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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţanr. 115 din
07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.L.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivulde investiţii
"Creştereaeficienţei energetice a Sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
.
4
- Referatul de aprobarenr. 251920- din
Ialomiţa;

74.02.2027] al Președintelui Consiliului Judeţean

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 2595Jooat- Tin 12.4420î]al Direcţiei Investiţii şi Servicii

Publice;

-Avizul nr.

din

- Avizul nr.
din
regională, protecția mediuluişi turism;

al Comisiei economico-financiară şi agricultură;

al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 115/07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de

Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.1.)- revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici la
obiectivulde investiţii "Creșterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului Judeţean Ialomița”,

În conformitate cu:

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţanr. 88/2017 privind aprobarea "Strategiei în

domeniul eficienței energetice a Judeţului Ialomiţa pentru perioada 2016-2020”;

- prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice în cadrul
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apel proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- =” "--prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri

publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 85 din Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului Judeţean

Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017,

În-temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE
Art.(1) Se aprobă completarea Anexeinr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 115
din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.L.) revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiţii
Cod FP -07-06, ed.2 vers.0

"Creşterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa”, cu punctul 5 *Costurile pentru

realizarea investiţiei”.
(2) Anexa Descrierea sumară a investiţiei — Faza de proiectare: D.A.L.[.”, completată conform

prevederilor alin. (1) constituie anexă la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta,
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.

Art.I]I Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va comunica

direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea Monitorul
Oficial al Judeţului.

PREŞEDINTE
MARIAN PAYBL
Avizat

Secretarul General al Judeţului lalomiţa
Adrian-Robert IONESCU
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Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN IALOMITA
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Anexa

2021

EXQUISITE

DESIGN AND ARHITECTURE

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI
FAZA DE PROIECTARE: D.A...

DESCRIEREA SUMARAA INVESTITIEI

Ne: 12-MT-00

BSE

Pred

Descriere

07
Data

|2020|__00
Revizie

Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN
IALOMITA

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN
IALOMITA
BD. MATEI BASARAB, NR. 30, SLOBOZIA, JUD. IALOMITA
1.2 Ordonator principal de credite/investitor:

JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA, PIATA REVOLUTIEI, NR.1
1.3 Ordonator de credite (secundariteriiar):

NU ESTE CAZUL
1.4 Beneficiarul investitiei:
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA, PIATA REVOLUTIEI, NR. 1
1.5 Elaboratorul documentatiei:

S.C. EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE S.R.L.
COD FISCAL: 40999550
JUDET CONSTANTA, LOC. CONSTANTA, STR. LT. STEFAN PANAITESCU., NR. 2
TELEFON: 0768.056.216, E-MAIL: EXQUISITEDESIGN.ARHGGMAIL.COM
1.6 Data elaborarii documentatiei:
lulie 2020

1.7 Faza de proiectare:
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.);
1.8 Numar contract:

Contract de prestari servicii nr. 13771 / 2020 -G / 30.06.2020
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2. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ȘI! IDENTIFICAREA NECESITATILOR _ȘI_A
DEFICIENTELOR
Clădirea reprezintă sediul Muzeului Judetean lalomita, are regimul de inaltime: P+2E si

suprafața construita desfăşurata de 1276.70mp. Suprafaţa construita la sol a cladirii este de

751,0mp.
Acoperisul este refacut in anul 2009. Tamplaria din interiorul institutiei este din lemn si
dateaza din anii construirii celor doua corpuri. Peretii exteriori nu au mai fost intretinuti de la
construire, usile de accesin cele doua corpuri, tamplaria exterioara este confectionata din metal si
prezinta o stare avansata de degradare conducand la mentinerea cu mari eforturi a unor conditii
optime pentru conservarea patrimoniului aflat in expunere si in depozite, ca urmare a repetatelor
infiltratii si a patrunderii diverselor impuritati. De asemenea, multe panouri desticla din suprafata
vitrata a muzeului suntfisurate existand pericolul sa se prabuseasca in urma unorvibratii seismice.
Partea cea mai afectata se afla in corpul A care este rezervat expozitiei permanentesi activitatilor
cu publicul , punand in pericol viata oamenilor si securitatea patrimoniului muzeal. Trotuarele de
protectie sunt degradate, aceastea nu au mai fost pana acum reabilitate. Grupurile sanitare
existente au fost partia! refacuteprin inlocuireainstalatiilor sanitare.
Institutia are centrala termica proprie racordata la reteaua de gaze a municipiului. Sistemul
de incalzire actual si centrala termica a fost realizat in anul 2003 si asigura caldura si apa calda in
spatiile expozitionale, laboratoare, depozite, hoiuri, birouri si grupuri sanitare.
In corpul A instalatia de apa este invechita si necesita o refacere pentru a putea asigura
necesarul de apa conform normelor PSI, care in prezent nu poate fi asigurat, instalatia electrica

dateaza de la constructia celor doua corpuri, iar corpurile de iluminat sunt atat de tip incadescent
catsiflourescent(neon).
Este necesara si oportuna realizarea lucrărilor de intervenţie asupra imobilului, cu scopul de
a creste performanta energetica, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, in
condiţiile asigurării si menţinerii climatului termic interior, repararea si aducerea la standardele
actuale a instalaţiilor catsi a finisajelor interioare si exterioare ale clădirii, contribuind totodată la
ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului Stobozia.
Conform caietului de sarcini furnizat de beneficiar vorfi cuprinse lucrări de reabilitare a
clădirii prin:
+

îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori,

ferestre,

tâmplărie,

planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), a şarpantelor şi învelitoarelor, inclusiv
măsuri de consolidare a clădirii;
e

introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea,
distribuția şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a
sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea
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căldurii,

inclusiv sisteme de răcire pasivă,

precum

şi achiziţionarea şi instalarea

echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea

necesarului de energie a

ctădirii,
împiementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei
energeiice şi monitorizarea consumurilor de energie (ex: achiziționarea, instalarea,
întreținerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizareaoricărui
tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri

de

iluminat

cu

eficiență energetică ridicată şi durată mare de viaţă, cu respectarea normelor şi
reglementărilor tehnice;
orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;
alte lucrări care se impun ca urmare a prevederilor legislaţiei specifice şi a studiilor de
specialitate.

3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE
Obiectivul principal privind realizarea acestei investitii este cresterea eficientei energetice
pentru Muzeul Judetean Ialomita.

Implementarea masurilor de eficienta energetica la acest corp de cladire va

duce la

imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor specifice:

Cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin
sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din
surse regenerabile in cladirile publice;
Imbunatatirea performantelor energetice;
Reducerea consumului termic.
Ca urmare a situatiei prezentate este necesara si oportuna realizarea lucrarilor de
interventie asupra imobilelor cu scopul de a creste performanta energetica, respectiv reducerea

consumurilor energetice pentru incalzire, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior,
repararea si aducerea la standardele actuale atâta instalatiilor cât si a interioarelor cladirilor precum
si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului Slobozia.
4. SITUATIE PROPUSA

S-au propus urmatoarele lucrari de interventie privind cresterea performantei

energetice a cladirii, optime din punct de vedere tehnico-economic catsi al suportabilitatii
investitiei de catre beneficiar:

12-MT-00_R00
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Solutii pe partea de Constructii:
izolarea termica la exteriora pariii opace a fatadelor (PE) cu sistem termoizolant cu
o grosime de minim 10 cm (placi din vata minerala bazaltica sau polistiren expandat
ignifugat - EPS cu A=0,035 W/mK) protejat cu o masa de spaclu si tencuiala acrilica
structurata de 8+10 mm grosime. Se va prelungi izolatia peretilor, respectiv a soclului
coborand cu cel putin 80 cm sub nivelul trotuarului utilizand polistiren extrudat — XPS

(4=0,029 W/mk) de minim 8 cm grosime cu strat de protectie mecanica si strat hidroizolant.
ATENTIE |! — la stabilirea nivelului termoizolatiei peretelui fata de termoizolatia soclului
(limita intre placile de polistiren expandat ignifugat ale peretilorsi cele de polistiren extrudat
XPS ale soclului) -Nu se vor utiliza profile de soclu din aluminiu ci din PVC (datorita
diferentei

imense de conductivitate termica dintre aluminiu si PVC, daca se foloseste

aluminiul ar echivala cu o zona de perete lasata complet neizolata cu inaltime de peste 1m
pe tot conturul cladirii).
Izolarea termicaa spaletilor golurilor de ferestre si usi cu polistiren extrudat XPS cu

o grosime de 3 cm ( 4=0,029 W/mk ).
Reparatia trotuarelor de garda si hidro-etansarea rostului cu peretii exteriori.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
Aplicarea sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmatoarele
etape:
*

Aplicarea continuaa a adezivului pentrulipirea izolatiei termice pe stratul suport;

+

Material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS) la pereti si
polistiren extrudat —XPS Ia golurile de tamplarie;

*

Pozareasi fixarea mecanica a materialului termoizolant;

*

Aplicarea maseide spaclu armata cu plasa de fibra de sticla;

*

Realizareastratului de finisare cu tencuiala decorativa.

Caracteristici tehnice impuse materialelorizolante folosite:
-

Conductivitatea termica minima A=0,04 'W/mk

-

Densitatea aparentain stare uscata — min. 15 kg/mc

-

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

-

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

Toate materialele trebuie sa aiba marcajui de provenienta CE si Certificat de
calitate CE
Avantajele Solutiei:

-

Corecteaza majoritatea puntilor termice

-

Asigura difuzia optima a vaporilor prin pereti, evitandu-se acumularea de vapori/apa

in structura peretilor. Asigura temperaturi optime ale şuprafetelor interioare ale
peretilor din punct de vedere al stabilitatii termice (evita scaderea acestora sub
temperatura punctului de roua si aparitia condensului)
-

Nu micsoreaza ariile utile ale cladirilor

-

Permite realizarea in aceiasi faza a renovarii fatadelor (optimizare costuri de
mentenanta)

-

Nu presupune interventii asupra instalatiilor termice (modificarea pozitiei corpurilor
de incalzire sau a traseelorin cazul izolarii la interior)

-

Nuintrerupeactivitateain cladire

Rezistenta termica minima corectata a peretelui exterior reabilitat termic trebuie sa

fie cî. NORMATIV C107- 2005, 2016: Rmin.= 1,8 mpK/W.
Termoizolarea placii pe sol (PLS) cu polistiren extrudat XPS ( A=0,029 W/mk) de 10
cm grosime peste pardoseala existenta (pt. ca inaltimea libera a parterului o permite si nu
sunt infiltratii prin capilaritate constatate, care sa necesite hidroizolarea suplimentara a

PLS), cu aplicarea barierei de vapori pe partea calda a termoizolatiei si a unei noi
pardoeseli ceramice. Rezistenta termica minima corectata a placii pe sol reabilitate termic
trebuie sa fie cf. NORMATIV C107- 2005, 2016: Rmin = 4,5 mpK/W.
Inlocuirea tamplariei exterioare existente (de diferite calitati ale profiluluisi vitrajului)
cu tamplarie eficienta energetic (tamplarie PVC 5+7 camere de aer, cu 3 foi de geam dintre

care cel putin unatermoizolanta, cu o suprafata tratata low emission) si rezistenta termica
minima R=1,08:+1,22 m2KAW + Refacerea/repararea glafurilor,
Pentru a se obtine performante optime tamplaria se va montain fata zidariei, in
stratul termoizolant(cf.schita) chiar daca pentru aceasta este necesara prinderealaterala a
tamplariei de zidarie cu eclise de otel inoxidabil (exclus aluminiu sau otel obisnuit) sau cu
12-MT-00_RO0
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un pre-cadru din lemn sau purenit. Este esential ca stratul termoizolant sa acopere pe cat
posibil tocul, de aceea intai se va monta tamplaria si apoi se vortermoizola peretii exteriori
cu intoarcerea termoizolatiei peste toc. Nu se recomandautilizarea spumeipoliuretanice pt.
etansarea tamplariei deoarece aceasta nu are stabilitate in timp (se macina) si nu rezista la
umiditate. Se recomanda tolerante ale tamplariei fata de gol de maxim 1,5-2 cm si
etansarea sa se faca cu benzi autoadezive de burete butilic (se lipesc pe toculferestrei, se
monteaza si, avand propietatea de a expanda in timp,serealizeaza astfel etansarea),

Caracteristici tehnice impuse ferestrelor:
-

Rezistentala incarcarea data de vant — C3

-

Etanseitatela apa — ferestre neprotejate- 8A

-

Permeabiliate la aer — Ciasa 3

-

Capacitate de rezistenta dispozitivelor de siguranta — Clasa 4

-

Performanta acustica — 30 dB

-

Transmitanta termica — 1,7 W/mp.K

-

Marcaj provenienta CE

-

Certificate de conformitatea calitatii CE (rama+vitraj)
(PLSPD) Izolarea termica la extrados (in pod) a placii de sub pod cu vata minerala

bazaltica (4=0,039 W/mK) cu grosime de 20 cm. Se va asigura continuitatea stratului
termoizolant la racordarea cu peretii exteriori. Se va aplica o folie bariera de vapori pe

partea calda a termoizolatiei (sub stratul de vata). Se recomanda si izolarea sarpantei cu
acelasi material si grosime minim 10 cm (montat atatintre. capriori cat si peste acestia) si
racordarea cu stratul termoizolant al placii de sub pod (asigurarea continuitatii stratului
termoizolant pe tot conturul inchis — PLSPD-Sarpanta-PLSPD).
Rezistenta termica minima corectata a PLSPD reabilitat termic trebuie sa fie cf.
NORMATIV C107.- 2005, 2016: Rmin.= 5 mpKM.
Izolareala intrados a terasei(fiind foarte mica caintindere si pondere in pierderi) cu
polistiren extrudat de 8-10 cm cu A=0,029 W/mK protejat cu o masa de spaclu si tencuiala
var-ciment de 0,5 cm grosime.

Rezistenta termica minima corectata a terasei reabilitata termic trebuie sa fie cf.
NORMATIV C107- 2005, 2016: Rmin.= 5 mpK/W.

12-MT-00_RD0
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Termoizolarea la interior sau la exterior acolo unde instalatiiletermice nu o: permi
(exemplu-peretii catre magazia parter) a peretilor interiori catre spatii neincalzite (peretii
interiori de la etaje care delimiteaza volumul incalzit de pod, in suprafatade aprox. 279,33
mp) cu polistiren expandat ignifugat de minim 5 cm grosime, protejati cu tencuiala varciment.

interventii

propuse pentru

satisfacerea

exigentelor specifice persoanelor cu

dizabilitati locomotorii:
Se propune modificarea functionala a unui grup sanitar de la parter si echiparea
scarilor catre nivelurile superioare cu o platforme elevatoare înclinate, pentru a satisface
cerintele minimale specifice conform NP 051-2012.
Solutia de echipare si reconversia grupurilor sanitare va fi analizata in detaliu la faza
Proiect Tehnic.
Solutii pe partea de instalatii:
inlocuirea cazanului de pardoseala existent cu o Centrala termica murala in

condensatie de 75 KW (acelasi combustibil- gaz natural) si randament la putere nominala
de 105 %.
Montarea

unei

instalatii solare pentru

producerea apei calde menajere si

incalzirea spatiilor (sistem solar combinat cu dublu stocaj). Schema de principiu a instalatiei
este urmatoarea:

12-MT-00_R00
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Se vor instala pe sarpantele cladirii cu avizul expertului tehnic 12 de panouri
Panouri Solare tip "WESTECH SOLAR WT-B 58 1800A-30” „ sau echivalent (2 panouri pt.

ACC si 10 pt. incalzire), cu cate 30 de tuburi vidate cu concentrator de radiatie - supr.
activa panou - 2,83 mp, 114 kg/buc. + cadrul-suport ).
Totodata se propune reconditionarearetelelorinterioare de apa rece si ACC.
Inlocuirea sistemului de incalzire clasic cu corpuri statice cu un sistem modern
de incalzire, de joasa temperatura cu ventiloconvectoare cu 4 cai ce vor asigura si
climatizarea spatiilor in sezonul cald. Centrala murala va fi conectata la panourile solare si

ia sistemul de incalzire cu ventiloconvectoare prin 2 boilere (unui bivalent) cu un volum total
de aprox. 1800 |. Panourile solare aurolul de a degreva centralelele murale de o parte din
sarcina de incalzire in zilele insorite ale sezonului rece/tranzitie (rolul boilerului bivalent este

acela de a face posibil acestlucru, pt. ca una este sarcina termica pt. incalzirea agentului
primar de la temperatura apeireci, de intrare in instalatie de 10-12 C, in cazul clasic,

actual, si alta cand incalzirea se face pornind de la o temperatura superioara celor 10-12
oC prin utilizarea energiei oferite de panouriin zilele insorite ale sezonului recef/tranzitie).
Acest avantaj este amplificat de temperatura de incalzire a agentului primar la incalzirea cu
veniiloconvectoare care. este mult mai scazuta decat la sistemul actual cu corpuri statice
(de unde si denumirea de sisteme de incalzire de joasa temperatura). In general cu cat
diferenta dintre temperaturile de intrare si de iesire dintr-un sistem de incalzire este mai
mare, cu atat randamentul total al sistemului scade, acesta fiind motivul pt. care solutiile

moderne de incalzire suntde"joasa temperatura”. Se vor include in proiect : suporti din otel
inoxidabil pt. panourile solare, racorduri flexibile intre colectoare, vas de expansiune pt.
solar, grup de pompare, pompa de recirculare, aerisitoare automate, ventile de echilibrare

hidraulica, automatizari(este necesarproiect tehnic de instalatii).
Climatizarea spatiilor se va asigura prin conectarea ventiloconvectoarelor la un
Chiller aer-apa cu putere de racire de 50 kW (dimensional pe baza medierii pe lunile de

vara a necesarului de racire din Breviarul de Calcul Pachet Maximal-pag.5), eficienta
EER=2,86 montat in exteriorul cladirii.

Ventiloconvectoarele vorfi dotate cu crono-termostate de ambianta si robinete cu
actuatorpt, reglarea sarcinii termice in regim de iarna/vara.

12-MT-00_ROO
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Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN
IALOMITA

Montarea pe sarpantele cladirii cu avizul Expertului a 9 Panouri Fotovoltaice
de 250 W fiecare, care, conectate cu un invertor (transforma curentul continuu produs de

PFV in curentalternativ utilizabil) care sa aiba functia "Zero injectie in retea” , formeaza
un sistem ON-GRID de producere a energie electrice. Functia "Zero injectie in retea” a
invertorului este necesara deoarece permite functionarea sistemului fara a introduce

energie in retea (nu depinde de obiinerea avizelor necesare ) si fara a fi necesare baterii de

stocare (acesteapotfi achizitioante ulterior).
Implementarea

unui

sistem

BMS

(building

management systems) care sa

optimizeze functionare si reglarea functie de sarcina de incalzire/racire a tuturorinstalatiilor
de asigurare a confortului higro-termic interior.
S-au prevăzut lucrări de modernizare si eficientizare a instalaţiei de iluminat
aferente clădirii prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri
de iluminatcu eficienta energetica ridicata si durata mare de viaţa, tip LED.
IMPORTANT!
- Pt. o functionare in parametrii optimi (in condensatie) a CT pe gaz natural — temperatura

agentul termic nutrebuie sa depaseasca 55 *C,
- Pt. evitarea dezvoltarii bacteriei Legionella Pneumophila in boilere, acestea trebuie

inclazite cel putin 1 h/zi la o temperatura de 60C,
Schema de principiu a instalatiei PFV este :
Modbus KTU
eee

Sistem

x

fotovoltale

Invertor
Fronius

]

Cantor
inteligent

Contor
retea

logata

ş

Cansumatori

Datamanagar
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Beneficiar: JUDETUL IALOMITA,
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN
IALOMITA

Montarea uneiinstalatii de ventilare a spatiilor cu recuperare de caldura.
Implementarea

unui

sistem

BMS

(building

management systems) care sa

optimizeze functionare si reglarea functie de sarcina de incalzire/racire a tuturor instalatiilor
de asigurare a confortului higro-termic interior.

important pt. buna functionare a instalatiei Solare :
-

La stabilirea unghiului de inclinare a panourilor la montaj se va lua in consideratie
cea mai joasa pozitie a soarelui si evitarea umbririi

-

Randamentul panorilor creste cu catvitrajul acestora este mai transparent, placa

mai absorbanta si izolatia acesteia mai buna
-

Supradimensionarea boilerului este de preferat

-

Evitarea supraincalzirii instalatiei prin umbrire cu prelate, modificarea temperaturii

maxime de incalzire a apei din boiler de ia 60*C la 90*C, sau golirea circuitului de
captare, urmata de reincarcare

Toate cerintele expuse de normative, legislatie hotarari ale autoritatilor locale,

standarde referitoare la activitatea din domeniul constructiilor (inclusiv normele de protectie
a muncii si PSI) vorfi incluse in proiectul tehnicsi in detaliile de executie.
Toate performantele, care sunt necesare realizarii sau functionarii corespunzatoare

a cladirii, in integralitatea sa, se vor include in proiectul tehnic si in detaliile de executie si
trebuiesc executate, chiar daca in etapele prezentate in actuala documentatie, nu sunt
prezentate, expres.

Rezultatele prezentate justifica eficienta energetica si economica a actiunii de
crestere a performantei energetice a cladirii cu influente benefice asupra confortului termic,

reducerii consumului de energiein exploataresi a protectiei mediului inconjurator.
Organizarea de Santier va fi amplasata in interiorul amplasamentului studiat.

Accesulin si din organizarea de santierse va face prin intermediul unei porti existente.
Pentru amenajarea suprafeţei, în vederea amplasarii Organizării de Şantier, vorfi
făcute următoarele lucrări:
-

Decapare strat vegetal;

-

Umplutură pietriş şi nivelare suprafaţă;

12-MT-00_RDO
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Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN
IALOMITA

-

Montare containere (containerpentru vestiarsi grupuri sanitare ecologice).

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate
in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat, In acest scop se va
amenaja o suprafata pentru depozitare a materialelor, echipamentelor etc. Aceasta
platforma va fi imprejmuita pentru a proteja bunurile depozitate. Depozitarea materialelor

se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de
răsturnare, rostogolire, incendiu,explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura
stabilitatea acestora.
Pentru alimentarea cu energie electrică va fi instalat în zona organizării de şantier,
un Tablou General de Distribuţie care vafi conectat la reteaua existenta. În acesttablou va
îi instalat echipamentul de măsură. Pentru alimentarea cu apă a organizării de şantier se
va folosi rețeaua existentă.
Serviciile privind curățirea si igienizarea grupurilor sanitare ecologice, precum şi
ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma
specializată.
Deşeurile rezultate se vor colecta din frontul de lucru, se vor transportasi depozita

temporarla punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si
desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru
sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere

al securitatii si sanatatii muncii . Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face
numai cu mijloace de transport adecvateşi numaila gropi de gunoi autorizate.
În incinta şantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse
sanitare si primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate.
5. COSTURILE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI
Pentru

CRESTEREA

EFICIENTEI

ENERGETICE

A

SEDIULUI

MUZEULUI

JUDETEAN sunt necesare lucrari, conform devizului general, in valoare de 4.504.926,65 lei
exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 844.749.05 lei, insumand 5.349.875.70 lei cu

TVA.
Din devizul general valoarea C+M este de 3.075.818,96 lei exclusiv T.V.A. la care
se adauga T.V.A. de 584.405,60 lei, insumand 3.660.224,56 lei cu T.V.A..

12-MȚ.00_RO0
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Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN
IALOMITA
Proiectant,
EXQUISITE DESIGN AND ARHITECTURE SRL
Sediu: Constanta, str. Lt. Stefan Panaitescu, nr. 2

CUI: 40999550; J13/1607/2019
DEVIZ GENERAL.
al obiectivului de investiţii
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN IALOMITA

Nr.
crt
.

1

Denumirea capitolelorşi subcapitolelor
o

Valoare
fără
TVA

TVA

Valoare cu
TVA

2

3

4

5

de cheltuieli

—
lei

CAPITOLUL. 1 Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinereaterenului
0.00
1.2 Amenajareaterenului
0.00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi
"|
aducereaterenului la starea iniţială
0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia

"|

utilităţilor

0.00

—
lei

—
lei

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitol! 1
0.00
0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurareautilităţilor necesare obiectivului de investiţii
2.1 | Asigurarea utilitaților necesare obiectivului
0.00
0.00
Total capitol 2
0.00
0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1

3.2

3.3

34
|

3.5

Studii
3.1.1 Studii deteren.
3.1.1.1 Studiu topografic
3.1,1.2 Studiu geotehnic

0.00
0.00
0.00

5,000.00
4,900.00
2,000.00
2,000.00

0.00
0.00
0,00
0.00

5,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00

0.00
1,000.00

0.00
0.00

0.00
1,000.00

obţinerea de avize,

2,500.00

0.00

2,500.00

Expertizare tehnică

9,180.00

1,744.20

10,924.20

auditul energetic al clădirilor

7,345.00

475.00

7,820.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra
mediului
3.1.3. Alte studii specifice
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru

acordurişi autorizaţii
Certificarea performanţei energetice şi

Proiectare

3.5.1. Temă de proiectare
3,5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de
avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în
vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a
proiectului tehnic şi a

T2-MT-00_RO0

93,900.00
0.00
0.00

15,428.00

0.00
0.00

109,328.00
0.00
0.00

4,000.00

9.00

4,000.00

2,500.00

475.00

2,975.00

17,400.00

1653.00

19,053.00
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IALOMITA

detaliilor de execuţie

3.6_|

3.7

3.5.6. Proiecttehnic şi detalii de execuţie
Organizarea procedurilor de achiziţie

Consultanţă

253,589.00

obiectivul de investiţii

85,000.00

16,150.00

101,150.00

eficientei energetice

98,700.00

18,753.00

29,400.00
43,000.00

117,453.00

5,586.00
8,170.00

34,986.00
51,170.00

13,000.00
9,000.00

2,470.00
1,710.00

15,470.00
10,710.00

4,000.00

780.00

4,760.00

30,000.00
374,025.00

5,700.00
66,306.20

35,700.00
440,331.20

2,965,085.96

563,366.33

_3,528,452.29

95,733.00

18,189.27

113,922.27

628,878.90

119,486.99

748,365.89

3.7.3. Auditul financiar
Asistenţă tehnică

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea
proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la
fazele incluse în
programul de control ai lucrărilor de

3.8.2. Dirigenţie de şantier
Totai capitol 3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.2

"_

4.3
"|
4.4

4.5
4.6

Construcţii şi instalaţii

Montaj utilaje, echipamentetehnologice şi

funcţionale

Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale care necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente detransport

Dotări

Active necorporale

Total capitol 4
CAPITOLUL. 5 Alte cheltuieli
5.1_|

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

3,689,697.86

701,042.59

|_4,390,740.45

Organizare de şantier

25,000.00

4,750.00

29,750.00

aferente organizării de

15,000.00

2,850.00

17,850.00

şantierului

10,000.00

1,900.00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii

şantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării

5.2

83,300.00
0.00

40,489.00

execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Statîn Construcţii

4.1

13,300.00
0.00

213,100.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru

3.7.2. Elaborarea stategiei in domeniul

3.8

70,000.00
0.00

Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente

creditului băncii

finanţatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul
calităţii lucrărilor de

construcții

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul
statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea
lucrărilor de construcții

17-MT-00_RY0

33,834.00

11,900.00

0.00

33,834.00

0.00

9.00

0.00

15,379.09

0.00

15,379.09

3,075.82

0.00

3,075.82
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5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a

Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme

15,379.09

0.00

15,379.09

0.00

0.00

şi autorizaţia de
construire/desființare
0.00
53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% din
|
cap.1,2si4)
368,969.79
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate
8,400.00
Total capitol 5
.
436,203.79
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
2,500.00
6.2 Probe tehnologice şi teste
2,500.00
Totai capitoi 6
5,000.00
TOTAL GENERAL
4,504,928.65

70,194.26
1,596.00
76,450.2$

439,074.05
9,996.00
512,654.05

475.00
475.00
950.00
844,749.05

2,975.00
2,975.00
5,950.00
5,349,675.70

3,075,818.96

584,495.60

3,660,224.56

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4+2+ 4.114.202
5.4.1)

Intocmit,
S.C. EXQUISITE DESIGN & ARHITECTU AI Să E,
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Proijectant,

EXQUISITE DESIGN AND ARHITECTURE SRL
Sediu: Constanta, str, Lt. Stefan Panaitescu, nr. 2
CUI: 40999550; J13/1607/2019

DEVIZ OBIECT Masuri conexe
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI MUZEULUI JUDETEAN
IALOMITA

ea
Specificatie

Nr. cri,
1
11

1.2
1.3

Valoarefara TVA
lei

Construcţii şi instalaţii-masuri conexe
Reparatii/refaceri tencuieli interioare si exterioare

Refacere sistem de evacuare ape meteorice (jgheaburi si burlane)

1.4
1.5

Refaceretrotuare perimetrale si etansarea rostului dintre trotuarsi cladire
Reparatii instalatie distributie apasi canalizare
Lucrari de securitate la incendiu

1.6

Reabilitare instalatii electrice
Total masuri conexe

TVA
lei

196,533.64|

37,341.39

17,876.52|

3,396.54

Vaioare cu TVA
lei
233,875.03

21,273.06

21,608.52|

4,105.62

25,714.14

69,608.96|
89,603,14|

13,225.70
17,024.60

82,834.66
106,627.74

_49,532.111

9411.10

58943.21

444,762.89|

84,504.95

529,267,84
A

42.11
4.2.12

4.3
4.3.4

Montaj Automatizaresistem BMS

|Montaj Lift scari persoanecu dizabilitati

Total masuri de baza cap. 4.2

Utilaje, echipamentetehnologice şi funcţionale care necesită montaj

Centrala termica murala 75 Kw

4.3.2
43.3
4.3.4
4.3.5

[instalaţie panouri solare
|Ventiloconvectoare4 cai
Ventiloconvectoare2 cai
Boiler 1000 1

4.3.6

Boiler bivalent tank to tank 900 |

4.3.7
4.3.8

4.3.9
43.10
4.311

4.312
4.3.13

|

|Chiller aer-apa 50 kW

Chiller aer-apa 30 kW

|Ansamblu panouri Fotovoltaice 250 W
(Pompe decirculatie Q=8 me/h

|Automatizare sistem BMS

[Instalatie de ventilare cu recuperare de caldura

Lift scari persoane cu dizabilitati

Total masuri de baza cap. 4.3
TOTAL GENERAL

637.84
7,550.00

121.19
1,434.50

95,733.00

759.03
8,984.50

18,189.27

113,922.27

12,037.81

2,28/.18

30,602.40
172,101.42
12,079.68
4,285.71

14324.99

5,814.46
32,699.21
2,295.14
814.28

36,416.86
204,800.33
14,374.82
5,09999
6,832.77

5,741.82

1,090.95

51,747.06

9,831.94

31,176.47

61,579.00

5923.53

7,555.50
7,994.84

37,100.00

1435.55
1,519.02

8,991.05
9513.86

1,218.49

231.57

221,138.00

1,450.00

42,016.22

71,200.00

263,154.22

13,528.00

628,878.90
3,244,934.97

84,728.00

119,486.99
616,537.64

748,365.89
3,861,472.61
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 115 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.1.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici
revizuiți pentru obiectivul de investiţii "Creșterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului
Judeţean Ialomiţa”
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea completării Anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 115 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.L.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici
revizuiți pentru obiectivul de investiții "Creşterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Judeţean

Ialomiţa”,

|

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, prin Axa pnoritară 3-Sprijinirea
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inciusiv în clădirile publice, și în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri
Publice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Judeţul Ialomiţa a depus cererea
de finanţare în data de 07.08.2020.
Ca urmare a evaluării conformităţii: administrative şi a eligibilității cerererii de finanţare,
organismele de evaluare au solicitat retransmiterea Anexei nr. 2 Descrierea sumară a investiţiei — Faza de
proiectare: D.A.[..]., motivat de faptul că aceasta conţinea doar indicatorii tehnici, nuși pe ceifinanciari.
Prin completările aduse, principalii indicatori tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 115/07.08.2020 nu se modifică.
„== În-conforimitatecu dispozițiile art.:173 alin. (3) lit. £) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 44 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul

Judeţean Ialomița aprobă documentațiile tehnico - economice pentru lucrările de investiții de interes

judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun Consiliului

Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.
PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Redactat
Movac Ramona-Florentina

IŢI]

Consiliul Judetean Ialomita
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Direcţia Investiţii şi si Publice

Nr. 2/56 /aB -T/ (2. 025094
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei 2 la H.C.J 115 din 07.08.2020 privind

aprobarea Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) - revizuită şi a

principalilor indicatori tehnico-economici revizuiti pentru obiectivul de investiţii ” Creşterea
eficienţei energetice a Sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa ”

Pentru realizarea investiţiei:"Creşterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului
Judeţean Ialomița”, UAT Judeţul Ialomiţa prin Consiliul Judeţean Ialomiţa a identificat ca sursă

de finanţare din fonduri europene nerambursabile Programul Operaţional Regional 2014- 2020,
Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea
de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei şia utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice şiîn sectorul
locuințelor, Operațiunea B — Clădiri Publice- apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,
SE, SM, în cadrul căruia a depus, în aplicația MY SMIS, în data de 07.08.2020, Cererea de

finanţare în vederea obţineriifinanţării acesteia.

Urmare a verificării de către organismele de evaluare a conformităţii administrative şi a
eligibilității Cererii de Finanţare depusă spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional
2014 - 2020 pentru proiectul mai sus menţionat, s-a solicitat retransmiterea Descrierii sumare a
investiţiei propuse fi realizată prin proiect, inclusiv cu detalierea indicatorilor şi valorilor acestora
în conformițate cu documentaţia tehnico-economică, respectiv Anexa 2 la H.C.] 115 din
07.08.2020, deoarece aceasta nu conţinea şi indicatorii financiari, ci doar pe cei tehnici.
Astfel, a fost completată descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect,
inclusiv cu detalierea indicatorilor şi valorilor acestora, în conformitate cu documentaţia tehnicoeconomică, aceasta fiind asumată de proiectantul documentaţiei S.C. EXQUISITE
DESIGN&ARHITECTURE S.R.L cu punctul 5 "Costurile pentru realizarea investiţiei”.
Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobarea
completării Anexei 2 la H.C.J 115 din 07.08.2020 privind descrierea sumară a investiţiei propuse a
fi realizată prin proiect pentru obiectivul de investiții "Creşterea eficienței energetice a sediului
Muzeului Județean Ialomița”, conform documentaţiei realizate de S.C. EXQUISITE
DESIGN&ARHITECTURE S.R.L..
Menţionăm că principalii indicațori tehnico-economici revizuiți, aprobaţi prin H.C.J nr. 115
din 07.08.2020, nu se modifică.
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