calde; • 

realizarea punctelor de monitorizare la fiecare bloc şi asigurarea securităţii accesului la 
aparatura de măsură şi reglaj;  

• adoptarea soluţiilor moderne de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare;  
• asigurarea monitorizării şi a dispecerizării funcţionării instalaţiilor de distribuţie a căldurii; 

• asigurarea condiţiilor de alimentare cu apă a construcţiilor astfel încât să se evite 

sustragerea apei din instalaţia de încălzire de către locatari;  
• contorizarea utilităţilor termice la consumatori. pentru prepararea apei calde de consum  
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REZUMAT FINAL:  
  

REZULTATE 

Valoarea la 

inceputul 

 implementarii  

Proiectului 

Valoarea la finalul 

implementarii  

Proiectului 

Consumul anual specific 

de energie finală pentru 

încălzire (kWh/m2 an)  

270.58 66.44 

Consumul de energie 

primară totală (kWh/m2  

an)  

413.84 166.32 

Consumul de energie 

primară totală utilizând  

surse convenționale  

(kWh/m2 an)  

233.81 128.02 

Consumul de energie 

primara utilizand surse 

regenerabile (kWh/m2  

an) 

0 13.16 

Nivelul annual estimat al 

gazelor cu efect de sera  

(echivalent kgCO2/m2an) 

87.78 36.9 

Reducerea consumului 

annual specific de  

energie finala pentru 

incalzire (%) 

- 75.45 

Reducerea consumului de 

energie primara 
- 59.81 

Reducerea emisiilor de  

CO2 
- 57.96 

  

  

Auditor Energetic C&I grad I  

HODEA ANDREI CORNEL  
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BENEFICIAR PRIMARIA MARASESTI   

  

AUDIT  ENERGETIC  BLOC DE LOCUINTE     

Oras Marasesti, str.E. Grigorescu, bl.B3, Judet Vrancea.  

IN CADRUL PROIECTULUI   

„Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din 

orasul Maraseti, Judetul Vrancea.  ETAPA III 

  

  

1. ing. HODEA ANDREI CORNEL   

     

  Auditor energetic C&I grad I, atestat MDPLA (seria CAA nr. 02536)  
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Fatada Principala   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3  

  

    

CUPRINS  

1. INTRODUCERE  

2. INFORMAŢII GENERALE  PRIVIND  CLADIREA  

2.1. Elemente de alcătuire arhitecturală şi izolare termică  

2.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă  

2.3.Instalaţia de încălzire şi de preparare a apei calde menajere  

2.4. Instalaţia de iluminat  

3.FISA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA  

4 . RAPORT DE REZULTATE  evaluare performante energetice  

4.1. Determinarea rezistenţelor termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa 

clădirii  

A. CARACTERISTICI GEOMETRICE  

B. REZISTENTE TERMICE UNIDIRECTIONALE  

C. REZISTENŢE TERMICE  CORECTATE  

D.NUMARUL DE SCHIMBURI DE AER CU EXTERIORUL  

4.2. Determinarea consumului anual de căldură pentru încălzire  

4.3. Determinarea consumului anual de căldură pentru apa calda de consum  

4.4. Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat  

4.5. Determinarea energiei primare și a cantităţii anuale de CO2 emis  

5. CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ   

5.1. Penalizări acordate clădirii reale şi notarea energetică  

5.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă şi notarea energetică  

6 .PREZENTAREA SOLUŢIILOR DE MODERNIZARE ENERGETICĂ   

6.1 Solutii de montare termoizolatie  pentru pereti opaci  

6.2 Solutii de montare obloane pe tămplăria exterioară  

6.3 Solutii de utilizare energie regenerabila-pompa de caldura  

6.4.Solutii pentru suplimentare termoizolatie planseu sub pod  

6.5. Solutii pentru utilizare energie regenerabila-panouri fotovoltaice  

7 .ANALIZA EFICIENŢEI  ECONOMICE  A SOLUŢIILOR DE MODERNIZARE ENERGETICĂ   

7.1. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii ca urmare a lucrărilor de intervenţie  

7.2. Analiza economică a lucrărilor de intervenţie  

8 .CONCLUZIILE AUDITORULUI  

9 . MĂSURI RECOMANDATE ÎN SARCINA UTILIZATORILOR  

10.ENERGIA PRIMARA  

10.1 Calcul energie primara   
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10.2 Calcul reduceri emisii CO2 la energia primara  

  

1. INTRODUCERE   

În lucrarea de faţă este prezentat raportul de audit   energetic  pentru cladirea    bloc de locuinte  întocmit 

pe baza datelor şi observaţiilor relevate asupra clădirii şi instalaţiilor aferente.  

Rezultatele obţinute pe baza expertizei termo-energetice servesc la certificarea energetică a clădirii 

precum şi la identificarea soluţiilor tehnice optime de reabilitare/modernizare a elementelor de 

construcţie/sistemului de instalaţii pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie-instalaţie privind 

utilizarea energiei termice şi electrice. După analiza termică şi energetică a cladirii şi instalaţiilor aferente  sau 

introdus datele în programul de calcul  Certificate-Energetice.ro,şi a  fost generat  certificatul energetic al 

clădirii .   

În final, s-a întocmit raportul de expertiza energetica, precedat de notele de calcul care au servit la  

stabilirea valorilor menţionate în raport.  

Lista completă a legilor, standardelor, normativelor şi ghidurilor tehnice   respectate/utilizate este  

prezentată în continuare:  

  

* * *    Ordonanţă de urgenţă nr. 18 din 04/03/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor  

de locuinţe.  

* * *     Norme metodologice  de aplicare a   Ordonanţei de urgenţă  nr. 18 din 04/03/2009 privind creşterea  

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe ,ordin  nr.163/540/23/03/2009     * 

* *   Legea nr. 10/1995, actualizata, privind calitatea în construcţii.  

* * *    Legea 372/2005, actualizata, privind performanţa energetică a clădirilor  

* * *   Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea I-a –Anvelopa clădirii  

* * *   Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a II-a – Performanţa energetică  

a     instalaţiilor din clădiri  

* * *   MC001/4-2009 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor -   
SR 1907/1-97    Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul.  

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

convenţionale de calcul.  

SR 4839-97    Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile.  

NP 048-2000    Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a 

instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora.  

MP 022-02    Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi 

produselor pentru construcţii  

MP013-2001    
Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică  

a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program cadru al programului naţional anual de 

reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.  
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MP 024-02     Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al    

               instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente.  
GP 039-97    Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit.  

GT 036-02     Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor existente şi a  

       instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora.  

GT 032-01   Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării    

termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.  

GT 037-02    Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente.  

GT 040-02    Ghid de evaluare a gradului de izolare termică al elementelor de construcţie la 

clădiri  existente în vederea reabilitării termice  

GT 041-02       Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile  

C107/0-2002     Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri  

C 107/1-2005    Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de  

                                         locuit.  
C 107/3-2005    Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor.  

C 107/5-2005   Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în contact cu 

solul.  

STAS 4908-85   Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale.  

STAS 11984-2002   Instalaţii de încălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire.  

STAS 7462/2    Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exterior  

STAS 6472/4   Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructii la 

difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul  

STAS 6472/6    Fizica construcţiilor. Proiectarea elementelor de construcţii cu punţi termice  

STAS 1478-90               Construcţii civile şi industriale. Alimentarea interioară cu apă.  

IZ – 1981    Indicator de norme de deviz pentru izolaţii  

RpC-1981     Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii în construcţii  
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2.INFORMAŢII PRIVIND  CLADIREA 

2.1. Elemente de alcătuire arhitecturală şi izolare termică  

Clădirea expertizată se afla in, Bloc de locuinte ,Oras Marasesti , str.E. Grigorescu, bl.b3, Judet 

Vrancea.   

- aria construită = 267 mp;    -     aria desfăşurată = 545 mp  

- aria utilă = 454.46 mp;    -     înalţimea libera construcţiei  2.6  

- volum de aer incalzit = 1136.16 mc   

- Clădiriea este dispusa pe  2 niveluri supraterane  avand un nr total de 8 ap dispuse pe fiecare 

nivel astfel:  

3 ap cu 2 camere si 1 ap cu 3 camere   

Cladirea  pentru care se propun solutii de reabilitare termica ,  a fost construita  in 1970  si,  are un 

regim de inaltime P+1E  

             Sistemul constructiv este realizat caramida   

Placa pe sol   este din beton armat si este netermoizolant   

            Planseul intre etaje este realizate din beton armat  

            Soclul perimetral este nu este in vreun fel termoizolant ,   

            Tamplaria exterioara este din PVC   

               Constructia este prevazuta cu sarpanta .  

 

harta zona climatica  Romania   
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harta zona eoliana  Romania  

  

  

  

                           Conform Normativului P100/1992, imobilul se incadreaza in clasa  de importanta  “III”, 

categoria  C, are gradul II de rezistenta la foc, iar incadrarea in zona climatica este  III  (Te = -18ºC).      

 Clădirea nu prezintă elemente speciale de umbrire a faţadelor.   

2.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă Conform 

expertiza tehnica   

2.3 Instalaţia de încălzire şi de preparare a apei calde menajere  

Cladirea   nu  dispune de instalaţie de încălzire centralizat.Apartamentele sunt debransate si au ca sistem 

de incalzire individual centrale termice pe gaz. Avand un numar de 8 de centrale termice.   

 2.4. Instalaţia de iluminat  

Releveul efectuat asupra instalaţiei de iluminat a cladiri a condus la înregistrarea corpurilor de iluminat 

si a rezultat faptul ca pe zona spatiilor comune corpurile de iluminat sunt incandescente iar in apartamente sunt 

mixte . Instalaţia de iluminat interior are o putere instalată de aproximativ  5.2  KW.  
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2.5 Aprecieri privind starea actuală a clădirii  

La inspecţia vizuală a clădirii nu s-au constatat degradări:   

    Imobilului  necesită lucrări de reabilitare şi  modernizarea   instalaţiilor aferente construcţiei.  

    

3.FISA DE ANALIZĂ TERMICĂ  SI  ENERGETICĂ  

Clădirea:Bloc de locuinte   

Adresa: Oras Marasesti , str.E. Grigorescu, bl.B3,Judet Vrancea.   

 Proprietar:Primaria Marasesti  

Categoria clădirii:  

  locuinţe   birouri spital  

  comerţ   hotel autorităţi locale / guvern   

şcoală  cultură altă destinaţie: 

-  

 Tipul clădirii:  

  individuală  înşiruită  

  bloc  tronson de bloc  

 Zona climatică în care este amplasată clădirea: III  

 Regimul de înălţime al clădirii:P+1E  

 Anul construcţiei:  1970   

 Proiectant / constructor:- /   Structura constructivă:  

  

  zidărie portantă  cadre din beton armat  

  pereţi structurali din beton armat  stâlpi şi grinzi   diafragme din 

beton armat  schelet metallic  

  

  

  

 Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia:    partiu de arhitectură 

pentru fiecare tip de nivel reprezentativ, Plan parter  
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Plan etaj 1,  
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  secţiuni reprezentative ale construcţiei ,  

detalii de construcţie,  

 planuri pentru instalaţia de încălzire interioară,  

  schema coloanelor pentru instalaţia de încălzire interioară,   

planuri pentru instalaţia sanitară,  

 Gradul de expunere la vânt:  

 adăpostită    moderat adăpostită   liber expusă (neadăpostită)   

 Starea subsolului tehnic: nu are subsol   

 Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele cardinale, a distanţelor 

până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a 

punctului de racord la sursa de căldură exterioară,exista  
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Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici 

termotehnice ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii: tip, arie, straturi, 

grosimi, materiale, punţi termice:  

   Pereţi exteriori opaci:  

Cladire P+1E   

  alcătuire:caramida    

  Aria totală a pereţilor exteriori opaci+soclu [m²] : 417.93[m²]  

  Stare:   bună,  pete  igrasie,  condens, 

  Starea finisajelor: bună,  tencuială căzută parţial / total,  

  Tipul şi culoarea materialelor de finisaj:Tencuială culoare bej deschis  

  Elemente de umbrire a fațadelor:Nu este umbrită  

 Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii:     Nu este cazul  Placa pe sol:   

  alcătuire:placa din beton armat de 15 cm netermoizolata    

  Aria totală a placii pe sol [m²] : 267 [m²]  

  Stare:   bună,  pete  igrasie,  condens, 

  Starea finisajelor: bună,  tencuială căzută parţial / total,  

  Tipul şi culoarea materialelor de finisaj:netencuit  
  

 Terasă / acoperiş:   
  

Planşeu sub pod:      

  alcătuire:placa din beton armat de 15 cm netermoizolata    

  Aria totală a planseului sub pod [m²] : 278[m²]  
  

 Ferestre / uşi exterioare:  

FE /    

/ UE  
Descriere  Arie [m²]  Tipul 

tâmplăriei  
Grad etanşare  Prezenţă oblon 

(i / e)  

  Din PVC cu geam dublu   

  

103.82  Cu ochiuri 

mobile,din  

PVC  

cu masuri de  

etansare  

  

i  

  Starea tâmplăriei:   bună   evident neetanşă  

         fără măsuri de etanşare,   cu 

garnituri de etanşare,   cu 

măsuri speciale de etanşare;  

  Alte elemente de construcţie:   

PPS  Descriere  Arie [m²]  Straturi componente (i → e)  Coeficient 

reducere, r  

[%]  Material  Grosime [m]  
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PPS  Pardoseala pe sol este 

din beton asezata pe 

un strat de umplutura  

267  Pamant  
Umplutura  
beton  

8m  

20 cm  

10  

0.9  

 Elementele de construcţie mobile din spaţiile comune:   

  uşa de intrare în clădire:  

 Uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă 

(interfon, cheie),  

 Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada 

de neutilizare,  

  Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată frecvent 

deschisă în perioada de neutilizare,  

  ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei şi gradul de etanşare:  

   Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare,  

  Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe,    

Ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte,  

 Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit:  

  Aria utilă a pardoselii spaţiului încălzit [m²]: 454.46  

  Volumul spaţiului încălzit [m³]: 1136.16  

  Înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: 2.6 m  

 Gradul de ocupare al spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de încălzire:   

Raportul dintre aria faţadei cu balcoane închise şi aria totală a faţadei prevăzută cu balcoane / 

logii:    

 Adâncimea medie a pânzei freatice: Ha =aproximativ  . m;     

 Înălţimea medie a subsolului faţă de cota terenului sistematizat [m]: ... m     Perimetrul pardoselii 

subsolului clădirii [m]:  -  

  

  

 Instalaţia de încălzire interioară:   Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:  

Sursă proprie, cu combustibil:gazos  

 Centrală termică de cartier  

 Termoficare – punct termic central  

 Termoficare – punct termic local  

 Altă sursă sau sursă mixtă:  energie electrica   

  

  

  Tipul sistemului de încălzire:  
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 Încălzire locală cu sobe,  

Încălzire centrală cu corpuri statice,  

 Încălzire centrală cu aer cald,  

 Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,  

 Alt sistem de încălzire: radiatoare electrice                                                                                     

Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:    

  
  

Nr. 

crt.  Tipul sobei  

Combustibil  Data  

instalării  Element 

reglaj ardere  

Element 

închidere 

tiraj  

Data ultimei 

curăţiri  

              

  Starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului:  

  Coşurile au fost curăţate cel puţin o dată în ultimii doi ani,  

  Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin doi ani, 

 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:  

  

  Tip distribuţie a agentului termic de încălzire:   inferioară,   

superioară,  mixtă  

  Necesarul de căldură de calcul [W]: 63303.86W  

  Racord la sursa centralizată cu căldură:   racord unic,  multiplu:        puncte,   diametru 

nominal [mm]:  

   disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:  

  Contor de căldură: tip contor, anul instalării, existenţa vizei metrologice: nu este cazul  

  Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivel de racord, reţea de distribuţie, coloane): nu 

există  

  Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor statice):  

  Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt funcţionale,  

  Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre 

acestea nu sunt funcţionale,  

 Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puţin jumătate dintre 

armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale,  

  Reţeaua de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite: - Lungime [m]:  

- Diametru nominal [mm, ţoli]:   

- Termoizolaţie:  
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  Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:  

  Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul 

sezon de încălzire,  

  Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate înainte de 

ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,  

 Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult 

de trei ani în urmă,  

  Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire:  

 Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora, 

funcţionale,  

  Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a 

acestora sau nu sunt funcţionale,  

 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: NU ESTE CAZUL  

- Aria planşeului încălzitor [m²],  

- Lungimea [m] şi diametrul nominal [mm] al serpentinelor încălzitoare;  

Diametru serpentină. [mm]        

Lungime [m]        

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei;   Sursa de încălzire –:  

- Putere termică nominală: h - Randament de catalog:   

- Anul instalării:   

- Ore de funcţionare: 24  

- Stare (arzător, conducte / armături, manta):   

- Sistemul de reglare / automatizare şi echipamente de reglare:   

  

 Date privind instalaţia de apă caldă de consum:  

  Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:  Sursă proprie, cu:   gaz metan  

 Centrală termică de cartier  

 Termoficare – punct termic central  

 Termoficare – punct termic local  

 Altă sursă sau sursă mixtă:                                                                         
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  Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:  Din sursă centralizată,  

Centrală termică proprie,  

 Boiler cu acumulare,  

 Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,  

 Preparare locală pe plită,  

 Alt sistem de preparare a.c.m.:                                                                               

  Puncte de consum:           a.c.m. 16    a.r.;  

  Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri :    Lavoar – 8  

              Spălător –8    

           pisoar: -   

               Cadă de baie: - 8  

               Rezervor WC - 8  

  Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic,   multiplu:        puncte,  

 diametru nominal [mm]:  

   presiune necesară (nominal) [mmCA]:  

  Conducta de recirculare a a.c.m.: funcţională,  nu funcţionează   nu există  

  Contor de căldură general:   tip contor                        ,   anul instalării              ,  

  Debitmetre la nivelul punctelor de consum:   nu există   parţial  peste tot  

  Alte informaţii:  

- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic: - -  programul de livrare a apei 

calde de consum: -  

- facturi pentru apa caldă de consum pe ultimii 5 ani: -  

- facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile cu instalaţie proprie de producere 

a.c.m. funcţionând pe gaze naturale – facturi pe ultimii 5 ani : -  

- date privind starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea 

termoizolaţiei etc.: completare ocazională a instalaţiei de încălzire, puncte de consum acm 

cu pierderi-  

- temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii 

lunare – de preluat de la staţia meteo locală sau de la regia de apă) -  

- numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc 

consumurile facturate):              

  Informaţii privind instalaţia de climatizare:- nu este cazul  

  Informaţii privind instalaţia de iluminat: fluorescent Pi=aproximativ 5,4 kW  

  

4 . EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLADIRII   
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4.1 determinarea rezistentelor termice corectate ale elementelor de constructie din componenta 

anvelopei  

In Raportul de rezultate se regasesc  

A.CARACTERISTICI GEOMETRICE  

S-au calculat ariile elementelor de anvelopa,suprafata utila incalzita,volumul incalzit si volumul total al 

cladirii.  

  

B.REZISTENTE TERMICE UNIDIRECTIONALE -CARACTERISTICI TERMOTEHNICE  

Relaţia generală de calcul este:  

R=     [ (m2K) /W ]   unde,  

αint, αext  – coeficienţi de transfer termic superficiali interior respectiv exterior ,conform tabel  II   

normativ C107/3-2005 ;  

    = Rsi  –  rezistenţa termică superficială interioară   

    = Rse  –  rezistenţa termică superficială exterioară  

δ – grosimea de calcul a stratului omogen de material din alcătuirea elementului de constructive (m); 

λ j – conductivitatea termică de calcul a materialului din alcătuirea elementului de construcție ,conform 

anexei A  normativ C107/3-2005 .  

a j – coeficient de majorare a conductivităţii termice funcţie de starea şi vechimea materialelor  

conform, conform Mc001 PI.  

s-au determinat rezistentele termice unidirectionale(in functie de conductivitatile termice de calcul conform 

Mc001-P1 )  

Nr.  crt.  Denumirea materialului  Caracteristici     
Coeficient 

de majorare  
Conductivitate 

termica de calcul λc  

      ρ(kg/m3)  λ(W/mK)     (W/mK)  

0  1  2  3  4  5  

1  Beton armat  2500  1,74  1,1  1,914  

2  Mortar de var si ciment  1700  0,87  1,03  0,896  

3  Mortar de ciment  1800  0,93  1,03  0,958  

4  Beton cu granulit  800  0,29  1,1  0,319  

5  Caramizi   1800  0,8  1,03  0,824  

6  Lemn   800  0,23  1,1  0,253  

7  Sapa  1800  0,93  1,03  0,958  

8  Umplutură pietriş  1800  0,70  -  0,70  

    +   Σ     +   Σ   
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9  
Vata bazaltica fatada cu 

densitate dubla /simpla  45  0.036  1  0.036  

10  Pământ vegetal   1800  1,16  -  1,16  

  

CALCUL REZISTENTE TERMICE CORECTATE  

Rezistentele termice corectate pentru elementele opace tin cont de coeficientul de majorare a conductivitatii 

termice a materialelor precum si de influenta puntilor termice  

  

D.. NUMĂR DE SCHIMBURI DE AER CU EXTERIORULSe consideră cazul unei clădiri din sectorul tertiar   

cu precizările:   

- se apreciază clasa de permeabilitate a clădirii ca fiind "medie"  
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- clădirea este moderat adăpostită  

- clădirea face parte din categoria "simpla expunere"  

În conformitate cu tabelul 3.2 din MC001-P1 rezultă: na= 0,5 h-1.  

4.2. Determinarea consumului anual de căldură pentru încălzire  

  

Consumul anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor se determină în conformitate cu metodologia 

Mc001/PII.1.  

s-a considerat ca program de ocupare 24 h (cu mentinerea unei temperaturi de 20oC) S-au calculat:  

• coeficientul de conformare   

• degajările interioare de căldură   

• temperatura interioara redusa    

• durata sezonului de incalzire   

• temperatura exterioara medie     

În final s-au determinat valorile pe baza cărora se va clasifica din punct de vedere energetic clădirea .   

Consumul anual de căldură pentru încălzire   Qînc  exprimat Kw/an ce se regaseste in raportul de rezultate  

,respectiv consumul specific anual de căldură pentru încălzire  qînc exprimat in kwh/mpan care se regaseste de 

asemenea in raportul de rezultate.  

  

4.3. Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde de consum  

  

Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde menajeră pentru cladirea expertizata 

se determină în conformitate cu metodologia Mc001/4-2009. şi se bazează pe valorile consumurilor .  

Temperatura medie anuală a apei reci este tar= 10°C . Temperatura apei calde menajeră este tac= 60°C.  

S-au calculat si se regasesc in raportul de rezultate    

• volumul anual de apă caldă de consum V exprimat in  m3; Volumul de apa s-a considerat 60 l/locatar  

• necesarul de energie pentru prepararea apei calde menajeră efectiv utilizate exprimat KWh/an;  

• necesarul de energie pentru prepararea apei calde menajeră pierdută la nivelul sursei,-KWh/an;  

În final s-au determinat valorile pe baza cărora se va clasifica din punct de vedere energetic clădirea de birouri 

consumul de căldură anual total de Qaccrespectiv consumul specific anual de qacc  

  

4.4. Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat  

  

Pentru calcularea estimativă a consumului de energie electrică pentru iluminat se foloseşte metodologia 

MC001 în care intervin puterea instalată a sistemului de iluminat), timpul de utilizare al instalaţiei de iluminat 

şi factorul de simultaneitate (0,6).  
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Astfel pentru sistemul de iluminat aferent cladirii rezulta  un consum global anual  , respectiv un consum 

specific de energie electrică care se regaseste in raportul de rezultate.  

4.5. Determinarea consumului anual de energie pentru racire  

  

Pentru calcularea estimativă a consumului de energie electrică pentru racire se foloseşte metodologia MC001 

în care intervine volumul de aer racit.  

  

Astfel pentru instalatia de racire(considerata a fi necesara) aferenta cladirii rezulta  un consum global anual  , 

respectiv un consum specific de energie electrică care se regaseste in raportul de rezultate.  

  

  

  

4.6. Determinarea energiei primare si a cantităţii anuale de CO2 emis  

Pe baza necesarului anual de energie termică şi electrică calculat conform Mc001/4-2009 se determină energia 

primară consumată 188075.7956 kWh/an  

Pe baza necesarului total anual de energie terică şi electrică se determină emisiile anuale de CO2.   

Cantitatea de CO2 emisă este de pt energia finala aplicandu-se factorul de conversie 87.78  kg/m2an.  
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5. ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII  

  

  

  

  

  

 

radub
Stamp
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5.1. Penalizări acordate clădirii reale şi notarea energetică Penalizările care se acordă  clădirii  la notarea 

din punct de vedere energetic sunt prezentate mai sus  

 Penalizările care se acordă  clădirii  la notarea din punct de vedere energetic sunt prezentate mai sus  

  

 Nota energetică a clădirii reale este 58.6. Clădirea se încadrează în clasa de eficiență energetică D 

conform metodologiei din MC001/4-2009.  

  

  

5.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă şi notarea energetică  

Clădirea de referinţă reprezintă o clădire virtuală având următoarele caracteristici generale:  

a) Aceeaşi formă geometrică, volum şi arie totală a anvelopei ca şi clădirea reală;  

b) Aria elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi exteriori vitraţi) este 

determintă pe baza indicaţiilor din Anexa A 7.3 din Metodologia de calcul al performanţei energetice a 

clădirilor – Partea I, în funcţie de aria utilă a pardoselii incintelor ocupate (spaţiu condiţionat);  

c) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii sunt 

caracterizate de valorile minime normate, conform Metodologie Partea I, cap 11.  

                 

Element de construcţie  Rezistenţa termică 

corectată  

(m2 K/W)  

Perete exterior  1.8  

Tâmplărie exterioară  0.77  

Planşeu  sub pod  5.00  

Placa pe sol   2.90  

  

d) Valorile absorbtivităţii radiaţiei solare a elementelor de construcţie opace sunt aceleaşi ca în cazul 

clădirii reale;  

e) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este ( )= 0,24;  

f) Factorul mediu de însorire al faţadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale;  

g) Numărul de schimburi de aer din spaţiul încălzit este de minimum 0,5 h-1, considerându-se că tâmplăria 

exterioară este dotată cu garnituri speciale de etanşare, iar ventilarea este de tip controlată, iar în cazul 

clădirilor publice / sociale, valoarea corespunde asigurării confortului fiziologic în spaţiile ocupate (cap. 

9.7 Metodologie Mc001/4   
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h) Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice, dimensionate conform 

reglementărilor tehnice în vigoare;  

i) Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi hidraulic atât la baza 

coloanelor de distribuţie (în cazul clădirilor colective), cât şi la nivelul corpurilor statice;   

j) În cazul sursei de căldură centralizată, instalaţia interioară este dotată cu contor de căldură general (la 

nivelul racordului la instalaţiile interioare) pentru încălzire şi apă caldă menajerăla nivelul racordului la 

instalaţiile interioare, în aval de staţia termică compactă;  

k) Randamentul de producere a căldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamentelor moderne 

noi; nu sunt pierderi de fluid în instalaţiile interioare;  

l) Conductele de distribuţie din spaţiile neîncălzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate termic cu material 

caracterizat de conductivitate termică iz = 0,036 W/m K  

m) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de funcţionare conform 

proiectului, fara pierderi de energie;  

n) În cazul climatizării spaţiilor ocupate, consumul de energie este determinat în varianta utilizării răcirii 

în orele de noapte pe baza ventilării naturale/mecanice (după caz);  

o) Nu se acordă penalizări conform cap. II.4.5 din Mc001, p0 = 1,00.  

Ținând cont de caracteristicile menționate mai sus s-au obținut următoarele rezultate:  

 Consumul specific de energie pentru instalația de încălzire:    92.4 kWh/m2an   

 Consumul specific de energie pentru prepararea apei calde de consum: 47 kWh/m2an   

 Consumul specific de energie pentru instalația de iluminat:    11.9 kWh/m2an   

 Consumul specific de energie pentru instalația de racire:     0 kWh/m2an   

 Total consum 151 Wh/m2an  

 Indice de emisii CO2:     42.78  kWh/m2an   

Nota energetică a clădirii de referinţă rezultată din calcule este 100. Clădirea de referinţă se încadrează în clasa 

de eficiență energetică A, conform metodologiei din MC001/PIII.  

  

6. MĂSURI RECOMANDATE DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A                

CLADIRII   

6.1. Soluţii de reabilitare pentru pereţii exteriori  

   SCD 545 MP  

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

strat termoizolat de vata bazaltica de 15 cm.Termoizolatia de polistiren de 5 cm si 10 cm va fi indepartata.  

Materialele termoizolante care urmează să fie utilizate la reabilitare trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii:  
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- condiţii privind conductivitatea termică: conductivitatea termică de calcul trebuie să fie mai mică sau cel 

mult egală cu 0,036 W/mK;  

- condiţii privind densitatea: densitatea aparentă în stare uscată a materialelor termoizolante trebuie să fie cel 

puţin egală cu 45.00 kg/m3;  

- condiţii privind rezistenţa mecanică: materialele termoizolante trebuie să prezinte stabilitate dimensională  

şi caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcţie de structura elementelor de construcţie în care sunt 

înglobate sau de tipul straturilor de protecţie astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau degradări 

permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenţilor atmosferici sau 

acţiunilor excepţionale;  

- condiţii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie în concordanţă cu 

durabilitatea clădirilor şi a elementelor de construcţie în care sunt înglobate;  

- condiţii privind siguranţa la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie să fie în 

concordanţă cu condiţiile normate prin reglementările tehnice privind siguranţa la foc, astfel încat să nu 

deprecieze rezistenţa la foc a elementelor de construcţie pe care sunt aplicate/înglobate;  

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

termice a elementelor de construcţie nu trebuie să emane în decursul exploatării mirosuri, substanţe toxice, 

radioactive sau alte substanţe dăunătoare pentru sănătatea oamenilor sau care să producă poluarea mediului 

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

pulberi în atmosferă (produse din vată minerală, vată de sticlă, etc.) trebuie să se realizeze protecţia etanşă 

sau înglobarea în structuri protejate a acestora;   

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

să fie protejate împotriva umidităţii;  

- condiţii privind comportarea la agenţi biodegradabili: materialele termoizolante trebuie să reziste la 

acţiunea agenţilor biologici sau să fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecţie;  

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

construcţie prin aplicarea unor straturi de protecţie pe suprafaţa lor; materialele termoizolante nu trebuie să 

conţină sau să degaje substanţe care să degradeze elementele cu care vin în contact (inclusiv prin coroziune); 

materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie să prezinte fenomene de 

înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; în caz contrar ele vor trebui să fie 

prevăzute din fabricaţie cu un strat de protecţie;  

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

garanteze menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi de izolare termică în condiţii de exploatare;  

- condiţii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiţionale produse în străinătate trebuie să 

fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolaţii termice în construcţii; toate materialele 

termizolante utilizate trebuie să aibă certificate de conformitate privind calitatea care să le confirme 

caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute în standardele de produs, agrementele tehnice sau 
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normele de fabricaţie ale produselor respective. În certificatul de calitate trebuie să se specifice numărul 

normei tehnice de fabricaţie (standardul de produs, agrement tehnic, normă sau marca de fabricaţie etc.); 

transportul, manipularea şi depozitarea materialelor termoizolante trebuie să se facă cu asigurarea tuturor 

măsurilor necesare pentru protejarea şi păstrarea caracteristicilor funcţionale ale acestor materiale. Aceste 

măsuri trebuie asigurate atât de producătorii cât şi de utilizatorii materialelor termoizolante respective, 

conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor 

respective; condiţiile de depozitare, transport şi manipulare eventualele măsuri speciale ce trebuie luate la 

punerea în operă (produse combustibile, care degajă anumite noxe, care se aplica la cald, etc.) vor fi în mod 

expres precizate în normele tehnice ale produsului precum şi în avizele de expediţie eliberate la fiecare 

livrare.  

Luând în considerare toate cerinţele enunţate mai sus se propune soluţia izolării pereţilor exteriori cu 

vata minerala bazaltica de faţadă de minim 15 cm grosime (minim 45.00 kg/m3), amplasat pe suprafaţa 

exterioară a pereţilor existenţi, protejat cu o masă de spaclu de minim 5mm grosime şi tencuială acrilică 

structurată de minim 1,5mm grosime.  

  

  

Conductivitate termică 

declarată  
λD  0,035 W/mK  EN 12 667  

Euroclasa de reacţie la foc  -  A1  EN 13 501-1  

Clasa de precizie pentru 

abaterea de la grosimea 

materialului  

-  T5  EN 823  
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Rezistenţa la întindere  σm  >10 kPa  EN 1607  

Rezistenţa la compresiune pentru o 

deformare de 10%  
σ10  >20 kPa  EN 826  

Absorbţia de apă de lungă 

durată  
Wlp  ≤3 kg/m2  EN 12 087  

Absorbţia de apă de 

scurtă durată  
Wp    

≤1 kg/m2  

EN 1609  

  

  

  

Soluţia prezintă următoarele avantaje:  

  izolare termica: face casa mai călduroasă iarna şi mai răcoroasă vara, deci mai confortabilă  

  Vata minerală bazaltică este un produs incombustibil, nu întreţine arderea şi nici nu emană gaze nocive sub 

acţiunea focului  

  Protecţia fonică poate fi realizată fără probleme cu ajutorul acestui produs. În funcţie de sortiment şi 

grosime, structura fibroasă a vatei minerale bazaltice prezintă proprietăţi foarte bune de absorbţie acustică  

  Rezistenţa în timp reprezintă un alt avantaj de luat în considerare, deoarece roca bazaltică nu corodează şi 

nu este corodată, nu este atacată de ciuperci şi microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte şi rozatoare 

şi nici nu putrezeşte  

  Vata minerală bazaltică este un material prietenos cu mediul deoarece nu dăunează sănătăţii şi nu poluează 

mediul. Acest aspect se face resimtit şi în montaj, neexistand riscuri în timpul manevrării vatei  
  Reducerea costurilor: facturi mai mici la energie, datorită consumului mai redus de energie  
  Economie de energie: Prin izolarea pereţilor se reduce considerabil nivelul emisiilor de CO2 asociate  

casei, deci ajută la păstrarea resurselor atât de preţioase de energie şi la reducerea efectului de încălzire globală  

  Fibrele de vată minerală bazaltică sunt protejate de o substanta hidrofobă. Astfel, vata minerală prezintă 

o rezistenţă la umiditate  

  Manevrabilitatea şi instalarea acesteia nu ridică probleme fiind compatibilă cu majoritatea materialelor 

de construcţii  

 corectează majoritatea punţilor termice;  

 conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei la vaporii de apă şi al stabilităţii termice;  

 protejează elementele de construcţie structurale precum şi structura în ansamblu, de efectele variaţiei de 

temperatură a mediului exterior;  

 nu conduce la micşorarea ariilor utile;  

 permite realizarea, prin aceeaşi operaţie, a renovării faţadelor;  

 permite utilizarea sălii în timpul executării lucrărilor de reabilitare şi modernizare;   nu afectează 

pardoselile, tencuielile, zugrăvelile şi vopsitoriile interioare existente;   durată de viaţă garantată, de 

regulă, cel puţin 15 ani.  

În zonele de racordare a suprafeţelor ortogonale, la colţuri şi decroşuri, se prevede dublarea ţesăturilor din fibre 

de sticlă sau/şi folosirea unor profile subţiri din aluminiu sau din PVC.   

Este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare să se realizeze o căptuşire termoizolantă, în grosime de cca 

3...5 cm a glafurilor exterioare, prevăzându-se şi profile de întărire-protecţie adecvate din aluminiu precum şi 
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benzi suplimentare din ţesătură din fibre de sticlă.. Se vor prevedea glafuri noi din PVC având lăţimea de cca. 

30 cm.   

Etape de montare a izolaţiei din vată minerală bazaltică  

Se recomandă utilizarea echipamentului corespunzător: salopetă, cască de protecţie, mănuşi de protecţie, 

ochelari de protecţie.  

  

Etapa I: Se aplică pe placa de vată minerală bazaltică, mortarul adeziv preparat. Aplicarea 

se face perimetral şi în 3-5 puncte suplimentare la interior, pentru a evita dezlipirea.  

  

Etapa a II-a: Plăcile se montează decalat pe peretele de susţinere în rânduri orizontale. 

Plăcile trebuie decalate pentru a evita formarea de rosturi în plan vertical. După fixare, este 

necesară nivelarea plăcilor, utilizând dreptarul, pentru a asigura o montare corectă a 

termosistemului.  

  

Etapa a III-a: Cu bormaşina se fac găurile pentru a introduce diblurile ce vor asigura 

stabilitatea plăcilor. Se recomandă minim 5dibluri/mp. După fixarea diblurilor, utilizaţi un 

ciocan de cauciuc pentru a le introduce până la capăt. Grosimea şi lungimea diblurilor se 

alege în funcţie de tipul de zidărie şi respectiv de grosimea materialului termoizolant.  
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Etapa a IV-a: Vata minerală din dreptul golurilor pereţilor este îndepărtată utilizând cuţitul 

de vată.  

  

Etapa a V-a: Se întinde un prim strat de mortar adeziv pe suprafaţa peretelui. Apoi se 

fixează plasa de fibră de sticlă, susţinută de colţari. Peste plasă se întinde un al doilea 

strat de mortar adeziv, pentru a fixa plasa de fibră de sticlă. Cel din urmă strat este nivelat 

cu ajutorul dreptarului, pentru a pregăti peretele pentru tencuiala decorativă.  

  

Etapa a VI-a: După aplicarea amorsei, se aplică stratul de tencuială decorativă.  

  

6.2 Soluţii de reabilitare pentru tâmplăria exterioară,   

Rezistenţa termica minime prevăzuta pentru tâmplăria exterioară (R’min>0,77 m²K/W).  

6.3 Soluţii de reabilitare prin montarea de rulouri termoizolante la ferestre noi  
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          6.4 Soluţii pentru energie regenerabila ,reducerea consumului kit panouri fotovoltaice   

  Se propune instalarea unui sistem alternative de producere a energiei care consta intr-un 
sistem cu panouri solare electrice pentru producerea energiei electrice .  Se va monta pentru 
fiecare scara, pe acoperisul cladirii, cate un sistem de panouri solare electrice. Energia electrica 
produsa se va utiliza pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scara  

6.5 Soluţii pentru ventilare natural organizata sau sisteme de ventilare mecanizate 
dezcentralizat  

  
7 .ANALIZA EFICIENŢEI  ECONOMICE  A SOLUŢIILOR DE MODERNIZARE ENERGETICĂ   

A  ANVELOPEI  CLĂDIRII   

7.1. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii ca urmare a lucrărilor de intervenţie a. 

 Caracteristici geometrice – arii  

Caracteristicile geometrice ale clădirii sunt prezentate în cele ce urmează. Au fost calculate suprafaţa încălzită, 

volumul util încălzit şi volumul total al clădirii, ariile elementelor de construcţie (pereţi exteriori opaci, planseu 

sub pod, ferestre şi uşi exterioare).  

  

Tabel 7.1  

Suprafata pereti opaci+soclu   417.93  

Suprafata timplarie exterioara   103.81  

Suprafata planseu sub pod  278  

Suprafata placa pe sol  267  

  

  

 b.   Caracteristici termotehnice ale materialelor de construcţie  

  

Se utilizează suplimentar următoarele materiale de construcţii pentru reabilitare:  

- vata minerala cu conductivitatea termică de calcul =0,036 W/(mK);  

- polistiren extrudat ignifugat cu conductivitatea termică de calcul =0,022 W/(mK);  

  

  

c. Rezistenţe termice unidirecţionale şi corectate înainte şi după reabilitare  

În Tabelul 7.2 se prezintă centralizat rezistenţele termice unidirecţionale şi corectate ale elementelor de 

construcţie, înainte de operaţia de reabilitare.  
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Rezistentele termice corectate pentru elementele opace ţin cont de coeficientul de majorare a conductivităţii 

termice a materialelor în funcţie de vechime şi stare precum şi de influenţa punţilor termice. Valorile rezultate 

ale rezistenţelor termice unidirecţionale şi corectate ale elementelor de construcţie, după operaţia de reabilitare 

sunt centralizate în tabelul 7.2  

  

  

  

  

  

     Tabel 7.2  
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Element de construcţie  
Rezistenţă 

termică înainte 

de reabilitare  

Rezistenţă 

termică după 

reabilitare  

 

  m2K/W  m2K/W  

0  1  2  

Perete exterior  opac+soclu  0.76  3.16  

Planseu sub pod  0.72  5.6  

Placa pe sol   3.4  3.4  

Ferestre – PVC/lemn  0.5  0.77  

  

d. Rezistenţe termice medii pe clădire după reabilitare  

Valorile rezistenţei termice medii a elementelor de construcţie ale clădirii se determină pentru fiecare pachet 

în parte. Valorile rezistenţelor din tabelul 7.3 sunt date în m2K/W.  

      Tabel 7.3  

Pachete de 

reabilitare*  
Real  S1  S1+S2+S3 

+S4+S5+S 

6  

Rezistenţa 

medie  

(m2K/W)  

0.84  2.01  2.8  

  S1 -montare izolatie pereti exteriori cu vata minerala de 15 cm   

 S2 – inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie termoizolanta arie vitrata +balcoane R’mins>0.77  

S3- Montare rulouri la ferestre   

 S4- termoizolatie planseu sub pod  

S5- ventilatie cu recuperare de caldura  

S6- chit panou fotovoltaice   

P1 = S1+S2+S3+S4   

P2= S1+S2+S3+S4+S5+S6   

P3= S1+S2+S3+S4+S6  

  

  

  

7.2. Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii  

S-au avut în vedere următoarele soluţii (S) şi pachete de soluţii (P) de modernizare energetică a anvelopei  

şi/sau instalaţiilor aferente:                                                                                                       7.4  
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Soluţie/   

Pachet  

Descriere  

S1  montare izolatie pereti exteriori cu vata minerala de 15 cm <0,036  

S2  inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie termoizolanta arie vitrata +balcoane  

R’mins>0.77  

S3  Montare rulouri    

S4  termoizolatie planseu sub pod  

S5  ventilatie cu recuperare de caldura  

S6  chit panou fotovoltaice  

P1  S1+S2+S3+S4  

P2  S1+S2+S3+S4+S5+S6  

P3  S1+S2+S3+S4+S6  

     

Determinarea consumurilor de energie înainte şi după reabilitare se efectuează în conformitate cu MC001/4, 

ţinând seama de rezultatele prezentate  la  analiză energetică.  

Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de evaluare 

a rentabilităţii investiţiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate şi nu poate face obiectul unui dosar de finanţare 

a lucrărilor. Analiza economică se bazează pe următoarele ipoteze şi valori:  

 sumele necesare realizării lucrărilor de investiţii se consideră ca fiind la dispoziţia 

beneficiarului de investiţie, acesta neapelând la credite bancare (ac=1);  

 calculele economice se efectuează în Euro, ţinând seama de cursul mediu BNR de la data 

realizării auditului energetic al clădirii, respectiv 4,9227 RON/Euro (Curs EURO MAI 2021)   

 durata rămasă de viaţă a clădirii este estimată ca fiind egală cu cea mai mică durată de viaţă 

aferentă soluţiilor de reabilitare termică propuse;  

 costurile unităţii de energie în momentul aplicării soluţiei de reabilitare  este de cca. 0,22 

Euro/kWh  

(costul rezultă din preţul energiei gaz)  

 costurile de investiţie fără TVA, estimate aproximativ pentru lucrările de reabilitare energetică 

a clădirii, sunt precizate în tabelul -Sinteza pachetelor de modernizare.  
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 valoarea neta actualizata   VNA(m) –valoarea neta actualizata aferenta investitiei suplimentare    

datorata aplicarii proiectelor de modernizare energetica si economieie de energie rezultata prin 

proiecte  

 rata anuală de depreciere a monedei i= 0,08;  

 rata anuală de creştere a preţului energiei  f= 0,06;  

Indicatorii de eficienţă economică utilizaţi la analiza comparativă a soluţiilor sunt următorii:  

• durata (simplă) de recuperare a investiţiei, NR [ani]  

CINV 

NR =  E c  

în care: CINV – costul lucrărilor de modernizare energetică, [Euro]  

E – economia de energie termică/electrică realizată prin aplicarea soluţiilor de modernizare 

energetică, [kWh/an] c – costul  specific  al energiei termice/electrice, [Euro/kWh]  

• costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei, e [Euro/kWh]  

CINV 

e =  E  NS  

în care: NS – durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică.  

Costurile pentru materialele, piesele, aparatele şi echipamentele utilizate sunt conform calculelor estimative 

economice.  

Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de evaluare 

a rentabilităţii investiţiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate şi nu poate face obiectul unui dosar de finanţare 

a lucrărilor. costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei, e [Euro/kWh ] pt pachetul P2   
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8. CONCLUZIILE AUDITORULUI  

  

Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra variantei optime.Din analiza valorilor indicate în  

tabelulul sinteza, rezultă că pachetele de modernizare propuse conduc la economii relative de energie 

cuprinse între 47.12-62.24%  

Valoarea maxima a lucrarilor  aferentă pachetului de măsuri de reabilitare (varianta P2) a fost estimată la   

105677.95 Euro, cu reducere de consum total de 62.24%(nu primara!).. La valoare recomandata de 

investitie, se adauga consturile de mentenanta periodica si rezulta confom tabel 108132.06 Euro.  

  

Su  454.47    

Ssubsol S3  0    

Splans S4  278.00    

S fe S2  103.81    

S fatade S1  417.94    

c (pret energie)  0.220 euro/kW   

f (rata anuala de crestere a  p 0.06    

i (rata anuala de depreciere  0.08    

CM (cost mentenanta)  0.90 euro/mp/an   

CE (cost energie)  33894.00 euro/an   

Cr (cost reparatii)  2454.11 euro pe durata 

amortizare 

  

S1(IZOLATIE)  120.00 euro/mp   

S2(TAMPLARIE)  140.00 euro/mp   

S3(RULOURI)  25.00 euro/mp   

S4(IZ. PL POD)  70.00 euro/mp   

S5(VENT.)  7574.42 euro/mp 1000e la 60mp 

S6(FOTOVOLTAIC)  11361.63 euro/mp 5000e la 

200mp 

Solutii 

consumuri anuale  Economii anuale 

dE durata de 

viata 

Cost 

reabilitare 

Cm (euro) 

Cost 

reabilitare+ 

Cost  
Mentenanta kWh/mp/an kWh/an 

 
kWh/an % 
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S0 339  154063.64     

S1 253  114762.00 39301.63 25.51 20 50152.46 52606.57 

S2 297  134851.90 19211.74 12.47 20 14534.07 16988.18 

S3 327  148609.78 5453.85 3.54 20 2595.37 5049.48 

S4 320  145436.07 8627.56 5.60 20 19460.00 21914.11 

S5 299  135706.95 18356.68 11.92 20 7574.42 10028.53 

S6 328  149133.60 4930.04 3.20 20 11361.63 13815.74 

P1(S1+S2+S3+S4 ) 179  81468.85 72594.78 47.12 20 86741.91 89196.02 

P2(S1+S2+S3+S4+S5+S6) 128  58171.52 95892.12 62.24 20 105677.95 108132.06 

P3(S1+S2+S3+S4+S6) 168  76541.00 77522.64 50.32 20 98103.53 100557.64 

  

  

Nr   Y   Nr AN  e   c  e<c  

 6.08 <  6.50   7  0.18 <  0.22 ok  

 4.02 <  4.73   5  0.15 <  0.22 ok  

 4.21 <  5.62   6  0.08 <  0.22 ok  

 11.55 <  15.14   18  0.13 <  0.22 ok  

 2.48 <  3.82   4  0.10 <  0.22 ok  

 12.74 <  12.96   15  0.15 <  0.06 neeligibi l 

 5.58 <  6.50   7  0.17 <  0.22 ok  

 5.13 <  5.62   6  0.18 <  0.22 ok RECOMAN 

 5.90 <  6.50   7  0.18 <  0.22 ok  

Se recomandă aplicarea pachetului complet de măsuri de reabilitare energetică(varianta P2)    

In continuare sunt prezentate costurile aferente consumului de energie lei/mp/an   
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DIN CALCULUL CONSUMURILOR DE ENERGIE PRIMARA REZULTA :  

Anexa 3.1.B-3b  

Tabel privind consumul de energie primară*  

  

 Categorii de clădiri  

  

 

 Consumul de energie primară (kwh/mp/an)  

  

 

Zona climatică  Orizont de 

timp  

Clădiri de 

locuit 

colective  

Clădiri de 

birouri  

Clădiri 

destinate 

învățământului  

Clădiri 
destinate  
sistemului 

sanitar  

I  

  

-12⁰  

2015  105  75  115  135  

  

31.12.2018  100  50  100  79  

  

II  

  
-15⁰  

2015  112  93  135  155  

  

31.12.2018  105  57  120  97  

  

III  

-18⁰  

  

2015  130  110  154  171  

  

31.12.2018  122  69  136  115  

  

IV  

-21⁰  

  

2015  152  107  192  190  

  

31.12.2018  144  89  172  149  

  

V -

24⁰  

2015  178  127  210  214  

  

31.12.2018  152  98  192  174  

  

Emisii CO2kg/mp/an calculate la energia primara totala consumata   

  

 pachetul P2            36.9  [kg/m2an] > 34 [kg/m2an]   
  
  

  

Anexa 3.1.B-3a  
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Tabel privind Emisiile de CO2*  

  Categorii de clădiri  

  

  

  Emisii CO2 kg/mp/an  

  

  

Zona 

climatică  

Orizont de 

timp  

Clădiri de locuit 

colective  

Clădiri de 

birouri  

Clădiri 

destinate 

învățământului  

Clădiri destinate 

sistemului 

sanitar  

I  

  
-12⁰  

2015  28  21  28  37  

  

31.12.2018  25  13  25  21  

  

II  

  
-15⁰  

2015  30  27  37  43  

  

31.12.2018  28  15  25  27  

  

III  

-18⁰  

  

2015  36  28  39  49  

  

31.12.2018  34  19  37  32  

  

IV  

-21⁰  

  

2015  38  28  56  55  

  

31.12.2018  40  24  48  42  

  

V -24⁰  2015  48  29  58  58  

  

31.12.2018  38  28  56  49  
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 9. RECOMANDARI   PENTRU  PROPRIETARI  

măsuri generale şi de organizare:  

 încurajarea ocupanţilor de a utiliza clădirea corect, fiind motivaţi pentru a reduce consumul de 

energie;  

 asigurarea serviciilor de consultanţă energetică  din partea unor firme specializate (care să asigure 

şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);                   Masuri asupra anvelopei 

cladirii:  

• montare izolatie termica planseu sub pod  

• Inlocuire izolatie termica  

• Inlocuire tamplarie măsuri asupra instalaţiilor de încălzire:inlocuire sistem de incalzire  

 verificarea tehnică periodică a centralei  

 dotarea instalaţiei de încălzire cu echipament  de reglare cu ceas ,programabil pentru 

asigurarea reducerii temperaturii spaţiilor încălzite pe durata nopţii   

o măsuri  instalatie de apa calda  

 utilizarea de dispersoare de baterii cu senzor  

masuri instalatie electrica   

     

inlocuire corpuri fluorescente cu becuri economiceAceste lucrări de modernizare şi/sau întreţinere au efecte 

pozitive directe si indirecte asupra consumurilor termo-energetice ale clădirii studiate.Se recomandă de 

asemenea, în conformitate cu prevederile legii 372/2005 actualizata, luarea în calcul a utilizării sistemelor 

descentralizate de alimentare cu energie bazate pe surse de energie regenerabilă, cu impact pozitiv atât asupra 

consumurilor de energie cât şi asupra poluării mediului.  
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ADAPTAREA SI REGLAREA SISTEMULUI DE INCĂLZIRE AL BLOCULUI DE LOCUINȚE  

LA NECESARUL DE CALDURĂ REDUS CA URMARE A EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE  

INTERVENȚIE LA ANVELOPA BLOCULUI DE LOCUINȚE  

La nivelul producerii căldurii (în cazul clădirilor dotate cu sursă proprie de căldură):  

• înlocuirea aparatelor învechite sau neadaptate (arzătoare mai vechi de 9-10 ani şi cazane 
mai vechi de 12-15 ani);  

• adaptarea puterilor surselor de căldură în centrala termică;  
• substituirea parţială sau totală a formei de energie;  
• utilizarea de tehnici specifice (pompe de căldură cu compresie mecanică, cu absorbţie, 

cazane cu condensaţie, instalaţie solară); La nivelul distribuţiei căldurii:  

• izolarea termică a conductelor de distribuţie din spaţiile neîncălzite exclusiv cele din 
subsol; • reducerea temperaturilor de reglaj a instalaţiei de încălzire în scopul satisfacerii 

necesarului de căldură;  
• separarea circuitelor ai căror parametri funcţionali sunt net diferiţi;  
• reechilibrarea circuitelor care alimentează corpurile de încălzire funcţionând cu apa caldă 

(din punct de vedere termic - prin schimbarea aparatului sau ameliorarea locală a izolaţiei, 
iar din punct de vedere hidraulic - prin ameliorarea distribuţiei debitelor).  

La nivelul utilizatorului (spaţiile încălzite):  

• instalarea de robinete termostatice la corpurile de încălzire şi, în cazul încălzirii colective, 
combinarea acestei măsuri cu montarea sistemelor de repartizare individuală a costurilor 
de încălzire.  
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Reabilitarea/modernizarea unei instalaţii de reglare poate interveni la toate nivelele (termostate de 
cameră, de preferinţă electronice, mai ales dacă echipează convectoare electrice, ansambluri clasice 
cu sonde exterioare - robinete cu servomotor comandate de regulatoare cu legi de corespondenţă mai 
mult sau mai puţin complexe, simple limitatoare de temperatură de conductă, termostat de cazan 
etc.).  
La fiecare tip de reglaj pot fi asociate sisteme de programare (optimizare), în general limitate pentru 
locuinţe la simple “ceasuri” programatoare, care permit o reducere a temperaturii pe timp de noapte. 
În anumite cazuri particulare, în care vechimea instalaţiilor este mare, iar gradul de uzură al 
echipamentelor este ridicat, nu se mai impune o ameliorare, ci o renovare totală a acestora, mai ales 
dacă se referă la instalaţia de preparare a apei calde de consum colective.  
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O categorie aparte de clădiri existente este constituită de blocurile de locuinţe racordate la sisteme 
centralizate de alimentare cu căldură (de tipul termoficării), caracterizate de indici specifici de necesar 
de căldură care atestă caracterul disipativ din punct de vedere energetic al construcţiilor existente, în 
ansamblul lor şi acestea implică o abordare aparte.  

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de căldură prin:  

• Introducerea unor armături cu consum redus de apă  
• Reducerea consumurilor de apă caldă de consum  
• Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de apă caldă de consum  
• Izolarea termică a boilerului cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum  
• Reducerea fluxului termic disipat prin mantaua boilerului  
• Reducerea temperaturii apei calde de consum până la 50°C  
• Reducerea consumului de căldură pentru producerea apei calde de consum  
• Înlocuirea echipamentelor actuale de producere a apei calde de consum cu 

echipamente moderne, noi  

• Creşterea randamentului de producere a căldurii  
  

Solutie tehnica scadere iluminat artificial  

  
  

Solutie tehnica ventilare corespunzatoare  
a) Asigurarea corectei ventilări a bucătăriilor prin montarea de grile pentru ventilare naturală;  
b) Asigurarea ventilării băilor prin dispozitive de ventilare naturală;  
c) Dotarea ferestrelor (care nu au) cu fante pentru circulație naturală controlată a aerului 

între exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor 
și al altor zone cu rezistență termică scazută).  

  

Lucrari conexe recomandate:  
  

Lucrări care revin asociaţiilor de locatari/proprietari:  

• dotarea canalizării cu clapete contra refulării canalizării stradale;  
• repararea tuturor conductelor sparte care creează pericol de inundare   
• desfiinţarea tuturor boxelor care împiedică accesul la coloanele de distribuţie a agentului 

termic secundar şi a apei calde de consum;  
• asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să 

asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);  
• contorizarea individuală a consumului de gaze la bucătării în vederea limitării consumului 

de gaze strict pentru necesităţi de preparare a hranei;  
• dotarea coloanelor de încălzire cu vane de echilibrare automate (presiune diferenţială 

constantă);  
• asigurarea integrităţii tencuielii faţadelor;  
• repararea acoperişului peste pod în vederea asigurării etanşeităţii la ploaie sau zăpadă a 

acestuia (în cazul în care acoperișul este de tip șarpantă);  
• curăţirea periodică a coşurilor de fum, în special în cazul producerii căldurii prin utilizarea 

combustibililor solizi sau lichizi.  
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Lucrări în competenţa furnizorului de utilităţi termice ( în cazul racordării clădirii de locuit la 

sistemul centralizat de alimentare cu căldură):  

• asigurarea alimentării cu agent termic a fiecărui bloc şi scară de bloc şi separarea 
contoarelor comune cu vane acţionate manual;  

• livrarea continuă a apei calde menajere şi utilizarea recirculării;  
• asigurarea presiunii şi debitelor corespunzătoare livrării normale a apei calde (şi reci); • 

asigurarea parametrilor termici şi hidraulici conform protocolului încheiat prin contractul de 
servicii între furnizor şi asociaţia de locatari/proprietari; • asigurarea şi diversificarea 

serviciilor oferite utilizatorilor;  
• modernizarea sistemului de distribuţie şi furnizare a utilităţilor termice;  
• contorizarea apei de adaos în PT/CT;  
• tratarea apei de adaos introdusă în instalaţia de încălzire;  
• modificarea schemei de furnizare a utilităţilor termice;  
• automatizarea funcţionării PT/CT, cel puţin pe secţiunea de preparare a apei calde, vizând în 

principal menţinerea temperaturii apei calde la o temperatură apropiată de 60°C şi, în 
secundar, limitarea debitului de apă livrat la consum în cazul scăderii temperaturii apei calde 
sub 50°C;  

• asigurarea corectei echilibrări hidraulice a reţelelor de încălzire şi distribuţie a apei calde; • 

realizarea punctelor de monitorizare la fiecare bloc şi asigurarea securităţii accesului la 
aparatura de măsură şi reglaj;  

• adoptarea soluţiilor moderne de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare;  
• asigurarea monitorizării şi a dispecerizării funcţionării instalaţiilor de distribuţie a căldurii; 

• asigurarea condiţiilor de alimentare cu apă a construcţiilor astfel încât să se evite 

sustragerea apei din instalaţia de încălzire de către locatari;  
• contorizarea utilităţilor termice la consumatori. pentru prepararea apei calde de consum  
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REZUMAT FINAL:  
  

REZULTATE 

Valoarea la inceputul 

 implementarii  

Proiectului 

Valoarea la finalul 

implementarii  

Proiectului 

Consumul anual specific de energie 

finală pentru încălzire (kWh/m2 an)  270.58 66.44 

Consumul de energie primară totală 

(kWh/m2 an)  
413.84 166.32 

Consumul de energie primară totală 

utilizând surse convenționale  

(kWh/m2 an)  

233.81 128.02 

Consumul de energie primara 

utilizand surse regenerabile 

(kWh/m2 an) 

0 13.16 

Nivelul annual estimat al gazelor cu 

efect de sera (echivalent 

kgCO2/m2an) 

87.78 36.9 

Reducerea consumului annual 

specific de energie finala pentru 

incalzire (%) 

- 75.45 

Reducerea consumului de energie 

primara 
- 59.81 

Reducerea emisiilor de  

CO2 
- 57.96 

 

 

Auditor Energetic C&I grad I  

HODEA ANDREI CORNEL  
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BENEFICIAR PRIMARIA MARASESTI  

  

AUDIT  ENERGETIC  BLOC DE LOCUINTE     

Oras Marasesti, str.E. Grigorescu, bl.B4, Judet Vrancea.  

IN CADRUL PROIECTULUI   

„Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din 

orasul Maraseti, Judetul Vrancea. ETAPA III 

  

  

1. ing. HODEA ANDREI CORNEL   

     

  Auditor energetic C&I grad I, atestat MDPLA (seria CAA nr. 02536)  

  

  

  

  

   

  

AE 0021/APRILIE 2022                                     
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Fatada Principala   
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10.2 Calcul reduceri emisii CO2 la energia primara  

  

1. INTRODUCERE   

În lucrarea de faţă este prezentat raportul de audit   energetic  pentru cladirea    bloc de locuinte  întocmit 

pe baza datelor şi observaţiilor relevate asupra clădirii şi instalaţiilor aferente.  

Rezultatele obţinute pe baza expertizei termo-energetice servesc la certificarea energetică a clădirii 

precum şi la identificarea soluţiilor tehnice optime de reabilitare/modernizare a elementelor de 

construcţie/sistemului de instalaţii pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie-instalaţie privind 

utilizarea energiei termice şi electrice. După analiza termică şi energetică a cladirii şi instalaţiilor aferente  sau 

introdus datele în programul de calcul  Certificate-Energetice.ro,şi a  fost generat  certificatul energetic al 

clădirii .   

În final, s-a întocmit raportul de expertiza energetica, precedat de notele de calcul care au servit la  

stabilirea valorilor menţionate în raport.  

Lista completă a legilor, standardelor, normativelor şi ghidurilor tehnice   respectate/utilizate este  

prezentată în continuare:  

  

* * *    Ordonanţă de urgenţă nr. 18 din 04/03/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor  

de locuinţe.  

* * *     Norme metodologice  de aplicare a   Ordonanţei de urgenţă  nr. 18 din 04/03/2009 privind creşterea  

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe ,ordin  nr.163/540/23/03/2009     * 

* *   Legea nr. 10/1995, actualizata, privind calitatea în construcţii.  

* * *    Legea 372/2005, actualizata, privind performanţa energetică a clădirilor  

* * *   Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea I-a –Anvelopa clădirii  

* * *   Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a II-a – Performanţa energetică  

a     instalaţiilor din clădiri  

* * *   MC001/4-2009 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor -   
SR 1907/1-97    Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul.  

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

convenţionale de calcul.  

SR 4839-97    Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile.  

NP 048-2000    Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a 

instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora.  

MP 022-02    Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi 

produselor pentru construcţii  

MP013-2001    
Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică  

a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program cadru al programului naţional anual de 

reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.  
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MP 024-02     Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al    

               instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente.  
GP 039-97    Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit.  

GT 036-02     Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor existente şi a  

       instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora.  

GT 032-01   Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării    

termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.  

GT 037-02    Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente.  

GT 040-02    Ghid de evaluare a gradului de izolare termică al elementelor de construcţie la 

clădiri  existente în vederea reabilitării termice  

GT 041-02       Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile  

C107/0-2002     Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri  

C 107/1-2005    Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de  

                                         locuit.  
C 107/3-2005    Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor.  

C 107/5-2005   Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în contact cu 

solul.  

STAS 4908-85   Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale.  

STAS 11984-2002   Instalaţii de încălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire.  

STAS 7462/2    Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exterior  

STAS 6472/4   Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructii la 

difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul  

STAS 6472/6    Fizica construcţiilor. Proiectarea elementelor de construcţii cu punţi termice  

STAS 1478-90               Construcţii civile şi industriale. Alimentarea interioară cu apă.  

IZ – 1981    Indicator de norme de deviz pentru izolaţii  

RpC-1981     Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii în construcţii  
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2.INFORMAŢII PRIVIND  CLADIREAe  

2.1. Elemente de alcătuire arhitecturală şi izolare termică  

Clădirea expertizată se afla in, Bloc de locuinte ,Oras Marasesti , str.E. Grigorescu, bl.B4, Judet 

Vrancea.   

- aria construită = 267 mp;    -     aria desfăşurată = 545 mp  

- aria utilă = 454.46 mp;    -     înalţimea libera construcţiei  2.6  

- volum de aer incalzit = 1136.16 mc   

- Clădiriea este dispusa pe  2 niveluri supraterane  avand un nr total de 8 ap dispuse pe fiecare 

nivel astfel:  

3 ap cu 2 camere si 1 ap cu 3 camere   

Cladirea  pentru care se propun solutii de reabilitare termica ,  a fost construita in 1970  si,  are un 

regim de inaltime P+1E  

             Sistemul constructiv este realizat caramida   

Placa pe sol   este din beton armat si este netermoizolant   

            Planseul intre etaje este realizate din beton armat  

            Soclul perimetral este nu este in vreun fel termoizolant ,   

            Tamplaria exterioara este din PVC   

               Constructia este prevazuta cu sarpanta .  

 

harta zona climatica  Romania   
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harta zona eoliana  Romania  

  

  

  

                           Conform Normativului P100/1992, imobilul se incadreaza in clasa  de importanta  “III”, 

categoria  C, are gradul II de rezistenta la foc, iar incadrarea in zona climatica este  III  (Te = -18ºC).      

 Clădirea nu prezintă elemente speciale de umbrire a faţadelor.   

2.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă Conform 

expertiza tehnica   

2.3 Instalaţia de încălzire şi de preparare a apei calde menajere  

Cladirea   nu  dispune de instalaţie de încălzire centralizat.Apartamentele sunt debransate si au ca sistem 

de incalzire individual centrale termice pe gaz. Avand un numar de 8 de centrale termice.   

 2.4. Instalaţia de iluminat  

Releveul efectuat asupra instalaţiei de iluminat a cladiri a condus la înregistrarea corpurilor de iluminat 

si a rezultat faptul ca pe zona spatiilor comune corpurile de iluminat sunt incandescente iar in apartamente sunt 

mixte . Instalaţia de iluminat interior are o putere instalată de aproximativ  5.2  KW.  

  

\  
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2.5 Aprecieri privind starea actuală a clădirii  

La inspecţia vizuală a clădirii nu s-au constatat degradări:   

    Imobilului  necesită lucrări de reabilitare şi  modernizarea   instalaţiilor aferente construcţiei.  

    

3.FISA DE ANALIZĂ TERMICĂ  SI  ENERGETICĂ  

Clădirea:Bloc de locuinte   

Adresa: Oras Marasesti , str.E. Grigorescu, bl.B4,Judet Vrancea.   

 Proprietar:Primaria Marasesti  

Categoria clădirii:  

  locuinţe   birouri spital  

  comerţ   hotel autorităţi locale / guvern   

şcoală  cultură altă destinaţie: 

-  

 Tipul clădirii:  

  individuală  înşiruită   bloc  

tronson de bloc  

 Zona climatică în care este amplasată clădirea: III  

 Regimul de înălţime al clădirii:P+1E  

 Anul construcţiei: 1970  

 Proiectant / constructor:- /   Structura constructivă:  

  

  zidărie portantă  cadre din beton armat  

  pereţi structurali din beton armat  stâlpi şi grinzi  

  diafragme din beton armat  schelet metallic  

  

  

  

 Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia:    partiu de arhitectură 

pentru fiecare tip de nivel reprezentativ, Plan parter  
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Plan etaj 1,  
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  secţiuni reprezentative ale construcţiei ,  

detalii de construcţie,  

 planuri pentru instalaţia de încălzire interioară,  

  schema coloanelor pentru instalaţia de încălzire interioară,   

planuri pentru instalaţia sanitară,  

 Gradul de expunere la vânt:  

 adăpostită    moderat adăpostită   liber expusă (neadăpostită)   

 Starea subsolului tehnic: nu are subsol   

 Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele cardinale, a distanţelor 

până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a 

punctului de racord la sursa de căldură exterioară,exista  
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Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici 

termotehnice ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii: tip, arie, straturi, 

grosimi, materiale, punţi termice:  

   Pereţi exteriori opaci:  

Cladire P+1E   

  alcătuire:caramida    

  Aria totală a pereţilor exteriori opaci+soclu [m²] : 417.93[m²]  

  Stare:   bună,  pete  igrasie,  condens, 

  Starea finisajelor: bună,  tencuială căzută parţial / total,  

  Tipul şi culoarea materialelor de finisaj:Tencuială culoare bej deschis  

  Elemente de umbrire a fațadelor:Nu este umbrită  

 Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii:     Nu este cazul  Placa pe sol:   

  alcătuire:placa din beton armat de 15 cm netermoizolata    

  Aria totală a placii pe sol [m²] : 267 [m²]  

  Stare:   bună,  pete  igrasie,  condens, 

  Starea finisajelor: bună,  tencuială căzută parţial / total,  

  Tipul şi culoarea materialelor de finisaj:netencuit  
  

 Terasă / acoperiş:   
  

Planşeu sub pod:      

  alcătuire:placa din beton armat de 15 cm netermoizolata    

  Aria totală a planseului sub pod [m²] : 278[m²]  
  

 Ferestre / uşi exterioare:  

FE /    

/ UE  
Descriere  Arie [m²]  Tipul 

tâmplăriei  
Grad etanşare  Prezenţă oblon 

(i / e)  

  Din PVC cu geam dublu   

  

103.82  Cu ochiuri 

mobile,din  

PVC  

cu masuri de  

etansare  

  

i  

  Starea tâmplăriei:   bună   evident neetanşă  

         fără măsuri de etanşare,   cu 

garnituri de etanşare,   cu 

măsuri speciale de etanşare;  

  

   Alte elemente de construcţie:   

PPS  Descriere  Arie [m²]  Straturi componente (i → e)  Coeficient 

reducere, r  

[%]  Material  Grosime [m]  
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PPS  Pardoseala pe sol este 

din beton asezata pe 

un strat de umplutura  

267  Pamant  
Umplutura  
beton  

8m  

20 cm  

10  

0.9  

 Elementele de construcţie mobile din spaţiile comune:   

  uşa de intrare în clădire:  

 Uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă 

(interfon, cheie),  

 Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada 

de neutilizare,  

  Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată frecvent 

deschisă în perioada de neutilizare,  

  ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei şi gradul de etanşare:  

   Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare,  

  Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe,    

Ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte,  

 Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit:  

  Aria utilă a pardoselii spaţiului încălzit [m²]: 454.46  

  Volumul spaţiului încălzit [m³]: 1136.16  

  Înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: 2.6 m  

 Gradul de ocupare al spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de încălzire:   

Raportul dintre aria faţadei cu balcoane închise şi aria totală a faţadei prevăzută cu balcoane / 

logii:    

 Adâncimea medie a pânzei freatice: Ha =aproximativ  . m;     

 Înălţimea medie a subsolului faţă de cota terenului sistematizat [m]: ... m     Perimetrul pardoselii 

subsolului clădirii [m]:  -  

  
  

 Instalaţia de încălzire interioară:   Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:  

Sursă proprie, cu combustibil:gazos  

 Centrală termică de cartier  

 Termoficare – punct termic central  

 Termoficare – punct termic local  

 Altă sursă sau sursă mixtă:  energie electrica   

  

  

  Tipul sistemului de încălzire:  
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 Încălzire locală cu sobe,  

Încălzire centrală cu corpuri statice,  

 Încălzire centrală cu aer cald,  

 Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,  

 Alt sistem de încălzire: radiatoare electrice                                                                                     

 Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:    

  
  

Nr. 

crt.  Tipul sobei  

Combustibil  Data  

instalării  Element 

reglaj ardere  

Element 

închidere 

tiraj  

Data ultimei 

curăţiri  

              

  Starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului:  

  Coşurile au fost curăţate cel puţin o dată în ultimii doi ani,  

  Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin doi ani, 

 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:  

  

  Tip distribuţie a agentului termic de încălzire:   inferioară,   

superioară,  mixtă  

  Necesarul de căldură de calcul [W]: 63303.86W  

  Racord la sursa centralizată cu căldură:   racord unic,  multiplu:        puncte,   diametru 

nominal [mm]:  

   disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:  

  Contor de căldură: tip contor, anul instalării, existenţa vizei metrologice: nu este cazul  

  Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivel de racord, reţea de distribuţie, coloane): nu 

există  

  Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor statice):  

  Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt funcţionale,  

  Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre 

acestea nu sunt funcţionale,  

 Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puţin jumătate dintre 

armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale,  

  Reţeaua de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite: - Lungime [m]:  

- Diametru nominal [mm, ţoli]:   

- Termoizolaţie:  
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  Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:  

  Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul 

sezon de încălzire,  

  Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate înainte de 

ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,  

 Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult 

de trei ani în urmă,  

  Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire:  

  Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a 

acestora, funcţionale,  

   Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a 

acestora sau nu sunt funcţionale,  

 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: NU ESTE CAZUL  

- Aria planşeului încălzitor [m²],  

- Lungimea [m] şi diametrul nominal [mm] al serpentinelor încălzitoare;  

Diametru serpentină. [mm]        

Lungime [m]        

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei;   Sursa de încălzire –:  

- Putere termică nominală: h - Randament de catalog:   

- Anul instalării:   

- Ore de funcţionare: 24  

- Stare (arzător, conducte / armături, manta):   

- Sistemul de reglare / automatizare şi echipamente de reglare:   

  

 Date privind instalaţia de apă caldă de consum:  

  Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:  Sursă proprie, cu:   gaz metan  

 Centrală termică de cartier  

 Termoficare – punct termic central  

 Termoficare – punct termic local  

 Altă sursă sau sursă mixtă:                                                                         
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  Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:  Din sursă centralizată,  

Centrală termică proprie,  

 Boiler cu acumulare,  

 Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,  

 Preparare locală pe plită,  

 Alt sistem de preparare a.c.m.:                                                                               

  Puncte de consum:           a.c.m. 16    a.r.;    

  Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri :    Lavoar – 8  

              Spălător –8  

              pisoar: -   

              Cadă de baie: - 8  

              Rezervor WC – 8  

  

  

  Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic,   multiplu:        puncte,  

 diametru nominal [mm]:  

   presiune necesară (nominal) [mmCA]:  

  Conducta de recirculare a a.c.m.: funcţională,  nu funcţionează   nu există  

  Contor de căldură general:   tip contor                        ,   anul instalării              ,  

  Debitmetre la nivelul punctelor de consum:   nu există   parţial  peste tot  

  Alte informaţii:  

- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic: - -  programul de livrare a apei 

calde de consum: -  

- facturi pentru apa caldă de consum pe ultimii 5 ani: -  

- facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile cu instalaţie proprie de producere 

a.c.m. funcţionând pe gaze naturale – facturi pe ultimii 5 ani : -  

- date privind starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea 

termoizolaţiei etc.: completare ocazională a instalaţiei de încălzire, puncte de consum acm 

cu pierderi-  

- temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii 

lunare – de preluat de la staţia meteo locală sau de la regia de apă) -  

- numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc 

consumurile facturate):              

  Informaţii privind instalaţia de climatizare:- nu este cazul  

  Informaţii privind instalaţia de iluminat: fluorescent Pi=aproximativ 5,4 kW  
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4 . EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLADIRII   

4.1 determinarea rezistentelor termice corectate ale elementelor de constructie din componenta 

anvelopei  

In Raportul de rezultate se regasesc  

A.CARACTERISTICI GEOMETRICE  

S-au calculat ariile elementelor de anvelopa,suprafata utila incalzita,volumul incalzit si volumul total al 

cladirii.  

  

B.REZISTENTE TERMICE UNIDIRECTIONALE -CARACTERISTICI TERMOTEHNICE  

Relaţia generală de calcul este:  

R=     [ (m2K) /W ]   unde,  

αint, αext  – coeficienţi de transfer termic superficiali interior respectiv exterior ,conform tabel  II   

normativ C107/3-2005 ;  

    = Rsi  –  rezistenţa termică superficială interioară   

    = Rse  –  rezistenţa termică superficială exterioară  

δ – grosimea de calcul a stratului omogen de material din alcătuirea elementului de constructive (m); 

λ j – conductivitatea termică de calcul a materialului din alcătuirea elementului de construcție ,conform 

anexei A  normativ C107/3-2005 .  

a j – coeficient de majorare a conductivităţii termice funcţie de starea şi vechimea materialelor  

conform, conform Mc001 PI.  

s-au determinat rezistentele termice unidirectionale(in functie de conductivitatile termice de calcul conform 

Mc001-P1 )  

Nr.  crt.  Denumirea materialului  Caracteristici     
Coeficient 

de majorare  
Conductivitate 

termica de calcul λc  

      ρ(kg/m3)  λ(W/mK)     (W/mK)  

0  1  2  3  4  5  

1  Beton armat  2500  1,74  1,1  1,914  

2  Mortar de var si ciment  1700  0,87  1,03  0,896  

3  Mortar de ciment  1800  0,93  1,03  0,958  

4  Beton cu granulit  800  0,29  1,1  0,319  

5  Caramizi   1800  0,8  1,03  0,824  

6  Lemn   800  0,23  1,1  0,253  

    +   Σ     +   Σ   



17  

  

    

7  Sapa  1800  0,93  1,03  0,958  

8  Umplutură pietriş  1800  0,70  -  0,70  

9  
Vata bazaltica fatada cu 

densitate dubla /simpla  45  0.036  1  0.036  

10  Pământ vegetal   1800  1,16  -  1,16  

  

CALCUL REZISTENTE TERMICE CORECTATE  

Rezistentele termice corectate pentru elementele opace tin cont de coeficientul de majorare a conductivitatii 

termice a materialelor precum si de influenta puntilor termice  
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D.. NUMĂR DE SCHIMBURI DE AER CU EXTERIORULSe consideră cazul unei clădiri din sectorul tertiar   

cu precizările:   

- se apreciază clasa de permeabilitate a clădirii ca fiind "medie"  

- clădirea este moderat adăpostită  

- clădirea face parte din categoria "simpla expunere"  

În conformitate cu tabelul 3.2 din MC001-P1 rezultă: na= 0,5 h-1.  

4.2. Determinarea consumului anual de căldură pentru încălzire  

  

Consumul anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor se determină în conformitate cu metodologia 

Mc001/PII.1.  

s-a considerat ca program de ocupare 24 h (cu mentinerea unei temperaturi de 20oC) S-au calculat:  

• coeficientul de conformare   

• degajările interioare de căldură   

• temperatura interioara redusa    

• durata sezonului de incalzire   

• temperatura exterioara medie     

În final s-au determinat valorile pe baza cărora se va clasifica din punct de vedere energetic clădirea .   

Consumul anual de căldură pentru încălzire   Qînc  exprimat Kw/an ce se regaseste in raportul de rezultate  

,respectiv consumul specific anual de căldură pentru încălzire  qînc exprimat in kwh/mpan care se regaseste de 

asemenea in raportul de rezultate.  

  

4.3. Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde de consum  

  

Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde menajeră pentru cladirea expertizata 

se determină în conformitate cu metodologia Mc001/4-2009. şi se bazează pe valorile consumurilor .  

Temperatura medie anuală a apei reci este tar= 10°C . Temperatura apei calde menajeră este tac= 60°C.  

S-au calculat si se regasesc in raportul de rezultate    

• volumul anual de apă caldă de consum V exprimat in  m3; Volumul de apa s-a considerat 60 l/locatar  

• necesarul de energie pentru prepararea apei calde menajeră efectiv utilizate exprimat KWh/an;  

• necesarul de energie pentru prepararea apei calde menajeră pierdută la nivelul sursei,-KWh/an;  

În final s-au determinat valorile pe baza cărora se va clasifica din punct de vedere energetic clădirea de birouri 

consumul de căldură anual total de Qaccrespectiv consumul specific anual de qacc  

  

4.4. Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat  

  



19  

  

    

Pentru calcularea estimativă a consumului de energie electrică pentru iluminat se foloseşte metodologia 

MC001 în care intervin puterea instalată a sistemului de iluminat), timpul de utilizare al instalaţiei de iluminat 

şi factorul de simultaneitate (0,6).  

  

Astfel pentru sistemul de iluminat aferent cladirii rezulta  un consum global anual  , respectiv un consum 

specific de energie electrică care se regaseste in raportul de rezultate.  

4.5. Determinarea consumului anual de energie pentru racire  

  

Pentru calcularea estimativă a consumului de energie electrică pentru racire se foloseşte metodologia MC001 

în care intervine volumul de aer racit.  

  

Astfel pentru instalatia de racire(considerata a fi necesara) aferenta cladirii rezulta  un consum global anual  , 

respectiv un consum specific de energie electrică care se regaseste in raportul de rezultate.  

  

  

  

4.6. Determinarea energiei primare si a cantităţii anuale de CO2 emis  

Pe baza necesarului anual de energie termică şi electrică calculat conform Mc001/4-2009 se determină energia 

primară consumată 188075.7956 kWh/an  

Pe baza necesarului total anual de energie terică şi electrică se determină emisiile anuale de CO2.   

Cantitatea de CO2 emisă este de pt energia finala aplicandu-se factorul de conversie 87.78  kg/m2an.  
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5. ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII  
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5.1. Penalizări acordate clădirii reale şi notarea energetică Penalizările care se acordă  clădirii  la notarea 

din punct de vedere energetic sunt prezentate mai sus  

 Penalizările care se acordă  clădirii  la notarea din punct de vedere energetic sunt prezentate mai sus  
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 Nota energetică a clădirii reale este 58.6. Clădirea se încadrează în clasa de eficiență energetică D 

conform metodologiei din MC001/4-2009.  

  

  

5.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă şi notarea energetică  

Clădirea de referinţă reprezintă o clădire virtuală având următoarele caracteristici generale:  

a) Aceeaşi formă geometrică, volum şi arie totală a anvelopei ca şi clădirea reală;  

b) Aria elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi exteriori vitraţi) este 

determintă pe baza indicaţiilor din Anexa A 7.3 din Metodologia de calcul al performanţei energetice a 

clădirilor – Partea I, în funcţie de aria utilă a pardoselii incintelor ocupate (spaţiu condiţionat);  

c) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii sunt 

caracterizate de valorile minime normate, conform Metodologie Partea I, cap 11.  

                 

Element de construcţie  Rezistenţa termică 

corectată  

(m2 K/W)  

Perete exterior  1.8  

Tâmplărie exterioară  0.77  

Planşeu  sub pod  5.00  

Placa pe sol   2.90  

  

d) Valorile absorbtivităţii radiaţiei solare a elementelor de construcţie opace sunt aceleaşi ca în cazul 

clădirii reale;  

e) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este ( )= 0,24;  

f) Factorul mediu de însorire al faţadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale;  

g) Numărul de schimburi de aer din spaţiul încălzit este de minimum 0,5 h-1, considerându-se că tâmplăria 

exterioară este dotată cu garnituri speciale de etanşare, iar ventilarea este de tip controlată, iar în cazul 

clădirilor publice / sociale, valoarea corespunde asigurării confortului fiziologic în spaţiile ocupate (cap. 

9.7 Metodologie Mc001/4   

h) Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice, dimensionate conform 

reglementărilor tehnice în vigoare;  

i) Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi hidraulic atât la baza 

coloanelor de distribuţie (în cazul clădirilor colective), cât şi la nivelul corpurilor statice;   
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j) În cazul sursei de căldură centralizată, instalaţia interioară este dotată cu contor de căldură general (la 

nivelul racordului la instalaţiile interioare) pentru încălzire şi apă caldă menajerăla nivelul racordului la 

instalaţiile interioare, în aval de staţia termică compactă;  

k) Randamentul de producere a căldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamentelor moderne 

noi; nu sunt pierderi de fluid în instalaţiile interioare;  

l) Conductele de distribuţie din spaţiile neîncălzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate termic cu material 

caracterizat de conductivitate termică iz = 0,036 W/m K  

m) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de funcţionare conform 

proiectului, fara pierderi de energie;  

n) În cazul climatizării spaţiilor ocupate, consumul de energie este determinat în varianta utilizării răcirii 

în orele de noapte pe baza ventilării naturale/mecanice (după caz);  

o) Nu se acordă penalizări conform cap. II.4.5 din Mc001, p0 = 1,00.  

Ținând cont de caracteristicile menționate mai sus s-au obținut următoarele rezultate:  

 Consumul specific de energie pentru instalația de încălzire:    92.4 kWh/m2an   

 Consumul specific de energie pentru prepararea apei calde de consum: 47 kWh/m2an   

 Consumul specific de energie pentru instalația de iluminat:    11.9 kWh/m2an   

 Consumul specific de energie pentru instalația de racire:     0 kWh/m2an   

 Total consum 151 Wh/m2an  

 Indice de emisii CO2:     42.78  kWh/m2an   

Nota energetică a clădirii de referinţă rezultată din calcule este 100. Clădirea de referinţă se încadrează în clasa 

de eficiență energetică A, conform metodologiei din MC001/PIII.  

  

6. MĂSURI RECOMANDATE DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A                

CLADIRII   

6.1. Soluţii de reabilitare pentru pereţii exteriori  

   SCD 545 MP  

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

strat termoizolat de vata bazaltica de 15 cm.Termoizolatia de polistiren de 5 cm si 10 cm va fi indepartata.  

Materialele termoizolante care urmează să fie utilizate la reabilitare trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii:  

- condiţii privind conductivitatea termică: conductivitatea termică de calcul trebuie să fie mai mică sau cel 

mult egală cu 0,036 W/mK;  

- condiţii privind densitatea: densitatea aparentă în stare uscată a materialelor termoizolante trebuie să fie cel 

puţin egală cu 45.00 kg/m3;  

- condiţii privind rezistenţa mecanică: materialele termoizolante trebuie să prezinte stabilitate dimensională  
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şi caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcţie de structura elementelor de construcţie în care sunt 

înglobate sau de tipul straturilor de protecţie astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau degradări 

permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenţilor atmosferici sau 

acţiunilor excepţionale;  

- condiţii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie în concordanţă cu 

durabilitatea clădirilor şi a elementelor de construcţie în care sunt înglobate;  

- condiţii privind siguranţa la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie să fie în 

concordanţă cu condiţiile normate prin reglementările tehnice privind siguranţa la foc, astfel încat să nu 

deprecieze rezistenţa la foc a elementelor de construcţie pe care sunt aplicate/înglobate;  

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

termice a elementelor de construcţie nu trebuie să emane în decursul exploatării mirosuri, substanţe toxice, 

radioactive sau alte substanţe dăunătoare pentru sănătatea oamenilor sau care să producă poluarea mediului 

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

pulberi în atmosferă (produse din vată minerală, vată de sticlă, etc.) trebuie să se realizeze protecţia etanşă 

sau înglobarea în structuri protejate a acestora;   

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

să fie protejate împotriva umidităţii;  

- condiţii privind comportarea la agenţi biodegradabili: materialele termoizolante trebuie să reziste la 

acţiunea agenţilor biologici sau să fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecţie;  

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

construcţie prin aplicarea unor straturi de protecţie pe suprafaţa lor; materialele termoizolante nu trebuie să 

conţină sau să degaje substanţe care să degradeze elementele cu care vin în contact (inclusiv prin coroziune); 

materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie să prezinte fenomene de 

înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; în caz contrar ele vor trebui să fie 

prevăzute din fabricaţie cu un strat de protecţie;  

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

garanteze menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi de izolare termică în condiţii de exploatare;  

- condiţii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiţionale produse în străinătate trebuie să 

fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolaţii termice în construcţii; toate materialele 

termizolante utilizate trebuie să aibă certificate de conformitate privind calitatea care să le confirme 

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

normele de fabricaţie ale produselor respective. În certificatul de calitate trebuie să se specifice numărul 

normei tehnice de fabricaţie (standardul de produs, agrement tehnic, normă sau marca de fabricaţie etc.); 

transportul, manipularea şi depozitarea materialelor termoizolante trebuie să se facă cu asigurarea tuturor 

măsurilor necesare pentru protejarea şi păstrarea caracteristicilor funcţionale ale acestor materiale. Aceste 

măsuri trebuie asigurate atât de producătorii cât şi de utilizatorii materialelor termoizolante respective, 
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conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor 

respective; condiţiile de depozitare, transport şi manipulare eventualele măsuri speciale ce trebuie luate la 

punerea în operă (produse combustibile, care degajă anumite noxe, care se aplica la cald, etc.) vor fi în mod 

expres precizate în normele tehnice ale produsului precum şi în avizele de expediţie eliberate la fiecare 

livrare.  

Luând în considerare toate cerinţele enunţate mai sus se propune soluţia izolării pereţilor exteriori cu 

vata minerala bazaltica de faţadă de minim 15 cm grosime (minim 45.00 kg/m3), amplasat pe suprafaţa 

exterioară a pereţilor existenţi, protejat cu o masă de spaclu de minim 5mm grosime şi tencuială acrilică 

structurată de minim 1,5mm grosime.  

  

  

Conductivitate termică 

declarată  
λD  0,035 W/mK  EN 12 667  

Euroclasa de reacţie la foc  -  A1  EN 13 501-1  

Clasa de precizie pentru 

abaterea de la grosimea 

materialului  

-  T5  EN 823  

Rezistenţa la întindere  σm  >10 kPa  EN 1607  

Rezistenţa la compresiune pentru o 

deformare de 10%  
σ10  >20 kPa  EN 826  

Absorbţia de apă de lungă 

durată  
Wlp  ≤3 kg/m2  EN 12 087  
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Absorbţia de apă de 

scurtă durată  
Wp    

≤1 kg/m2  

EN 1609  

  

  

  

Soluţia prezintă următoarele avantaje:  

  izolare termica: face casa mai călduroasă iarna şi mai răcoroasă vara, deci mai confortabilă  

  Vata minerală bazaltică este un produs incombustibil, nu întreţine arderea şi nici nu emană gaze nocive sub 

acţiunea focului  

  Protecţia fonică poate fi realizată fără probleme cu ajutorul acestui produs. În funcţie de sortiment şi 

grosime, structura fibroasă a vatei minerale bazaltice prezintă proprietăţi foarte bune de absorbţie acustică  

  Rezistenţa în timp reprezintă un alt avantaj de luat în considerare, deoarece roca bazaltică nu corodează şi 

nu este corodată, nu este atacată de ciuperci şi microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte şi rozatoare 

şi nici nu putrezeşte  
  Vata minerală bazaltică este un material prietenos cu mediul deoarece nu dăunează sănătăţii şi nu poluează 

mediul. Acest aspect se face resimtit şi în montaj, neexistand riscuri în timpul manevrării vatei  
  Reducerea costurilor: facturi mai mici la energie, datorită consumului mai redus de energie  
  Economie de energie: Prin izolarea pereţilor se reduce considerabil nivelul emisiilor de CO2 asociate  

casei, deci ajută la păstrarea resurselor atât de preţioase de energie şi la reducerea efectului de încălzire globală  

  Fibrele de vată minerală bazaltică sunt protejate de o substanta hidrofobă. Astfel, vata minerală prezintă 

o rezistenţă la umiditate  

  Manevrabilitatea şi instalarea acesteia nu ridică probleme fiind compatibilă cu majoritatea materialelor 

de construcţii  

 corectează majoritatea punţilor termice;  

 conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei la vaporii de apă şi al stabilităţii termice;  

 protejează elementele de construcţie structurale precum şi structura în ansamblu, de efectele variaţiei de 

temperatură a mediului exterior;  

 nu conduce la micşorarea ariilor utile;  

 permite realizarea, prin aceeaşi operaţie, a renovării faţadelor;  

 permite utilizarea sălii în timpul executării lucrărilor de reabilitare şi modernizare;   nu afectează 

pardoselile, tencuielile, zugrăvelile şi vopsitoriile interioare existente;   durată de viaţă garantată, de 

regulă, cel puţin 15 ani.  

În zonele de racordare a suprafeţelor ortogonale, la colţuri şi decroşuri, se prevede dublarea ţesăturilor din fibre 

de sticlă sau/şi folosirea unor profile subţiri din aluminiu sau din PVC.   

Este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare să se realizeze o căptuşire termoizolantă, în grosime de cca 

3...5 cm a glafurilor exterioare, prevăzându-se şi profile de întărire-protecţie adecvate din aluminiu precum şi 

benzi suplimentare din ţesătură din fibre de sticlă.. Se vor prevedea glafuri noi din PVC având lăţimea de cca. 

30 cm.   

Etape de montare a izolaţiei din vată minerală bazaltică  



27  

  

    

Se recomandă utilizarea echipamentului corespunzător: salopetă, cască de protecţie, mănuşi de protecţie, 

ochelari de protecţie.  

  

Etapa I: Se aplică pe placa de vată minerală bazaltică, mortarul adeziv preparat. Aplicarea 

se face perimetral şi în 3-5 puncte suplimentare la interior, pentru a evita dezlipirea.  

  

Etapa a II-a: Plăcile se montează decalat pe peretele de susţinere în rânduri orizontale. 

Plăcile trebuie decalate pentru a evita formarea de rosturi în plan vertical. După fixare, este 

necesară nivelarea plăcilor, utilizând dreptarul, pentru a asigura o montare corectă a 

termosistemului.  

  

Etapa a III-a: Cu bormaşina se fac găurile pentru a introduce diblurile ce vor asigura 

stabilitatea plăcilor. Se recomandă minim 5dibluri/mp. După fixarea diblurilor, utilizaţi un 

ciocan de cauciuc pentru a le introduce până la capăt. Grosimea şi lungimea diblurilor se 

alege în funcţie de tipul de zidărie şi respectiv de grosimea materialului termoizolant.  
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Etapa a IV-a: Vata minerală din dreptul golurilor pereţilor este îndepărtată utilizând cuţitul 

de vată.  

  

Etapa a V-a: Se întinde un prim strat de mortar adeziv pe suprafaţa peretelui. Apoi se 

fixează plasa de fibră de sticlă, susţinută de colţari. Peste plasă se întinde un al doilea 

strat de mortar adeziv, pentru a fixa plasa de fibră de sticlă. Cel din urmă strat este nivelat 

cu ajutorul dreptarului, pentru a pregăti peretele pentru tencuiala decorativă.  

  

Etapa a VI-a: După aplicarea amorsei, se aplică stratul de tencuială decorativă.  

  

6.2 Soluţii de reabilitare pentru tâmplăria exterioară,   

Rezistenţa termica minime prevăzuta pentru tâmplăria exterioară (R’min>0,77 m²K/W).  

6.3 Soluţii de reabilitare prin montarea de rulouri termoizolante la ferestre noi  

  

  

  

          6.4 Soluţii pentru energie regenerabila ,reducerea consumului kit panouri fotovoltaice   
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  Se propune instalarea unui sistem alternative de producere a energiei care consta intr-un 
sistem cu panouri solare electrice pentru producerea energiei electrice .  Se va monta pentru fiecare 
scara, pe acoperisul cladirii, cate un sistem de panouri solare electrice. Energia electrica produsa se 
va utiliza pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scara  

6.5 Soluţii pentru ventilare natural organizata sau sisteme de ventilare mecanizate 
dezcentralizat  

  
7 .ANALIZA EFICIENŢEI  ECONOMICE  A SOLUŢIILOR DE MODERNIZARE ENERGETICĂ   

A  ANVELOPEI  CLĂDIRII   

7.1. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii ca urmare a lucrărilor de intervenţie a. 

 Caracteristici geometrice – arii  

Caracteristicile geometrice ale clădirii sunt prezentate în cele ce urmează. Au fost calculate suprafaţa încălzită, 

volumul util încălzit şi volumul total al clădirii, ariile elementelor de construcţie (pereţi exteriori opaci, planseu 

sub pod, ferestre şi uşi exterioare).  

  

Tabel 7.1  

Suprafata pereti opaci+soclu   417.93  

Suprafata timplarie exterioara   103.81  

Suprafata planseu sub pod  278  

Suprafata placa pe sol  267  

  

  

 b.   Caracteristici termotehnice ale materialelor de construcţie  

  

Se utilizează suplimentar următoarele materiale de construcţii pentru reabilitare:  

- vata minerala cu conductivitatea termică de calcul =0,036 W/(mK);  

- polistiren extrudat ignifugat cu conductivitatea termică de calcul =0,022 W/(mK);  

  

  

c. Rezistenţe termice unidirecţionale şi corectate înainte şi după reabilitare  

În Tabelul 7.2 se prezintă centralizat rezistenţele termice unidirecţionale şi corectate ale elementelor de 

construcţie, înainte de operaţia de reabilitare.  

  

Rezistentele termice corectate pentru elementele opace ţin cont de coeficientul de majorare a conductivităţii 

termice a materialelor în funcţie de vechime şi stare precum şi de influenţa punţilor termice. Valorile rezultate 
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ale rezistenţelor termice unidirecţionale şi corectate ale elementelor de construcţie, după operaţia de reabilitare 

sunt centralizate în tabelul 7.2  

  

  

  

  

  

     Tabel 7.2  
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Element de construcţie  
Rezistenţă 

termică înainte 

de reabilitare  

Rezistenţă 

termică după 

reabilitare  

 

  m2K/W  m2K/W  

0  1  2  

Perete exterior  opac+soclu  0.76  3.16  

Planseu sub pod  0.72  5.6  

Placa pe sol   3.4  3.4  

Ferestre – PVC/lemn  0.5  0.77  

  

d. Rezistenţe termice medii pe clădire după reabilitare  

Valorile rezistenţei termice medii a elementelor de construcţie ale clădirii se determină pentru fiecare pachet 

în parte. Valorile rezistenţelor din tabelul 7.3 sunt date în m2K/W.  

      Tabel 7.3  

Pachete de 

reabilitare*  
Real  S1  S1+S2+S3 

+S4+S5+S 

6  

Rezistenţa 

medie  

(m2K/W)  

0.84  2.01  2.8  

  S1 -montare izolatie pereti exteriori cu vata minerala de 15 cm   

 S2 – inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie termoizolanta arie vitrata +balcoane R’mins>0.77  

S3- Montare rulouri la ferestre   

 S4- termoizolatie planseu sub pod  

S5- ventilatie cu recuperare de caldura  

S6- chit panou fotovoltaice   

P1 = S1+S2+S3+S4   

P2= S1+S2+S3+S4+S5+S6   

P3= S1+S2+S3+S4+S6  

  

  

  

7.2. Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii  

S-au avut în vedere următoarele soluţii (S) şi pachete de soluţii (P) de modernizare energetică a anvelopei  

şi/sau instalaţiilor aferente:                                                                                                       7.4  
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Soluţie/   

Pachet  

Descriere  

S1  montare izolatie pereti exteriori cu vata minerala de 15 cm <0,036  

S2  inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie termoizolanta arie vitrata +balcoane  

R’mins>0.77  

S3  Montare rulouri    

S4  termoizolatie planseu sub pod  

S5  ventilatie cu recuperare de caldura  

S6  chit panou fotovoltaice  

P1  S1+S2+S3+S4  

P2  S1+S2+S3+S4+S5+S6  

P3  S1+S2+S3+S4+S6  

     

Determinarea consumurilor de energie înainte şi după reabilitare se efectuează în conformitate cu MC001/4, 

ţinând seama de rezultatele prezentate  la  analiză energetică.  

Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de evaluare 

a rentabilităţii investiţiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate şi nu poate face obiectul unui dosar de finanţare 

a lucrărilor. Analiza economică se bazează pe următoarele ipoteze şi valori:  

 sumele necesare realizării lucrărilor de investiţii se consideră ca fiind la dispoziţia 

beneficiarului de investiţie, acesta neapelând la credite bancare (ac=1);  

 calculele economice se efectuează în Euro, ţinând seama de cursul mediu BNR de la data 

realizării auditului energetic al clădirii, respectiv 4,9227 RON/Euro (Curs EURO MAI 2021)   

 durata rămasă de viaţă a clădirii este estimată ca fiind egală cu cea mai mică durată de viaţă 

aferentă soluţiilor de reabilitare termică propuse;  

 costurile unităţii de energie în momentul aplicării soluţiei de reabilitare  este de cca. 0,22 

Euro/kWh  

(costul rezultă din preţul energiei gaz)  

 costurile de investiţie fără TVA, estimate aproximativ pentru lucrările de reabilitare energetică 

a clădirii, sunt precizate în tabelul -Sinteza pachetelor de modernizare.  
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 valoarea neta actualizata   VNA(m) –valoarea neta actualizata aferenta investitiei suplimentare    

datorata aplicarii proiectelor de modernizare energetica si economieie de energie rezultata prin 

proiecte  

 rata anuală de depreciere a monedei i= 0,08;  

 rata anuală de creştere a preţului energiei  f= 0,06;  

Indicatorii de eficienţă economică utilizaţi la analiza comparativă a soluţiilor sunt următorii:  

• durata (simplă) de recuperare a investiţiei, NR [ani]  

CINV 

NR =  E c  

în care: CINV – costul lucrărilor de modernizare energetică, [Euro]  

E – economia de energie termică/electrică realizată prin aplicarea soluţiilor de 

modernizare energetică, [kWh/an] c – costul  specific  al energiei termice/electrice, 

[Euro/kWh]  

• costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei, e [Euro/kWh]  

CINV 

e =  E  NS  

în care: NS – durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică.  

Costurile pentru materialele, piesele, aparatele şi echipamentele utilizate sunt conform calculelor estimative 

economice.  

Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de evaluare 

a rentabilităţii investiţiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate şi nu poate face obiectul unui dosar de finanţare 

a lucrărilor. costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei, e [Euro/kWh ] pt pachetul P2   
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8. CONCLUZIILE AUDITORULUI  

  

Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra variantei optime.Din analiza valorilor indicate în  

tabelulul sinteza, rezultă că pachetele de modernizare propuse conduc la economii relative de energie 

cuprinse între 47.12-62.24%  

Valoarea maxima a lucrarilor  aferentă pachetului de măsuri de reabilitare (varianta P2) a fost estimată la   

105677.95 Euro, cu reducere de consum total de 62.24%(nu primara!).. La valoare recomandata de 

investitie, se adauga consturile de mentenanta periodica si rezulta confom tabel 108132.06 Euro.  

  

Su  454.47    

Ssubsol S3  0    

Splans S4  278.00    

S fe S2  103.81    

S fatade S1  417.94    

c (pret energie)  0.220 euro/kW   

f (rata anuala de crestere a  p 0.06    

i (rata anuala de depreciere  0.08    

CM (cost mentenanta)  0.90 euro/mp/an   

CE (cost energie)  33894.00 euro/an   

Cr (cost reparatii)  2454.11 euro pe durata 

amortizare 

  

S1(IZOLATIE)  120.00 euro/mp   

S2(TAMPLARIE)  140.00 euro/mp   

S3(RULOURI)  25.00 euro/mp   

S4(IZ. PL POD)  70.00 euro/mp   

S5(VENT.)  7574.42 euro/mp 1000e la 60mp 

S6(FOTOVOLTAIC)  11361.63 euro/mp 5000e la 

200mp 

Solutii 

consumuri anuale  Economii anuale 

dE durata de 

viata 

Cost 

reabilitare 

Cm (euro) 

Cost 

reabilitare+ 

Cost  
Mentenanta kWh/mp/an kWh/an 

 
kWh/an % 
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S0 339  154063.64     

S1 253  114762.00 39301.63 25.51 20 50152.46 52606.57 

S2 297  134851.90 19211.74 12.47 20 14534.07 16988.18 

S3 327  148609.78 5453.85 3.54 20 2595.37 5049.48 

S4 320  145436.07 8627.56 5.60 20 19460.00 21914.11 

S5 299  135706.95 18356.68 11.92 20 7574.42 10028.53 

S6 328  149133.60 4930.04 3.20 20 11361.63 13815.74 

P1(S1+S2+S3+S4 ) 179  81468.85 72594.78 47.12 20 86741.91 89196.02 

P2(S1+S2+S3+S4+S5+S6) 128  58171.52 95892.12 62.24 20 105677.95 108132.06 

P3(S1+S2+S3+S4+S6) 168  76541.00 77522.64 50.32 20 98103.53 100557.64 

  

  

Nr   Y   Nr AN  e   c  e<c  

 6.08 <  6.50   7  0.18 <  0.22 ok  

 4.02 <  4.73   5  0.15 <  0.22 ok  

 4.21 <  5.62   6  0.08 <  0.22 ok  

 11.55 <  15.14   18  0.13 <  0.22 ok  

 2.48 <  3.82   4  0.10 <  0.22 ok  

 12.74 <  12.96   15  0.15 <  0.06 neeligibi l 

 5.58 <  6.50   7  0.17 <  0.22 ok  

 5.13 <  5.62   6  0.18 <  0.22 ok RECOMAN 

 5.90 <  6.50   7  0.18 <  0.22 ok  

Se recomandă aplicarea pachetului complet de măsuri de reabilitare energetică(varianta P2)    

In continuare sunt prezentate costurile aferente consumului de energie lei/mp/an   

DIN CALCULUL CONSUMURILOR DE ENERGIE PRIMARA REZULTA :  

Anexa 3.1.B-3b  

Tabel privind consumul de energie primară*  

  

 Categorii de clădiri  
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 Consumul de energie primară (kwh/mp/an)  

  

 

Zona climatică  Orizont de 

timp  

Clădiri de 

locuit 

colective  

Clădiri de 

birouri  

Clădiri 

destinate 

învățământului  

Clădiri 
destinate  
sistemului 

sanitar  

I  

  
-12⁰  

2015  105  75  115  135  

  

31.12.2018  100  50  100  79  

  

II  

  
-15⁰  

2015  112  93  135  155  

  

31.12.2018  105  57  120  97  

  

III  

-18⁰  

  

2015  130  110  154  171  

  

31.12.2018  122  69  136  115  

  

IV  

-21⁰  

  

2015  152  107  192  190  

  

31.12.2018  144  89  172  149  

  

V -

24⁰  

2015  178  127  210  214  

  

31.12.2018  152  98  192  174  

  

Emisii CO2kg/mp/an calculate la energia primara totala consumata   

  

 pachetul P2            36.9  [kg/m2an] > 34 [kg/m2an]   
  
  

  

Anexa 3.1.B-3a  

Tabel privind Emisiile de CO2*  

  Categorii de clădiri  

  

  

  Emisii CO2 kg/mp/an  
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Zona 

climatică  

Orizont de 

timp  

Clădiri de locuit 

colective  

Clădiri de 

birouri  

Clădiri 

destinate 

învățământului  

Clădiri destinate 

sistemului 

sanitar  

I  

  
-12⁰  

2015  28  21  28  37  

  

31.12.2018  25  13  25  21  

  

II  

  
-15⁰  

2015  30  27  37  43  

  

31.12.2018  28  15  25  27  

  

III  

-18⁰  

  

2015  36  28  39  49  

  

31.12.2018  34  19  37  32  

  

IV  

-21⁰  

  

2015  38  28  56  55  

  

31.12.2018  40  24  48  42  

  

V -24⁰  2015  48  29  58  58  

  

31.12.2018  38  28  56  49  

  

  

  

  

  

 9. RECOMANDARI   PENTRU  PROPRIETARI  

măsuri generale şi de organizare:  
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 încurajarea ocupanţilor de a utiliza clădirea corect, fiind motivaţi pentru a reduce consumul de 

energie;  

 asigurarea serviciilor de consultanţă energetică  din partea unor firme specializate (care să asigure 

şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);                   Masuri asupra anvelopei 

cladirii:  

• montare izolatie termica planseu sub pod  

• Inlocuire izolatie termica  

• Inlocuire tamplarie măsuri asupra instalaţiilor de încălzire:inlocuire sistem de incalzire  

 verificarea tehnică periodică a centralei  

 dotarea instalaţiei de încălzire cu echipament  de reglare cu ceas ,programabil pentru 

asigurarea reducerii temperaturii spaţiilor încălzite pe durata nopţii   

o măsuri  instalatie de apa calda  

 utilizarea de dispersoare de baterii cu senzor  

masuri instalatie electrica   

     

inlocuire corpuri fluorescente cu becuri economiceAceste lucrări de modernizare şi/sau întreţinere au efecte 

pozitive directe si indirecte asupra consumurilor termo-energetice ale clădirii studiate.Se recomandă de 

asemenea, în conformitate cu prevederile legii 372/2005 actualizata, luarea în calcul a utilizării sistemelor 

descentralizate de alimentare cu energie bazate pe surse de energie regenerabilă, cu impact pozitiv atât asupra 

consumurilor de energie cât şi asupra poluării mediului.  

ADAPTAREA SI REGLAREA SISTEMULUI DE INCĂLZIRE AL BLOCULUI DE LOCUINȚE  

LA NECESARUL DE CALDURĂ REDUS CA URMARE A EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE  

INTERVENȚIE LA ANVELOPA BLOCULUI DE LOCUINȚE  

La nivelul producerii căldurii (în cazul clădirilor dotate cu sursă proprie de căldură):  

• înlocuirea aparatelor învechite sau neadaptate (arzătoare mai vechi de 9-10 ani şi cazane 
mai vechi de 12-15 ani);  

• adaptarea puterilor surselor de căldură în centrala termică;  
• substituirea parţială sau totală a formei de energie;  
• utilizarea de tehnici specifice (pompe de căldură cu compresie mecanică, cu absorbţie, 

cazane cu condensaţie, instalaţie solară); La nivelul distribuţiei căldurii:  

• izolarea termică a conductelor de distribuţie din spaţiile neîncălzite exclusiv cele din 
subsol; • reducerea temperaturilor de reglaj a instalaţiei de încălzire în scopul satisfacerii 

necesarului de căldură;  
• separarea circuitelor ai căror parametri funcţionali sunt net diferiţi;  
• reechilibrarea circuitelor care alimentează corpurile de încălzire funcţionând cu apa caldă 

(din punct de vedere termic - prin schimbarea aparatului sau ameliorarea locală a izolaţiei, 
iar din punct de vedere hidraulic - prin ameliorarea distribuţiei debitelor).  

La nivelul utilizatorului (spaţiile încălzite):  
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• instalarea de robinete termostatice la corpurile de încălzire şi, în cazul încălzirii colective, 
combinarea acestei măsuri cu montarea sistemelor de repartizare individuală a costurilor 
de încălzire.  

  

  

  

Reabilitarea/modernizarea unei instalaţii de reglare poate interveni la toate nivelele (termostate de 
cameră, de preferinţă electronice, mai ales dacă echipează convectoare electrice, ansambluri clasice 
cu sonde exterioare - robinete cu servomotor comandate de regulatoare cu legi de corespondenţă mai 
mult sau mai puţin complexe, simple limitatoare de temperatură de conductă, termostat de cazan 
etc.).  
La fiecare tip de reglaj pot fi asociate sisteme de programare (optimizare), în general limitate pentru 
locuinţe la simple “ceasuri” programatoare, care permit o reducere a temperaturii pe timp de noapte. 
În anumite cazuri particulare, în care vechimea instalaţiilor este mare, iar gradul de uzură al 
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echipamentelor este ridicat, nu se mai impune o ameliorare, ci o renovare totală a acestora, mai ales 
dacă se referă la instalaţia de preparare a apei calde de consum colective.  
O categorie aparte de clădiri existente este constituită de blocurile de locuinţe racordate la sisteme 
centralizate de alimentare cu căldură (de tipul termoficării), caracterizate de indici specifici de necesar 
de căldură care atestă caracterul disipativ din punct de vedere energetic al construcţiilor existente, în 
ansamblul lor şi acestea implică o abordare aparte.  

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de căldură prin:  

• Introducerea unor armături cu consum redus de apă  
• Reducerea consumurilor de apă caldă de consum  
• Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de apă caldă de consum  
• Izolarea termică a boilerului cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum  
• Reducerea fluxului termic disipat prin mantaua boilerului  
• Reducerea temperaturii apei calde de consum până la 50°C  
• Reducerea consumului de căldură pentru producerea apei calde de consum  
• Înlocuirea echipamentelor actuale de producere a apei calde de consum cu 

echipamente moderne, noi  

• Creşterea randamentului de producere a căldurii  
  

Solutie tehnica scadere iluminat artificial  

  
  

Solutie tehnica ventilare corespunzatoare  
a) Asigurarea corectei ventilări a bucătăriilor prin montarea de grile pentru ventilare naturală;  
b) Asigurarea ventilării băilor prin dispozitive de ventilare naturală;  
c) Dotarea ferestrelor (care nu au) cu fante pentru circulație naturală controlată a aerului 

între exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor 
și al altor zone cu rezistență termică scazută).  

  

Lucrari conexe recomandate:  
  

Lucrări care revin asociaţiilor de locatari/proprietari:  

• dotarea canalizării cu clapete contra refulării canalizării stradale;  
• repararea tuturor conductelor sparte care creează pericol de inundare   
• desfiinţarea tuturor boxelor care împiedică accesul la coloanele de distribuţie a agentului 

termic secundar şi a apei calde de consum;  
• asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să 

asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);  
• contorizarea individuală a consumului de gaze la bucătării în vederea limitării consumului 

de gaze strict pentru necesităţi de preparare a hranei;  
• dotarea coloanelor de încălzire cu vane de echilibrare automate (presiune diferenţială 

constantă);  
• asigurarea integrităţii tencuielii faţadelor;  
• repararea acoperişului peste pod în vederea asigurării etanşeităţii la ploaie sau zăpadă a 

acestuia (în cazul în care acoperișul este de tip șarpantă);  
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• curăţirea periodică a coşurilor de fum, în special în cazul producerii căldurii prin utilizarea 
combustibililor solizi sau lichizi.  

  

Lucrări în competenţa furnizorului de utilităţi termice ( în cazul racordării clădirii de locuit la 

sistemul centralizat de alimentare cu căldură):  

• asigurarea alimentării cu agent termic a fiecărui bloc şi scară de bloc şi separarea 
contoarelor comune cu vane acţionate manual;  

• livrarea continuă a apei calde menajere şi utilizarea recirculării;  
• asigurarea presiunii şi debitelor corespunzătoare livrării normale a apei calde (şi reci); • 

asigurarea parametrilor termici şi hidraulici conform protocolului încheiat prin contractul de 
servicii între furnizor şi asociaţia de locatari/proprietari; • asigurarea şi diversificarea 

serviciilor oferite utilizatorilor;  
• modernizarea sistemului de distribuţie şi furnizare a utilităţilor termice;  
• contorizarea apei de adaos în PT/CT;  
• tratarea apei de adaos introdusă în instalaţia de încălzire;  
• modificarea schemei de furnizare a utilităţilor termice;  
• automatizarea funcţionării PT/CT, cel puţin pe secţiunea de preparare a apei calde, vizând în 

principal menţinerea temperaturii apei calde la o temperatură apropiată de 60°C şi, în 
secundar, limitarea debitului de apă livrat la consum în cazul scăderii temperaturii apei calde 
sub 50°C;  

• asigurarea corectei echilibrări hidraulice a reţelelor de încălzire şi distribuţie a apei calde; • 

realizarea punctelor de monitorizare la fiecare bloc şi asigurarea securităţii accesului la 
aparatura de măsură şi reglaj;  

• adoptarea soluţiilor moderne de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare;  
• asigurarea monitorizării şi a dispecerizării funcţionării instalaţiilor de distribuţie a căldurii; 

• asigurarea condiţiilor de alimentare cu apă a construcţiilor astfel încât să se evite 

sustragerea apei din instalaţia de încălzire de către locatari;  
• contorizarea utilităţilor termice la consumatori. pentru prepararea apei calde de consum  
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REZUMAT FINAL:  
  
  
  

REZULTATE 

Valoarea la 

inceputul 

 implementarii  

Proiectului 

Valoarea la finalul 

implementarii  

Proiectului 

Consumul anual specific 

de energie finală pentru 

încălzire (kWh/m2 an)  

270.58 66.44 

Consumul de energie 

primară totală (kWh/m2  

an)  

413.84 166.32 

Consumul de energie 

primară totală utilizând  

surse convenționale  

(kWh/m2 an)  

233.81 128.02 

Consumul de energie 

primara utilizand surse 

regenerabile (kWh/m2  

an) 

0 13.16 

Nivelul annual estimat al 

gazelor cu efect de sera  

(echivalent kgCO2/m2an) 

87.78 36.9 

Reducerea consumului 

annual specific de  

energie finala pentru 

incalzire (%) 

- 75.45 

Reducerea consumului de 

energie primara 
- 59.81 

Reducerea emisiilor de  

CO2 
- 57.96 
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Auditor Energetic C&I grad I  

HODEA ANDREI CORNEL  
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