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 INTRODUCERE 
 

Scopul prezentului studiu constă în realizarea auditului energetic pentru clădire și 
instalațiile sale energetice, cu referire la energia consumată pentru încălzire, prepararea apei 
calde menajere, iluminat climatizare și ventilare menanică în conformitate cu legislația din 
domeniul construcțiilor și cu reglementările tehnice în vigoare: Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii şi a regulamentelor emise în aplicarea acesteia; Legea nr. 50/1991, cu 
completarile si modificarilor ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
Legea nr. 7 / 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții; Legea 121/2014 privind eficienta energetica, cu 
modificările si completările ulterioare prevăzute în Legea 160/2016; O.U.G. nr. 69/2010 si a 
Normelor de aplicare a O.U.G. 69/2010 şi a celorlalte acte normative şi reglementări tehnice 
în vigoare (C107-2005, NP 048-2000, Mc 001 – 2006, etc.), prin aplicarea Legii nr. 163/2016 
cu modificarile ulterioare. 

Clădirea de referință este conform metodologiei MC-001 / 2 / 3 – 2006. 
Caracteristicile acesteia sunt introduse in programul informat AllEnergy v 9.0. Soft-ul este 
certificat, fiind utilizat pentru elaborarea Certificatelor de Performanță Energetică.  

Măsurile de intervenţie asupra clădirii trebuie să asigure incadrarea in cerintele 
Ordinului Ministrului MDRAP nr. 2641/2017. 

Raportul de audit energetic, identifica masurile de reabilitare si modernizare 
energetica al cladirii indiferent de sursa de finantare. 

Realizarea auditului energetic al unei clădiri presupune parcurgerea a patru etape: 
1. Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza 

caracteristicilor reale ale sistemului construcţie — instalaţii aferente (încălzire, apă caldă de 
consum, ventilare, climatizare, iluminat). 

2. Respectarea cerinţelor minime de performanţă energetică pentru clădiri şi 
elementele de anvelopă ale acestora, prevăzute în anexa A15 din partea I — Anvelopa 
clădirii, indicativ Mc 001/1-2006. 

3. Identificarea măsurilor de eficientizare energetică şi analiza eficienţei economice a 
acestora. 

4. Întocmirea raportului de audit energetic. 
Măsurile stabilite prin prezentul document vizează atât clădirea cât și instalațiile, 

pentru utilizarea surselor de energie neconvenționale și regenerabile pentru protejarea 
imobilului prin îmbunățirea performanțelor pentru asigurarea condițiilor optime desfășurării 
activităților conform destinației de învățământ, la capacitate maximă, în condiții de confort, 
coroborat cu reducerea costurilor de exploatare și diminuarea emisiilor nocive. 

Scopul principal al măsurilor de reabilitare / eficientizare energetică a clădirii 
existente îl constituie reducerea consumurilor de căldură pentru încălzirea spaţiilor şi pentru 
prepararea apei calde de consum în condiţiile asigurării condiţiilor de microclimat confortabil. 

Solutiile de reabilitare si eficientizare energetica urmaresc sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon si atingerea obiectivului specific „Creșterea eficienței 
energetice in clădirile publice care înregistrează consumuri energetice  mari”. 
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Capitolul I  

DATE PRIVIND CLĂDIREA EXISTENTĂ  
(expertizarea clădirii existente). 

 
1.1. DATE GENERALE CU PRIVIRE LA CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ 

 
 

         Clădirea se află in zona de centru-nord a municipiului Slobozia, pe strada Viilor, nr. 61, 
făcând parte administrativ din cadrul  ȘCOLII PROFESIONALE SPECIALĂ “ION 
TEODORESCU”. Clădirea are forma dreptuinghiulară cu fațada principală pe direcția Nord.  

Construcția analizată are regim de inălțime P+1 parțial, cu funcțiune sala de sport, 
edificată în anul 1983.   

 Descrierea anvelopei cladirii: 
- pereti din zidarie portanta din caramida, 
- pardoseli din parchet si mozaic pe holuri 
- planseu de sub pod din chesoane din beton armat, 
- acoperis - sarpanta din lemn in patru ape cu invelitoare din tabla tip Lindab 
- vitraje, respectiv usi si ferestre exterioare din PVC 

 

         Descrierea instalaţiilor de încălzire, apă caldă menajeră şi iluminat 
- 2 aeroterme pe gaz natural pentru incalzire sala de competiții. 
- 1 centrală murala pe gaz natural pentru incalzire si preparare ACM in zona P+1 partial 
- iluminatul se realizeazacu tuburi fluorescente 8 buc * 40W, lampi cu neon 2 * 28 W - 

2buc, 3 (trei) becuri  de 100W. Se estimeaza o putere instalată de 2000 W 
 

 
1.2    FIȘA DE ANALIZĂ TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A CLĂDIRII 

Metodologia prevăzută de reglementările tehnice în vigoare se utilizează la 
stabilirea/verificarea performanţei energetice a clădirii în vederea elaborării certificatului de 
performanţă energetică a clădirii precum şi la analiza termică şi energetică, respectiv 
întocmirea auditului energetic al clădirii care urmează a fi eficientizată din punct de vedere 
termic şi energetic. 
 

FIȘA DE ANALIZĂ TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ 

pentru CLĂDIRE SALĂ DE SPORT, situată în Slobozia, strada VIILOR, nr. 61 

Data elaborării  01.05.2020 
 

Proiectant general: date insuficiente 
 

Auditor energetic: ing. Cotet Marian, auditor energetic gr. I, C+I; BA 00694 
 

Clădirea: CLĂDIRE SALA SPORT (Școala Profesională Specială “Ion Teodorescu”) 
 

Adresa: municipiul Slobozia, str. Viilor, nr. 61, jud. Ialomița  
 

Proprietar: Consiliul Județean Ialomița 
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□ Categoria clădirii: 
 

[…] locuinţe [ ... ] birouri […] spital 

[…] comerţ [….] hotel […] autorităţi locale / guvern 
[…]  şcoală [….] cultură [ X ] altă destinaţie: sală de sport 

 
□ Clasificare  clădire – funcție de clasa de inerție (masa și aria fiecărui element de 

construcție și aria desfășurată a  clădirii):  
   

1. [....]  mixt „ocupare continuă” și „ocupare discontinuă”    
2. [ X ] „ocupare discontinuă” (altele față de punctul 1)  

 
□  Tipul clădirii:  
 

[ X ] individuală  […] insiruită  
[….] bloc  […]  tronson de bloc  

 
□  Zona climatică în care este amplasată clădirea: zona II conform SR 1907-1. 

□ Regimul de înălţime al clădirii: P+1 parțial 
 
□ Anul construcţiei: 1983 
 

 

□  Structura constructivă: stâlpi și grinzi beton armat, zidărie portantă din cărămidă 
 

[ X ] zidărie portantă [….] cadre din   beton armat 
[…] pereți structurali din beton armat [ X ] stâlpi și grinzi 
[…]  diafragme din beton armat [….] schelet metalic 

 
□ Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia: 

[X  ] parte de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ și RELEVEE 
[ X ] secțiuni reprezentative ale construcției 
[….]  detalii de construcție 
[….] planuri pentru instalația de încălzire interioară 
[….] schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară 
[….] planuri pentru instalația sanitară  

□ Gradul de expunere la vânt 
       [….] adăpostită;         [ X ]  moderat adăpostită;        [ … ] liber expusă (neadăpostită) 
 
□ Starea subsolului tehnic al clădirii: (Tip subsol – nu există) 
         [ X ]  fără subsol; 
         [….]  uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună; 
         [….]  uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună; 
         [….] subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea  

exterioară) 

□ Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale 
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ANVELOPA 

□ Starea constructivă a clădirii: cadre din beton armat și zidărie portantă din cărămidă, 
planșeu din chesoane de beton, acoperiș din șarpantă (lemn cu învelitoare tablă) 

□ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor 
caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei 
clădirii. Descrierea elementelor de construcţie (pereţi, planşee, terasă/acoperiş, 
ferestre/uşi exterioare, alte elemente de construcţie, inclusiv ariile corespunzătoare 
elementelor de construcţie.   

 Pereți exteriori opaci: 

 Suprafața totală a pereților exteriori opaci [m2]: 366.06 m2                                          

PE Descriere Suprafață 
[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de 

reducere, r 
[%] Material Grosime 

[m] 

PEn 
(nord) 

Zidărie cărămidă 
portantă 
(R = 0,79 m2K/W) 

131.01 
- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 

0.02 
0,375 
0,03 

0.555 

PEe 
(est) 

Zidărie cărămidă 
portantă 
(R = 0,79 m2K/W) 

56.05 
- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 

0.02 
0,375 
0,03 

0.688 

PEs 
(sud) 

Zidărie cărămidă 
portantă 
(R = 0,79 m2K/W) 

126.91 
- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 

0.02 
0,375 
0,03 

0.548 

PEv 
(vest) 

Zidărie cărămidă 
portantă 
(R = 0,79 m2K/W) 

52.09 
- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 

0.02 
0,375 
0,03 

0.653 

 Stare:                      [ X ] bună        [….] pete condens          [….] igrasie  

 Starea finisajelor:    [ …. ] bună        [ X ] tencuială căzută parțial 
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 Tipul și culoarea materialelor de finisaj la exterior: finisaje din tencuială 
culoare albă.   

 Elemente de umbrire a fațadelor: nu 

  Rosturi despărțitoare pentru tronsoane ale clădirii: nu există. 

 Tipul rostului:      [ …. ] închis        [….] deschis 

 Deschiderea rostului (distanța dintre pereți), d [m]: ....... 
 

PE Descriere Suprafață 
[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de 

reducere, r 
[%] Material Grosime 

[m] 
- - - - - - 

 

 Planșeu peste subsol / pe sol:  

 Suprafața totală a planșeului [m2]: 235.03 m2 
 

Pard Descriere Suprafață 
[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Material Grosime 
[m] 

Pardcald 
Pardoseala caldă 
(R_echiv = 2.768 m2K/W) 202.25 

Parchet  
Beton armat 
Nisip  
Pământ 

0.2 
0.25 
0.2 
0.3 

Pardrece Pardoseală rece 
(R_echiv = 2.41 m2K/W) 

32.78 
Beton armat 
Nisip  
Pământ 

0.25 
0.2 
0.3 

 

 Planșeu peste subsol tehnic: nu există subsol tehnic 

 Suprafața totală a planșeului [m2]: ....---........ m2 

 Volumul de aer din subsolul tehnic [m³]: nu există subsol tehnic  
 

PSb Descriere Suprafață 
[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de 

reducere, r  
[%] Material Grosime [m] 

- - - - - - 

 Acoperiș / terasă: șarpantă, lemn cu invelitoare tabla 

 Tip:       […]  necirculabilă       […] circulabilă     [ X ] șarpantă 

 Stare      [ X ] bună                   […] deteriorată (astereala) 
               […] uscată                 […] umedă 
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 Ultima reparație:       [….]  ˂ 1 an               […] 1-2 ani 
                                 [ X ]  2-5 ani              [… ] ˃ 5 ani 

   Material finisaj: nu este cazul      

 Strarea acoperișului peste pod:  

 

  
 
 Planșeu sub pod:   

- aria planseului sub pod: 235.03 mp 
 

 

 Ferestre / uși exterioare: Ferestre: PVC cu geam termoizolant, pe 
laturile de nord, sud și  vest. Uși exterioare: 1 ușă PVC.   

 

Direcție Descriere 
FE / UE 

Arie 
[m²] 

Coeficient de 
 reducere, r  

[%] 

Tipul 
tamplariei 

Grad 
etansare 

Prezenta 
oblon (e) 

N 

Tamplarie PVC 
geam termoizolant 

(Fen) 
(R = 0.48 m2K/W) 

12.36 1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant  
 

bun   Nu 
există 

Ușă acces (Ua) 
 (R = 0.849 m2K/W) 

1.89 1 
ușă PVC fără 
geam bun   Nu 

există 

S 

Tamplarie PVC 
geam termoizolant 

(Fes) 
(R = 0.48 m2K/W) 

  
16.56 1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant  

bun 
  Nu 
există 

E Nu există 

V 

Tamplarie 
PVC geam 
termoizolant 
(Fev) 

(R = 0.48 m2K/W) 

3.96 1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant 

bun 
  Nu 
există 

 Aria totală a tamplariei exterioare [m²]: 34.77 mp 

 Stare tâmplărie:  
[ X ] bună (PVC); 
[…] evident neetanșată (lemn, metal); 
[…] fără măsuri de etanșare (lemn, metal); 

 [ X ] bună 

 [….] acoperiș spart/neetanș la acțiunea ploii sau zăpezii 

Pl Descriere Arie 
[m²] 

Straturi componente (i → e) Coeficient de 
reducere, r  

[%] Material Grosime 
[m] 

Tvan  
 

Chesoane 
din beton 
armat      
(R = 0.371 
m2K/W) 

235.03 

Mortar de var 0,02 

0.85 
Cheson beton armat 0.07 

Șapă  0.05 

Bitum 0.001 
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[…] cu garniture de tanșare (PVC); 
[…] cu măsuri special de etanșare 
 

□  Alte elemente de construcţie: Nu este cazul. 
 

PI Descriere Arie [m²] Straturi componente (i → e) Coeficient 
reducere, r [%] Material Grosime [m] 

- - - - - - 

□ Elemente de construcție mobile din spațiile comune 

 ușa de intrare în clădire: 
[ … ] ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță 

(interfon, cheie)  
[ X ] ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în 

perioada de neutilizare  
[…] ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată 

frecvent deschisă în perioada de neutilizare. 
 

 ferestre de pe casa scărilor – nu există casa scărilor:  
[…] ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garniture de etanșare; 
[ ...] ferestre / uși în stare bună dar neetanșe; 
[…] ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte 
 

□ Caracteristici ale spațiului de activități      

 Suprafața constuită desfășurată / suprafața pardoselii spațiului încălzit (utilă): 
 

 Volumul spațiului încălzit / volumul total al clădirii:  
 

Volumul încălzit sala competiții 
[m3] 

Volumul total 
[m3] 

1386.677 1386.677 

 
 Înălțimea medie liberă a unui nivel:  

 

Regim înălțime Înălțime [m] 
Subsol - 

Parter parțial (zonă administrativă) 2.50 
Parter propriu-zis / sală sport 5.9 

Etaj  parțial (zonă administrativă)   3.40 
 
□ Gradul de ocupare al spaţiului incălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de 

incălzire: 8 h / 5 zile / săptămână 
 

□ Adâncimea medie a pânzei freatice: informatie necunoscuta; Ha = ~ 4 m 
 

Aria utilă  
Încălzită [m2] 

Aria utilă  
totală [m2] 

Aria construită 
desfășurată [m2] 

267.81 267.81 288.78 
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□ Inâlţimea medie a subsolului fată de cota terenului sistematizat [m]:  nu este cazul 

INSTALAȚIILE 

□ Temperatura interioară echivalentă pentru spațiul încălzit: aprox. 20oC 

□ Instalația de încălzire interioară 

 Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor 
[ X ] surse proprii, cu combustibil: gaz natural -  este montată 1 centrală murală 
la parter în zona administrativă  și un sistem de incălzire cu generatoare de aer 
cald cu combustibil gaz natural pentru sala de activitati; 
[…] centrală termică de cartier; 
[…] termoficare – punct termic central; 
[…] termoficare – punct termic local; 
[… ] altă sursă sau sursă mixtă  
 

 Tipul sistemului de încălzire: 
[…] încălzire locală cu sobe; 
[ X] încălzire central cu corpuri statice; 
[ .. ] încălzire locală cu corpuri statice; 
[ X ] încălzire centrală cu aer cald; 
[…] încălzire centrală cu planșee încălzitoare; 
[…] alt sistem de încălzire 
 

□ Date privind instalatia de încălzire locală cu sobe: nu este cazul  
 

Nr. Tipul sobei Combustibil Data Element reglaj Element Data ultimei 
intrețineri 

- - - - - - - 

 

 Starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului: nu este cazul  

[…] coșurile au fost curătate cel putin o dată în ultimii doi ani; 

[…] Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin doi ani 

□ Date privind instalațiile de încălzire interioare cu corpuri statice: 

- corpuri statice din oțel tip panou cu diverse tipuri de robineti.  
 

Tip corp 
static 

Număr corpuri statice 
[buc.] 

Suprafața echivalentă termic 
[m2] 

în spațiul 
locuit 

în spațiu 
comun 

Total în spațiul 
locuit 

în spațiu 
comun 

Total 

panou tb 
22X600 

 5 5   22.69 

TOTAL 0 5 5 0 0 22.69 

 tip distribuţie a agentului termic de încălzire: 
[ X ] inferioară; 
[…]superior mixtă                                                                                                       
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 necesarul de căldură de calcul aproximativ: 70 KW  SR 1907-1. 

 racord la sursa proprie cu caldură: 
[ X ] record unic; 
[ … ] multiplu 

- diametru nominal [mm]: 20 mm; 
                            -   disponibil de presiune (nominal) [mm H2O]: 15000 mmCA 

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

 Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul coloanelor): nu este cazul; 
- la nivel de racord: armaturi de reglaj; 
- la nivelul coloanelor: armaturi de reglaj; 
- la nivelul corpurilor statice: armaturi de reglaj. 

 Elemente de reglaj termic și contorizare (la nivelul corpurilor statice):  
[ X ] Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj si acestea sunt 
funcţionale (Corpurile statice sunt dotate cu robineti de reglaj - nu exista date 
privind funcționalitatesa acestora)  
[…] 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 jumatate 
dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale 
 

 Rețeaua de distribuție amplasată în spațiile neîncălzite: nu este cazul nu exista 
amplasare retele in spatii neincalzite 

- Lungime: conform tabel (estimat); 

- Diametru nominal: conform tabel (estimat): 
 

Diametru conducte Lungime [m] 
- - 

- Termoizolație: stare – nu exista 
 

 Starea instalație de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:  
[…] corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după 

ultimul sezon de încălzire; 
[…] corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte 

de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani; 
[ X ] corpurile statice nu au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu 

mai mult de trei în urmă  
 Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire: nu este cazul  

[…] coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a 
acestora, funcționale; 

[…] coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a 
acestora sau nu sunt funcționale.  

 

 Date privind instalația de incălzire interioară cu planșeu încălzitor: nu este cazul 
- Aria planşeului încălzitor [m²]: .............. 
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- Lungimea [m] si diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare: ............. 
Diametru serpentina. [mm]    
Lungime [m]    

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei: nu este cazul. 
 

 Sursa de încălzire – 1 centrală termică murală  cu funcționare cu gaz natural 
(date insuficiente) pentru partea pasiva a obiectivului și aeroterme pe gaz 
natural (nefuncționale / scoase din uz) 

- putere nominala: 23 kW 
- randament de catalog: - 0.9  
- anul instalarii: - 2019 
- ore de functionare: - date insuficiente 
- stare (arzator, conducte si armaturi, manta): - date insuficiente 

 
□ Date privind instalaţia de apă caldă de consum (a.c.m): 

 Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum (a.c.m.): gaz natural,  
prin interemediul centralei termice murale  
[ X ] sursă proprie, cu: gaze naturale; 
[…] central 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 (a.c.m.): prin intermediul 
centralei termice murale 
[….] din sursă centralizată; 
[ X ] microcentrale termice proprii; 
[….] 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 a.c.m. / a.r.: 4 / 6  

 Număr de obiecte sanitare – pe tipuri  
 

Tip consumator Număr 
WC 2 
Lavoar 4 
Cadă baie - 
Spălator - 
Cadă duș - 

 Racord la sursa centralizată cu caldură: nu este cazul  
[…] record unic; 
[…] multiplu ….. puncte 

- diametru nominal [mm]: -  
                            -   disponibil de presiune (nominal) [mm H2O]: -  

 Conductă de recirculare a a.c.m.: nu este cazul  
[…] funcțională; 
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[ ... ] nefunctionala 
[ X ] nu exista 

./ Cantor de caldura general: nu exista 
- tip cantor: -; 
- anul instalarii: -
- existenta vizei metrologice: -

./ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu este cazul 
[ X ] nu exista; 
[ .. . ] partial; 
[ .. . ] peste tot. 

[ ... ] uzata [ X ] date indisponibile 

Puterea instalata a sistemului de iluminat: 2000 W 

o lnstalatia de ventilare/climatizare: 
' 

Date privind instalatia de climatizare: nu exista 

CERTICORP 
audit si management energetic 

Program informatie.: 
All Energy v 9.0 
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Capitolul II  
 
 
                           CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ (CPE) 

AL CLĂDIRII EXISTENTE 

Certificatul de performanță energetică și toate documentele conexe a fost realizat prin 
intermediul programului informatic „AllEnergy v 9.0” 

 
 

2.1. Certificatul de Performanță Energetică (CPE) conform Anexa 1 

  

2.2. Anexa la Certificatul de Performanță Energetică, conform Anexa 2 

 

2.3. Raport de rezultate,  conform Anexa 3 

 

2.4.  Calculul coeficientului global de izolare termica G1 conform Anexa 4 
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Capitolul III  

RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC  (RAE) 

 
Beneficiar  Consiliul Județean Ialomița 

Obiectiv 
Clădire SALĂ DE SPORT  (Școala Profesională 
Specială “Ion Teodorescu”) 

- Slobozia, str. Viilor, nr. 61, jud. Ialomița -  
Auditor energetic C&I grd. I Ing. Coteț Marian  
Data elaborării    Mai 2020 

 
3.1. Informații generale.  

Clădire de referință 

a) aceeasi formă geometrică, volum si 
arie totala a anvelopei ca si clădirea reală; 
b) aria elementelor de construcție 
transparente se determină in funcție de 
aria utilă a pardoselii incintelor ocupate; 
c)  rezistențele termice corectate ale 
elementelor de construcție din 
componenta anvelopei clădirii sunt 
caracterizate de valorile minime normate 
conform OM 2641 / 2017; 
d) valorile absorbtivității radiației solare a 
elementelor de construcție opace sunt 
aceleași ca in cazul, clădirii reale; 
e) factorul optic al elementelor de 
contrucție exterioare vitrate (αi) = 0,28 
f) factorul mediu de insorire al fațadelor 
are valoarea corespunzatoare clădirii 
reale; 
g) numarul de schimburi de aer din spațiul 
incalzit corespunde asigurarii confortului 
fiziologic in spațiile ocupate; 
h) sursa de căldură pentru incalzire si apa 
calda de consum este centrală termică 
proprie cu combustibil gazos si boiler de 
acumulare; 
i) sistemul de incalzire este de tipul cu 
corpuri statice; 
j) instalația de incalzire interioara este 
dotata cu elemente de raglaj termic si 
hidraulic la baza coloanelor de distributie 
si la nivelul corpurilor statice  
k) randamentul de producere al caldurii 
aferent centralei termice este caracteristic 
echipamentelor moderne noi, fara pierderi 
de fluid in instalațiile interioare; 
l) in cazul in care se impune climatizarea 
spațiilor ocupate, randamentul instalației 
de climatizare reglată din punct de vedere 
aeraulic si care funcționeaza conform 
procesului cu consum minim de energie; 
m) nu se acorda penalizari conform 
capitolului II.4.5 din normativ, p0 = 1,00 

Clădire eficientă energetic 

Cladirea eficienta energetic reprezintă o cladire 
virtuala avand urmatoarele caracteristici 
generale,valabile pentru toate tipurile de cladiri: 
 
1. aceiasi functie geometrica, volum si suprafata totala 
a anvelopei ca si cladirea expertizata; 
2. suprafata elementelor de constructie transparente 
(ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) pentru 
cladiri de locuit este SF(R)=0.21*Sinc in care Sinc 
reprezinta suprafata utila a spatiilor incalzite. 
 Pentru cladiri cu alta destinatie dacat locuinte, 
suprafata elemntelor de constructie transparent 
(ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) este 
identica cu cea a cladirii reale, 
3. suprafata totala a elementelor de constructie vitrate 
se distribuie pe fatadele cladirii de referinta proportional 
cu suprafetele vitrate ale cladirii reale, 
4. suprafata peretilor exteriori  opaci verticali este: 
Spo(R)=SE – SF(R) in care SE reprezinta suprafata 
totala a elementelor de constructie verticale; 
5. rezistentele termice corectate ale elementelor de 
constructie din componenta anvelopei cladirii sunt 
caracterizate de valorile normate; 
6. valorile absorbtivitatii la radiatia solara a 
elementelor de constructie sunt urmatoarele: 
- perete exterior opac vertical  Pabs=0.40, 
- terasa exterioara/acoperis     Tabs=0.60, 
7. factorul optic al elementelor de constructie 
exerioare vitrate este de 0.30; 
8. factorii medii de insorire sunt: 
- suprafete orizontale  0.85, 
- suprafete verticale     0.85, 
9. sistemul de incalzire si preparare a.c.m. precum si 
combustibilul utilizat sunt aceleasi ca si in cazul cladirii 
reale , 
10. numarul de schimburi de aer din spatiul de locuit 
pentru permeabilitate medie a taplariei si fara 
considerarea coficientului de majorare (tamplarie 
exterioara in stare buna); 
11. instalatia de incalzire interioara este caracterizata 
de dotarile si parametri de functionare conform 
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proiectului, randamentul de producere a caldurii fiind 
caracteristic echipamentelor noi, nu sunt pierderi de 
fluid in instalatiile interioare; 
12. conductele din spatiile neincalzite (subsol tehnic) 
sunt izolate termic conform solutiei din proiect (solutie 
clasica), 
13. instalatia de a.c.m. este caracterizata de dotarile si 
parametrii de functionare conform proiectului, iar 
consumul specific de caldura pentru preparare acm 
sunt cele normate/rationale functie de tipul cladirii. 
14. Nu se acorda penalizari. 
 

 
Reducerea cea mai eficienta a consumului total de energie este realizata prin 

respectarea principiului Trias Energetica. Acest principiu indică prioritizarea actiunilor de 
eficientizare realizându-se si o dimensionare corecta a surselor de energie necesare. 
Principiul stabileste trei etape esențiale astfel: 

a. reducerea în primă fază a consumurilor de energie; 
b. ulterior, se asigură cantitațile de energie necesare pe cât posibil (si în conditii de 

eficienta financiara) din surse regenerabile 
c. la final se completeaza necesarul de energie rămas din sursele fosile cele mai putin 

poluante (de exemplu, prin cogenerare) 
 

3.1.1.  Prezentarea generală a clădirii  
Clădirea se află in zona de centru-nord a municipiului Slobozia, pe strada Viilor, nr. 61, 

făcând parte administrativ din cadrul  ȘCOLII PROFESIONALE SPECIALĂ “ION 
TEODORESCU”. Clădirea are forma dreptuinghiulară cu fațada principală pe direcția Nord.  

Construcția analizată are regim de inălțime P+1 parțial cu funcțiune sala de sport, 
edificată în anul 1983.   
   

 Descrierea anvelopei cladirii: 
- pereti din zidarie portanta din caramida, 
- pardoseli din parchet si mozaic pe holuri 
- planseu de sub pod din chesoane din beton armat, 
- acoperis - sarpanta din lemn in patru ape cu invelitoare din tabla tip Lindab 
- vitraje, respectiv usi si ferestre exterioare din PVC 

 
         Descrierea instalaţiilor de încălzire, apă caldă menajeră şi iluminat 

- 1 centrală murala pe gaz natural pentru incalzire si preparare a.c.m. in zona P+1 
(partial) 

- pentru incalzire sistem de incalzire cu folie carbonică cu radiatie infrarosie indepartată; 
- sistem termosolar pentru preparare a.c.m.  
- ventilație prin unități independente  de 600 mc/h 
- Becuri cu tehnologie LED  60 buc x 40 W = 2400 W. 
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3.1.2.  Fișa de Analiză Termică și Energetică 

 

FIȘA DE ANALIZĂ TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ 

pentru CLĂDIREA EFICIENTIZATĂ ENERGETIC cu destinație SALĂ DE SPORT,    
situată în Slobozia, strada VIILOR, nr. 61 

Data elaborării, mai 2020 
 
Proiectant general: date insuficiente 
 

Auditor energetic: ing. Cotet Marian, auditor energetic gr. I, C+I. 
 

Clădirea: CLĂDIRE SALA SPORT (Școala Profesională Specială “Ion Teodorescu”) 
 

Adresa: municipiul Slobozia, str. Viilor, nr. 61, jud. Ialomița  
 

Proprietar: Consiliul Județean Ialomița 
 

□ Categoria clădirii: 
 

[…] locuinţe [ ... ] birouri […] spital 

[…] comerţ [….] hotel […] autorităţi locale / guvern 
[…]  şcoală [….] cultură [ X ] altă destinaţie: sală de sport 

 
□ Clasificare  clădire – funcție de clasa de inerție (masa și aria fiecărui element de 

construcție și aria desfășurată a  clădirii):  
   

3. [....]  mixt „ocupare continuă” și „ocupare discontinuă”    
4. [ X ] „ocupare discontinuă” (altele față de punctul 1)  

 
□  Tipul clădirii:  
 

[ X ] individuală  […] insiruită  
[….] bloc  […]  tronson de bloc  

 
□  Zona climatică în care este amplasată clădirea: zona II conform SR 1907-1. 

□ Regimul de înălţime al clădirii: P+1 parțial 
 

□ Anul construcţiei: 1983 
 

□ Proiectant /constructor: date insuficiente 
 

□  Structura constructivă: stâlpi și grinzi beton armat, zidărie portantă din cărămidă 
 

[ X ] zidărie portantă [….] cadre din   beton armat 
[…] pereți structurali din beton armat [ X ] stâlpi și grinzi 
[…]  diafragme din beton armat [….] schelet metalic 

 
□ Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia: 

[ X ] parte de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ și RELEVEE 
[ X ] secțiuni reprezentative ale construcției 
[… ]  detalii de construcție 
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[….] planuri pentru instalația de încălzire interioară 
[….] schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară 
[….] planuri pentru instalația sanitară  

□ Gradul de expunere la vânt 
       [….] adăpostită;         [ X ]  moderat adăpostită;        […. ] liber expusă (neadăpostită) 
 
□ Starea subsolului tehnic al clădirii: (Tip subsol – nu există) 
         [ X ]  fără subsol; 
         [….]  uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună; 
         [….]  uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună; 
         [….] subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea  

exterioară) 

□ Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale 
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ANVELOPA 

□ Starea constructivă a clădirii: cadre din beton armat și zidărie portantă din cărămidă, 
planșeu din chesoane de beton, acoperiș tip șarpantă (lemn cu învelitoare tablă) 

□ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor 
caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei 
clădirii. Descrierea elementelor de construcţie (pereţi, planşee, terasă/acoperiş, 
ferestre/uşi exterioare, alte elemente de construcţie, inclusiv ariile corespunzătoare 
elementelor de construcţie.   

 Pereți exteriori opaci:  

 Suprafața totală a pereților exteriori opaci [m2]: 366.06 m2                                          

PE Descriere Suprafață 
[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de 

reducere, r 
[%] Material Grosime 

[m] 

PEn 
(nord) 

Zidărie cărămidă 
portantă 
(R = 2.178 m2K/W) 131.01 

- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 
- Polistiren EPS  
- Tencuiala decorativă 

0.02 
0,375 
0,03 
0.05 
0.01 

0.831 

PEe 
(est) 

Zidărie cărămidă 
portantă 
(R = 2.178 m2K/W) 56.05 

- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 
- Polistiren EPS  
- Tencuiala decorativă 

0.02 
0,375 
0,03 
0.05 
0.01 

0.934 

PEs 
(sud) 

Zidărie cărămidă 
portantă 
(R = 2.178m2K/W) 126.91 

- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 
- Polistiren EPS  
- Tencuiala decorativă 

0.02 
0,375 
0,03 
0.05 
0.01 

0.768 
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PEv 
(vest) 

Zidărie cărămidă 
portantă 
(R = 2.178 m2K/W) 52.09 

- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 
- Polistiren EPS  
- Tencuiala decorativă 

0.02 
0,375 
0,03 
0.05 
0.01 

0.867 

 Stare:                      [ X ] bună        [….] pete condens          [….] igrasie  

 Starea finisajelor:    [ …. ] bună        [ … ] tencuială căzută parțial 

 Tipul și culoarea materialelor de finisaj la exterior: finisaje din tencuială albă.   

 Elemente de umbrire a fațadelor: nu 

  Rosturi despărțitoare pentru tronsoane ale clădirii: nu există. 

 Tipul rostului:      [ …. ] închis        [….] deschis 

 Deschiderea rostului (distanța dintre pereți), d [m]: ....... 
 

PE Descriere Suprafață 
[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de 

reducere, r 
[%] Material Grosime 

[m] 
- - - - - - 

 
 Planșeu peste subsol / pe sol:  

 Suprafața totală a planșeului [m2]: 235.03 m2 
 

Pard Descriere Suprafață 
[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Material Grosime 
[m] 

Pardcald Pardoseala caldă 
(R_echiv = 3.773 m2K/W) 

202.25 

Parchet  
Beton armat 
Nisip  
Pământ 

0.2 
0.25 
0.2 
0.3 

Pardrece 
Pardoseală rece 
(R_echiv = 2.388 m2K/W) 32.78 

Beton armat 
Nisip  
Pământ 

0.25 
0.2 
0.3 

 

 Planșeu peste subsol tehnic: nu există subsol tehnic 

 Suprafața totală a planșeului [m2]: ....---........ m2 

 Volumul de aer din subsolul tehnic [m³]: nu există subsol tehnic  

PSb Descriere Suprafață 
[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de 

reducere, r  
[%] Material Grosime [m] 
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 Acoperiș / terasă: șarpantă, lemn cu invelitoare tabla 

 Tip:       […]  necirculabilă       […] circulabilă     [ X ] șarpantă 

 Stare      [ X ] bună                   […] deteriorată (asteriala) 
               […] uscată                 […] umedă 

 Ultima reparație:       [….]  ˂ 1 an               […] 1-2 ani 
                                 [ X ]  2-5 ani              [… ] ˃ 5 ani 

   Material finisaj: nu este cazul      
  

 Strarea acoperișului peste pod:  

 

  
 
 Planșeu sub pod:   

- aria planseului sub pod: 235.03 mp 
 

 

 Ferestre / uși exterioare:  

   Ferestre: PVC cu geam termoizolant, pe laturile de nord, sud și  vest.  
Uși exterioare: 1 ușă PVC.   

 

Direcție Descriere 
FE / UE 

Arie 
[m²] 

Coeficient de 
 reducere, r  

[%] 

Tipul 
tamplariei 

Grad 
etansare 

Prezenta 
oblon (e) 

N 

Tamplarie PVC 
geam termoizolant 

(Fen) 
(R = 0.5 m2K/W) 

12.36 1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant  
 

bun 
  Nu 
există 

Ușă acces (Ua) 
 (R = 0.849 m2K/W) 

1.89 1 
ușă PVC fără 
geam bun 

  Nu 
există 

S 

Tamplarie PVC 
geam termoizolant 

(Fes) 
(R = 0.5 m2K/W) 

  
16.56 1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant  

bun   Nu 
există 

E Nu există 

 [ X ] bună 

 [….] acoperiș spart/neetanș la acțiunea ploii sau zăpezii 

Pl Descriere Arie 
[m²] 

Straturi componente (i → e) Coeficient de 
reducere, r  

[%] Material Grosime 
[m] 

Tvan  
 

Chesoane 
din beton 
armat      
(R = 6.185 
m2K/W) 

235.03 

Mortar de var 0,02 

0.931 

Cheson beton armat 0.07 

Șapă  0.05 

Bitum 0.001 

Vata minerală 0.2 

Șapă  0.05 
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V 

Tamplarie 
PVC geam 
termoizolant 
(Fev) 

(R = 0.5 m2K/W) 

3.96 1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant 

bun 
  Nu 
există 

 Aria totală a tamplariei exterioare [m²]: 34.77 mp 

 Stare tâmplărie:  
[ X ] bună (PVC); 
[…] evident neetanșată (lemn, metal); 
[…] fără măsuri de etanșare (lemn, metal); 
[…] cu garniture de tanșare (PVC); 
[…] cu măsuri special de etanșare 
 

□ Alte elemente de construcţie: Nu este cazul. 
PI Descriere Arie [m²] Straturi componente (i → e) Coeficient 

reducere, r [%] Material Grosime [m] 
- - - - - - 

 

□ Elemente de construcție mobile din spațiile comune 

 ușa de intrare în clădire: 
[ … ] ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță 

(interfon, cheie)  
[ X ] ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în 

perioada de neutilizare  
[…] ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată 

frecvent deschisă în perioada de neutilizare. 
 

 ferestre de pe casa scărilor – nu există ferestre pe casa scărilor:  
[…] ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garniture de etanșare; 
[ ...] ferestre / uși în stare bună dar neetanșe; 
[…] ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte 
 

□ Caracteristici ale spațiului de locuit     

Suprafața constuită desfășurată / suprafața pardoselii spațiului încălzit (utilă): 
 

 

 

Volumul spațiului încălzit / volumul total al clădirii:  
 

Volumul încălzit sala competiții 
[m3] 

Volumul total 
[m3] 

1386.677 1386.677 

 

 
 

Aria utilă  
Încălzită [m2] 

Aria utilă  
totală [m2] 

Aria construită 
desfășurată [m2] 

267.81 267.81 288.78 
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 Înălțimea medie liberă a unui nivel:  
 

Regim înălțime Înălțime [m] 
Subsol - 

Parter parțial (zonă administrativă) 2.50 
Parter propriu-zis / sală sport 5.9 

Etaj  parțial (zonă administrativă)   3.40 
 
□ Gradul de ocupare al spaţiului incălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de 

incălzire: 8 ore / 5 zile / săptămână 
 

□ Adâncimea medie a pânzei freatice:  Ha = ~ 4 m 
 

□ Inâlţimea medie a subsolului fată de cota terenului sistematizat [m]:  nu este cazul 

 
 
INSTALAȚIILE 

□ Temperatura interioară echivalentă pentru spațiul încălzit: aprox. 20oC 

□ Instalația de încălzire interioară 

 Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor 
[ X ] surse proprii, cu combustibil: gaz natural -  este montată 1 centrală murală 
la parter în zona administrativă și un sistem de incălzire cu infraroșu indepărtat 
poziționat sub pardoseala elastică a sălii 
[…] centrală termică de cartier; 
[…] termoficare – punct termic central; 
[…] termoficare – punct termic local; 
[… ] altă sursă sau sursă mixtă  
 

 Tipul sistemului de încălzire: 
[…] încălzire locală cu sobe; 
[ X ] încălzire centrală cu corpuri statice; 
[ ...] încălzire locală cu corpuri statice; 
[… ] încălzire central cu aer cald; 
[…] încălzire centrală cu planșee încălzitoare; 
[ X ] alt sistem de încălzire 
 

□ Date privind instalatia de încălzire locală cu sobe: nu este cazul  
Nr. Tipul sobei Combustibil Data Element reglaj Element Data ultimei 

intrețineri 
- - - - - - - 

 

 Starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului: nu este cazul  

[…] coșurile au fost curătate cel putin o dată în ultimii doi ani; 

[…] Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin doi ani 
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□ Date privind instalațiile de încălzire interioare cu corpuri statice: 

- corpuri statice din oțel tip panou cu diverse tipuri de robineti.  
 

Tip corp 
static 

Număr corpuri statice 
[buc.] 

Suprafața echivalentă termic 
[m2] 

în spațiul 
locuit 

în spațiu 
comun 

Total în spațiul 
locuit 

în spațiu 
comun 

Total 

panou tb 
22X600  5 5 

  
22.69 

TOTAL 0 5 5 0 0 22.69 

 tip distribuţie a agentului termic de încălzire: 
[ X ] inferioară; 
[…] superioară; 
[…] mixtă 
 

 necesarul de căldură de calcul aproximativ: 70 KW SR 1907-1 

 racord la sursa proprie cu caldură: 
[ X ] racord unic; 
[ … ] multiplu 

- diametru nominal [mm]: 20 mm; 
                            -   disponibil de presiune (nominal) [mm H2O]: 15000 mmCA 

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

 Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul coloanelor): nu este cazul; 
- la nivel de racord: armaturi de reglaj; 
- la nivelul coloanelor: armaturi de reglaj; 
- la nivelul corpurilor statice: armaturi de reglaj. 

 Elemente de reglaj termic și contorizare (la nivelul corpurilor statice):  
[ X ] Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj si acestea sunt 
funcţionale (Corpurile statice sunt dotate cu robineti de reglaj - nu exista date 
privind funcționalitatesa acestora)  
[…] 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 jumatate 
dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale 
 

 Rețeaua de distribuție amplasată în spațiile neîncălzite: nu este cazul nu exista 
amplasare retele in spatii neincalzite 

- Lungime: conform tabel (estimat); 

- Diametru nominal: conform tabel (estimat): 
 

Diametru conducte Lungime [m] 
- - 
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- Termoizolație: conducte neizolate 
 

 Starea instalație de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:  
[ X ] corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate; 
[…] corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte 

de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani; 
[.... ] corpurile statice nu au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu 

mai mult de trei în urmă  
 

 Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire: nu este cazul  
[…] coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a 

acestora, funcționale; 
[…] coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a 

acestora sau nu sunt funcționale.  
 

 Date privind instalația de incălzire interioară cu planșeu încălzitor:  nu este 
cazul 

- Aria planşeului încălzitor [m²]: .............. 
- Lungimea [m] si diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare: ............. 

 
Diametru serpentina. [mm]    
Lungime [m]    

 
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei: nu este cazul. 
 

 Sursa de încălzire – 1 centrală termică murală  cu funcționare cu gaz natural 
(date insuficiente) – sursa existentă 

- putere nominala: 23 kW / buc 
- randament de catalog: - 0,9 
- anul instalarii: - 2019 
- ore de functionare: - date necunoscute 
- stare (arzator, conducte si armaturi, manta): - date necunoscute 

 

□ Date privind instalația de încălzire din sala competiții:  

- Incălzire cu sistem de infraroșu indepărtat, film flexibil de incalzire pardoseala. 
Este un sistem de proces Easy-to-Construction/Installation. – fotografia 9 din 
Anexa nr. 8.  

 necesarul de căldură de calcul aproximativ: 70 KW  
  senzori de temperatură:  montati conform cerințelor de confort termic. 

 
□ Date privind instalaţia de apă caldă de consum (a.c.m): 

 Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum (a.c.m.):   
[ X ] sursă proprie, cu panouri termosolare si stocator de energie; 
[…] central termică de cartier; 
[…] termoficare – punct termic central; 



RAPORT AUDIT ENERGETIC CLĂDIRE SALA SPORT SLOBOZIA, STR. VIILOR, nr. 61,  REVIZUIT – martie 2021  

 
        C E R T I C O R P 
audit si management energetic 

Program informatic: 
AllEnergy v 9.0 https://certicorp.ro                 Pag. 27 / 36                                                                     

 

[…] termoficare – punct termic local; 
[….] altă sursă sau sursă mixtă 
 

 Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum (a.c.m.: prin intermediul 
panourilor termosolare) 
[….] din sursă centralizată; 
[ X] microcentrale termice proprii; 
[….] boiler cu acumulare  
[….] preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.  
[…] preparare locală pe plită; 
[ X ] alt sistem de preparare a.c.m. (energie solară) 
 

 Puncte a.c.m. / a.r.: 4 / 6  

 Număr de obiecte sanitare – pe tipuri  
 

Tip consumator Număr 
WC 2 
Lavoar 4 
Cadă baie - 
Spălator - 
Cadă duș - 

 Racord la sursa centralizată cu caldură: nu este cazul  
[…] record unic; 
[…] multiplu ….. puncte 

- diametru nominal [mm]: -  
                            -   disponibil de presiune (nominal) [mm H2O]: -  

 Conductă de recirculare a a.c.m.: nu este cazul  
[…] funcțională; 
[…] nefuncțională 
[ X ] nu există 
 

 Contor de căldură general: nu există 
-  tip contor: nu se cunosc aceste informatii; 
-  anul instalării: nu se cunosc aceste informatii 
-  existenţa vizei metrologice: nu se cunosc aceste informatii 

 Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu este cazul  
[ X ] nu există; 
[…] parțial; 
[…] peste tot. 
 

 Alte informaţii:  
- acesibilitatea la racordul de apa calda din subsolul tehnic: nu este cazul; 
- programul de livrare a apei calde de consum: 6 ore 
- facturi pentru apa calda de consum pe ultimii 5 ani:  date insuficiente; 
- date privind starea armaturilor si conductelor de a.c.m.: conducte termoizolate  
- temperatura apei reci din zona/localitatea in care este amplasata cladirea (valori medii 
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lunare - de preluat de la statia meteo locala sau de la regia de apa): date insuficiente; 
numarul de persoane mediu pe durata unui an (pentru care se cunosc consumurile 
facturate ): date insuficiente 
temperatura apei reci din zona I localitatea in care este amplasata cladirea 

tar (vara) = 15°C, tar (iarna) = 5°C 

numarul mediu de persoane: 60 

o lnstalatia de iluminat: 
' 

./ Tip iluminat: sisteme mixte (fluorescent, LED, incandenscent) 
[ .. . ] fluorescent [ ... ] incandescent t.X] LED 

./ Starea retelei de conductori pentru asigurarea iluminat~Tui : 

[ ... ] buna [ . .. ] uzata 

o lnstalatia de ventilare/climatizare: \ 
Date privind instalatia de climatizare: nu exista . 

Date privind instalatia de ventilare m~ca: 
~ 

6 unitati de ventilare indeRendente cu recup~J tor de caldura ceramic, cu 
debit de 600 mc/h/tJ i.tate. ~Gesta asigura o marire cu 6°-7°C a temperaturii 

COTET MARIAN 
' 

CERTICORP 
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3.1.3. Consumurile anuale specifice şi totale de căldură, apă caldă, energie pentru 
iluminat, ventilare mecanică și climatizare și emisiile echivalente de CO2  

 

Conform Raportului de rezultate aferent Certificatului de Performantă Energetică a 

clădirii eficientizate (Anexa 6). 

Certificatul de Performanță Energetică a clădirii eficientizate a fost elaborat in 

comparație cu clădirea de referință prezentată la inceputul Raportului de audit energetic 

(subcapitolul 3.1 – informații generale)      
  
 
3.2. Soluții / Măsuri și/sau pachete de măsuri cu detalierea măsurilor propuse pentru 

modernizarea energetică a clădirii 
 

Decizia adoptării unei măsuri de modernizare energetică este cea de eficienţă 
economică a măsurii (pachetului de măsuri), în conformitate cu indicatorii tehnico- economici. 

Soluţiile tehnice şi economice, precum şi politica energetică naţională se vor subsuma 
prevederilor Legii 10/1995 modificata, privind Calitatea în construcţii. 

 
1. Solutii administrative generale (fără costuri). Sunt multe asfel de masuri. In literatura de 
specialitate si in statisticile organizatiilor de profil se apreciaza o economisire de energie de 
15%, din consumul, inregistrat in 2018. Din diversitatea acestui gen de măsuri, pentru 
clădirea auditată următoarele acțiuni pot fi luate in considerație:   

- întelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcționeze; 

- strategie clară de economisire a energiei; 

- organizarea unui sistem de management  energetic al clădirii. 

 Se recomandă un sistem de management  energetic pentru un grup de cladiri situate 
in incinta aceluiasi beneficiar.  

- motivarea ocupantilor de a utiliza corect clădirea; 

- înregistrarea regulată a consumului de energie; 

- înlocuirea și repararea cu celeritate a armaturilor defecte la instalatiile sanitare; 

- urmărirea realizării graficului de mentenanță al clădirii. 

 
2.  Măsuri cu costuri reduse ce pot fi aplicate: 

- achizitionarea și montarea unui sistem de monitorizare consumuri energetice după   
reabilitarea anvelopei clădirii și a instalatiilor care o deservesc (pentru încalzire și sisteme 
HVAC).  
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- prin intelegerea funcționarii  clădirii, se poate integra din faza de reabilitare un sistem sau 
sisteme  de control și eficientizare energetică; 

- respectarea protocoalelor de mentenanță a sistemelor energetice și urmarirea în timp a  
clădirii;  

- indepărtarea aerotermelor pe gaz natural  

- înlocuirea becurilor fluorescente cu becuri cu tehnologie LED; 

- verificarea etanșeității ușilor și ferestrelor și remedierea deficienților constatate.  

 
3. Solutiile recomandate pentru eficientizare energetică cu costuri ridicate: 

a) Solutiile recomandate pentru partea de construcții a clădirii, fara interventii la 
sursele de producere a formelor de energie și la instalatiile interioare: 

- termoizolarea pereților exteriori din zidărie; 
  Termoizolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de termosistem, cu 
utilizarea polistirenului EPS cu grosimea de 5 cm cu λ = 0.036 W/mK montat pe faţa 
exterioară a pereţilor.  

Rezistenţele termice a pereţilor exteriori parte opacă se modifică (rezistenţă  termică 
corectată ponderata pe partea opacă a peretilor exteriori, unde s-au luat in calcul si puntile 
termice ca efect al diblurilor de prindere a termosistemului), conform Raportului de rezultate – 
Anexa 6; 

 
- termoizolarea planșeului către podul neîncălzit; 

  Termoizolarea suplimentară planșeului către pod cu un strat de termosistem, cu 
utilizarea de vată minerală rulou cu grosimea de 0.2 m cu λ = 0.038 W/mK și un strat de 
mortar (bitum) cu grosimea de 0.05 cm cu λ = 0.17 W/mK.  

Rezistenţa termică a planșeului se modifică, conform Raportului de rezultate – Anexa 6; 
 

b) Soluții recomandate pentru instalații de incălzire:  
Implementarea unui sistem de incălzire cu radiație infraroșie îndepărtată, film flexibil de 

incalzire pardoseală - sistem de proces Easy-to-Construction/Installation, care reduce 
consumul energetic cu 30 %. El se va proteja cu un sistem elastic de pardoseală. Pe 
planseul cald al salii se va aplica un film de incalzire cu infrarosu indepartat. Acesta va anula 
efectul transmisei caldurii prin sol (transmitanța) intru-cat radiatia reflectata este mai 
puternica decat cea absorbita pentru materiale cu emisivitate mare (fizica radiatiilor) – 
fotografia nr. 9 din Anexa 8 

Sistemul este tip LTH (low temperature heating) cu consum de 25 W/m2, rezultând un 
consum de 4.3 KW, reducând consumul de energie neregenerabilă cu aproximativ 70 %.  

   

c) Soluții recomandate pentru instalații de preparare a.c.m:  
Montarea unui sistem de preparare a.c.m. cu aport termosolar si stocator de energie, 

care elimină consumul de energie neregenerabilă, format din 3 panouri termosolare cu câte 
10 tuburi vidate si un buffer de 100 litri. Apa caldă menajeră stocată poate fi utilizată si ca 
agent termic   
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d) Soluții recomandate pentru instalații HVAC (ventilare mecanică):  
Implementarea unui sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură. Se va 

implementa un sistem format din 6 unități de ventilare independente cu recuperator de 
căldură ceramic, cu debit de 600 mc/h/unitate. Acesta asigură o mărire cu 6o-7oC a 
temperaturii aerului introdus. Eficienta recuperatorului este de 93 %  

  

e) Soluții recomandate pentru instalații de iluminat:  
Implementarea unui sistem de iluminat cu LED, compus din 50 lămpi x 40 W.  

 
 
3.3. Rezultate in urma aplicării soluțiilor.  

 
3.3.1. Certificatul de Performanță Energetică al clădirii eficientizată, conform Anexa 5 

 

3.3.2. Raportul de rezultate clădire eficientizată, conform Anexa 6 

NOTĂ: folosind un film carbonic termic pentru incalzire, formula aplicata pentru 
calculul necesarului de energie este: 20 W / mp x 300 mp = 6000 W (6 KW)  

 Necesarul de energie este: 6 KW x 4 h x 5 zile x 26 saptamani = 3120 KW/an 
 

3.3.3. Calculul coeficientului global de izolare termica G1 clădire eficientizată, conform 

Anexa 7 

 

3.3.4. Analiza rezultatelor obținute din punct de vedere al consumurilor anuale de 

energie și emisii de CO2, pe baza rapoartelor de rezultate (CPE) pentru clădire, 

în starea inițială și după aplicarea măsurilor pentru modernizare energetică  

Indicatori U / M 

Rezultate 
consumuri 
clădire 
inițială  

Rezultate 
consumuri 
clădire 
eficientizată  

Nivelul de 
reducere al 
consumurilor 
(economie) 

Consumul anual de 
energie din surse clasice 
(combustibili fosili), 
energie finala 

an
totalQ  

kWh/an 174831.155 5100.378 - 169730.777 

Consumul specific anual 
de energie din surse 
clasice (combustibili 

fosili), energie finala an
totalq  

kWh/m2an 652.818 19.045 - 633.773 

Indice de emisii 
echivalent CO2 aferent 
energiei finale an

2COe  
kgCO2/m2 

an 136.617 24.031 - 112.586 

Consumul anual de 
energie primara PE  kWh/an 216076.775 11776.547 - 204300.228 

Consumul anual specific 
de energie primara Pq  kWh/m2an 806.829 43.974 - 762.855 
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Emisiile de CO2 aferente 
energiei primare 2PCOE  kgCO2/an 46253.125 3400.817 - 42852.308 

Emisiile specifice de CO2 
aferente energiei primare 

2PCOe  
kgCO2/m2an 172.709 12.699 - 160.01 

Consumul anual de 
energie din surse 

regenerabile regsurseQ  kWh/an - 3132.28 - 

Consumul specific anual 
de energie din surse 
regenerabile 

regsurseq  
kWh/m2an - 11.696 - 

Consum anual specific 
de energie pentru 
încălzire 

[kWh/m2an] 611.69 3.98 - 607.71 

 Din analiza datelor din tabelul de mai sus rezultă eficiența măsurilor propuse privind 
consumul anual specific de energie pentru încălzire, respectiv o economie de 607.71 
[kWh/m2an].  

 Totodată se realizează o reducere a cantității de emisii specifice de CO2, de 160.01 
kgCO2/m2an.  

 
3.4. Analiza eficientei economice a masurilor de reabilitare / eficientizare energetica 

propuse.  

 Conform Metodologiei MC-001/2/3 - 2006 

Analiza economică a măsurilor de modernizare energetică a clădirii existente se 
realizează prin intermediul indicatorilor economici ai investiției. 

Dintre aceştia cei mai importanți sunt următorii: 

• valoarea netă actualizată aferentă investiției suplimentare datorată aplicării unui 
proiect de modernizare energetică şi economiei de energie rezultată prin aplicarea 
proiectului menționat, ∆VNA [lei]; 

Δ𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − Δ𝐶𝐶𝐸𝐸 ∙ � �
1 + 𝑓𝑓
1 + 𝑖𝑖

�
𝐼𝐼𝑠𝑠𝑛𝑛

𝐼𝐼𝑠𝑠=1

 

În care: 

ΔCE - reducerea costurilor de exploatare anuale ca urmare a a aplicării proiectelor de 
modernizare energetică la nivelul anului de referinţă, [Euro/an]; 

CINV - costul lucrărilor de modernizare energetică, [Euro]; 

f - rata anuală de creștere a prețului energiei; 
i - rata anuală de creștere a inflației; 

Ns - durata de viață estimată a soluției de modernizare energetică. 
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• durata de recuperare a investitiei suplimentare datorată aplicării unui proiect de 

modernizare energetică, NR [ani], reprezentând timpul scurs din momentul realizării 
investiției în modernizarea energetică a unei cladiri şi momentul în care valoarea 
acesteia este egalată de valoarea economiilor realizate prin implementarea măsurilor 
de modernizare energetică, adusă la momentul inițial al investiției; 

𝑉𝑉𝑅𝑅 =
𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

Δ𝐸𝐸 ∙ 𝑐𝑐
 

În care: 

∆E - economia de energie realizată prin aplicarea soluțiilor de modernizare energetică, 

[kWh/an]; 

c - costul specific al energiei termice, [Euro/kWh]; 

 
• costul unității de energie economisită, e [lei/kWh], reprezentând raportul dintre 

valoarea investiției suplimentare datorată aplicării unui proiect de modernizare 
energetică şi economiile de energie realizate prin implementarea acestuia pe durata 
de recuperare a investiției; 

𝑒𝑒 =
𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

Δ𝐸𝐸 ∙ 𝑉𝑉𝑠𝑠
 

În funcție de valorile indicatorilor economici susmenționați, rezultate prin analiza 
diverselor măsuri de modernizare energetică a unei clădiri, vor fi alese acele măsuri 
caracterizate de: 

• valoare neta actualizată, ∆VNA, cu valori negative pentru durata de viață estimată 
pentru măsurile de modernizare energetică analizate, 

• durata de recuperare a investiției, NR, cât mai mică şi nu mai mare decât o perioadă 
de referință, impusă din considerente economico-financiare (de către creditor sau 
investitor) sau tehnice (durata de viață estimată a soluției de modernizare energetică); 

• costul unității de căldură economisită, e, cât mai mic şi nu mai mare decât proiecția la 
momentul investiției a costului actual a unității de căldură. 

 
La baza acestei analize economice au stat urmatoarele: 

 Costul energiei, c = 0.045 euro/kW; 
 Rata anuală de creștere a prețului energiei f ≈ 0.1; 
 Rata anuală de depreciere a monedei de referință (euro) i ≈ 0.06; 
 Cursul de schimb leu-Euro 4,5 lei/Euro; 

TABEL REZULTATE 

Soluția 
NS 

Ani 
C0 

Euro 
Δ E 

kWh/an 
c 

Euro/kWh 
Δ CE 

Euro/an 
Δ VNA 
Euro 

e 
Euro/kWh 

NR 
Ani 

Obser
-vații 

Pachet 
complet 

20 31729.64 205546.10 0.044 9135.38 -244029.393 0.008 3.47 e < c 
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3.5. CONCLUZII 

 I. Conform OM 2641/2017, pct. A.2.6. Pe ansamblul clădirii, cerintele minime sunt: 

a) coeficientul global de izolare termică, G1 [W/m3K]; 

                          G1  = 0.225  [W/m3K] ˂  G1ref = 0.322  [W/m3K],  

               cerinta indeplinită - cladirea ESTE reabilitata termic 

 
  b) consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile: 
                                      qan < qan max 
 
                                       43.974 KWh/m2/an  <  123  KWh/m2/an 

                cerinta indeplinita - cladirea ESTE eficienta energetic 

 

II. Conform Programul Operaţional Regional 2014-2020 / CONDIȚII SPECIFICE de 
ACCESARE a FONDURILOR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE cu titlul POR/2020 / 
3/3.1/b/2/NE, SE, SM – AXA  PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, 
OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE:  nivelul anual specific al emisiilor echivalent CO2, nu 
poate depăși valorea de 25 Kg/m2/an (cap. 4.2. pct. 10) 

 În urma aplicării măsurilor de eficientizare energetică valoarea emisiilor specifice de 
CO2 aferente energiei primare este de 12.699 Kg/m2/an   

                          12.699 Kg/m2/an  ˂ 25 Kg/m2/an 

                cerinta indeplinita deci cladirea este eficienta energetic 

 

 

III. Impactul măsurilor propuse asupra consumului de energie din surse regenerabile, 
respectiv, procentaj consum din surse regenerabile din consumul total de energie primară 
[%] este mai mare de 10 procente – Anexa 10.  
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în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții 

• OG 13/2016- ordonanta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor 
• Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea 

în construcţii. 
• Legea nr. 159/2013 - modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta 

energetica a cladirilor 
• Mc 001/1-2006; Mc001/2-2006; Mc001/3 - 2006 Metodologie de calcul al 
• performantei energetice a cladirii. 
• Mc 001/4 -2009- Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirii. 
• MC001/6 Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor Partea a VI-a 

Parametrii climatici necesari determinării performanței energetice a clădirilor noi și 
existente, dimensionării instalațiilor de climatizare a clădirilor și dimensionării higrotermice a 
elementelor de anvelopă ale clădirilor 
• Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice 

"Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul 
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 
• C107/0-02 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la 
• cladiri 
• C107/1-2005 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile de 
• locuit 
• C107/2-2005 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile cu 
• alta destinatie decat cea de locuit 
• C107/3- 2005Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie 
• ale cladirilor 
• C107/5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in 
• contact cu solul 
• C107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin 
• elementele de constructie 
• GP 058/2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de 
• locuit 
• NP 048 Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a 
• instalatiilor de încalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora 
• GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor de 
• locuit existente si a instalatiilor de încalzire si preparare a apei calde de consum 
• aferente acestora 
• MP 024-02 Metodologie privind efectuarea auditului energetic al cladirilor existente 
• si a instalatiilor de încalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora. 
• NP 060 – 02 Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale 

anvelopei cladirilor de locuit existente, în vederea reabilitarii si modernizarii lor termice 
• SC  007  –  2013 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei 

cladirilor de locuit existente 
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• SC 006 - 01 Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de încalzire din 
cladiri de locuit, 
• GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de constructie 

la cladirile existente, în vederea reabilitarii termice 
• MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor 

si produselor pentru constructii 
• SR 1907/1- Instalatii de incalzire –Necesarul de caldura de calcul- Temperaturi 

interioare conventionale de de calcul 
• SR1907/2- Instalatii de incalzire –Necesarul de caldura de calcul- Prescriptii de calcul 

• SR 4839- Instalatii de incalzire – Numarul anual de grade zile 
• STAS 4908-85- Arii si volume conventionale 
• STAS 11984-83 – Suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire 
• SR EN ISO 13790- Performanta energetica a cladirilor. Calculul necesarului de energie 

pentru incalzirea si racirea spatiilor. 
• Ghid pentru aplicarea sistemelor de termoizolatie "ETICS"External Thermal Insulation 

Composite Systems Sisteme compozite pentru termoizolarea peretilor exterior. 
• GHID PRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE 

TERMICĂ, Indicativ GP 123 – 2013 
• Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice 

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

 
Beneficiarul a pus la dispoziție următoarele documente: 

- Releveu clădire – Sala de sport Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu”, pentru 
obiectivul Creșterea eficienție energetice, elaborat în luna decembrie 2016; 

- Extras de Carte funciară 
- Fișă de evaluare construcții 
- Certificat de urmbanism  

 

ANEXE   
Anexa 1 - Certificatul de Performanță Energetică (CPE) clădire existentă 

Anexa 2  - Anexa la Certificatul de Performanță Energetică (CPE) clădire existentă 

Anexa 3 - Raport de rezultate clădire existentă 

Anexa 4 - Calculul coeficientului global de izolare termica G1 clădire existentă 

Anexa 5 - Certificatul de Performanță Energetică (CPE) al clădirii eficientizate  

Anexa 6 - Raportul de rezultate clădire eficientizate  

Anexa 7 - Calculul coeficientului global de izolare termica G1 clădire eficientizate 

Anexa 8 – Fotografii clădire existentă 

Anexa 9 – Autorizari auditor energetic 

Anexa 10 - Impactul măsurilor propuse asupra consumului de energie din surse regenerabile.   



ANEXA nr. 1 Cod po~tal 
localitate 

Nr. inregistrare la 
Consiliul Local 

Performanta energetica a cladirii 

Sistemul de certificare: Metodologia de ca/cul al 
Performantei Energetice a C/adirilor elaborata in 
a licarea Le ii 37212005 

Eficienta energetica ridicata 

., 
D

··"'-...,. ,.,,,. 
._ _________ ... 1' ·~· 

Eficienta energetica scazuta 

z 

Notare 
Ener etica: 

Cladirea 
certificata 

Consum anual specific de energie [kWh/m2an] 652.82 

lndice de emisii echivalent C02 
k c02/m2an 

136.617 

Data 
lnregistrarii 
z I I a 

25 
Cladirea de 

referinta 

304.28 

64.264 

Consum anual specific de energie Clasa energetica 
[kWh/m2an] pentru: Cladirea Cladirea de 

certificata referinta 
fncalzire: 611.69 G E 
Apa calda de consum: 11 .45 A A 
Climatizare: -
Ventilare mecanica: -
lluminat artificial: 29.68 A A 

Consumul anual specific de energie din surse regenerab1le [kWh/m2an]: 0 

Date privind cladirea certificata 
Adresa cladirii: Sala de sport, Viilor, 61, Slobozia, lalomita 
Categoria cladirii : Scoli, gradinite 
Regim inaltime: P + 1 partial 
Anul construirii: 1983 
Seo ul elaborarii certificatului ener etic: renovare 

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri: 
Specialitatea Seria ~i 

(c, i, ci) Numele ~i prenumele Nr. certificat 
de atestare 

ci Cotet Marian BA00694 

Aria utila: 267.81 m2 

Aria construita desfa!?urata: 288.78 m2 

Volumul interior al cladirii: 1386.677 m3 

Clasificarea energeticii a cliidirii este facutii funcfie de consumul total de energie al cliidirii, estimat prin ~'nalifii termicii 
$i energeticii a construcfiei $i instalafiilor aferente. .J 
Notarea energeticii a cliidirii fine seama de penaliziirile datorate utiliziirii nerafionale a energiei. 
Perioada de valahilitate a preze11tului Certificat Energetic este de ID ani de la data eliheriirii acestuia 

a 



DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANJEI ENERGETICE A CLADIRll 
0 Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific: 

lNCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: 

0 
0 
N 

ILUMINAT: 

0 
N .... 

611.69 Kwh/m2an 11.45 Kwh/m2an 29.68 Kwh/m2an 

TOTAL: iNCALZIRE, APA CALDA DE 
CONSUM, ILUMINAT CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA: 

oor-"" 1111 o 
Nl.tllDM OI 0 ..,. .,.. M 

652.82 Kwh/m2an - Kwh/m2an 

O Performanta energetica a cladirii de referinta 

Consumul anual specific de energie Notare 
[kWh/m2an] pentru: energetica 
Tncalzire: 274.99 
Apa ca Ida de consum: 9.22 
Climatizare: - 66 
Ventilare mecanica: -
lluminat: 20.07 

0 Penalizari acordate cladirii certificate §i motivarea acestora 
Po = 1.11 dupa cum urmeaza: 
• Cladiri individuale 

1.(1 1111 .... 1.(1 .... 
..,. ..- N 

- Kwh/m2an 

• Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de 
neutilizare 

• Ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare 
• Fara instalatie de incalzire centrala cu corpuri statice 
• Cladirea nu este racordata la un punct termic centralizat sau centrala termica de cartier 
• Cladiri individuale sau cladiri care nu sunt dotate cu instalatie de incalzire centrala 
• Cladiri cu sistem propriu/local de furnizare a utilitatilor termice 
• Stare buna a tencuielii exterioare 
• Pereti exteriori uscati 
• Acoperis etans 
• Alte tipuri de cladiri 
• Cladire fara sistem de ventilare organizata 

0 Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a 
cladirll: 

• Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii: 
solutiile se regasesc in raportul de audit energetic 
• Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz: 
solutiile se regasesc in raportul de audit energetic 

Clasificarea energeticii a cliidirii este f acutii fun cfie de consumul total de energie al cliidirii, estimat prin analizii termicii 
$i energeticii a construcfiei # insta/afiilor aferente. 
Notarea energeticii a cliidirii fine seama de penaliziirile datorate utiliziirii nerafionale a energiei. 
Perioada de valahilitate a prezentului Certificat Energetic esle de JO ani de la data eliheriirii acestuia 

0 
M 

p1 

p2 

p3 
p4 
ps 
Pe 
p1 
pa 
pg 

= 1 

= 1.01 

= 1 
= 1 
= 1 
= 1 
= 1 
= 1 
= 1 

p10 = 1 
p11 = 1 
p12 =1.1 
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ANEXA 2  
INFORMAȚII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ 

Anexa la Certificatul de performanță energetică nr. 3404/12.05.2020 
 
1. Date privind construcția: 
 Categoria clădirii:   de locuit, individuală  de locuit cu mai multe apartamente 

(bloc) 
 cămine, internate  spitale, policlinici 
 hoteluri și restaurante  clădiri pentru sport 
 clădiri socio-culturale  clădiri pentru servicii de comerț 
 alte tipuri de clădiri consumatoare de energie 

 
 Nr. niveluri:  Subsol  Demisol 

 Parter +  etaje  
 
 Nr. de apartamente și suprafețe utile: 
 

Tip. ap. Aria unui apartament 
[m²] Nr. ap. Sut  [m²] 

1 cam.    
2 cam.    
3 cam.    
4 cam.    
5 cam. 323  288.8 

TOTAL 0 288.8 
 
 Volumul total al clădirii: 1267.34 m3 
 
 Caracteristici generale și termotehnice ale anvelopei:  

 
 

Tip element de construcție 
 

Rezistența termică 
corectată [m2K/W] 

 
Aria [m2] 

 ferestre nord (FEn)  0.48 12.36 
 ferestre sud (FEs)  0.48 16.56 
 ferestre vest (FEv)  0.48 3.96 
 perete nord (PEn)  0.555 131.01 
 perete est (PEe)  0.688 56.05 
 perete sud (PEs)  0.548 126.91 
 perete vest (PEv)  0.653 52.09 
 usa acces (Ua)  0.849 1.89 
 pardoseala calda (Pardcald)  0.937 171 
 pardoseala rece (Pardrece)  0.846 59.85 
 planseu sub pod (Tvan)  0.315 230.85 
 Total  arie exterioară  AE - 862.53 
 
 Indice de compactitate al clădirii, AE/V : 0.708         m-1    
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 2. Date privind instalația de încălzire interioară: 
 
 Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor: 

 Sursă proprie, cu combustibil: gaz natural 
 Centrală termică de cartier 
 Termoficare - punct termic central 
 Termoficare - punct termic local 
 Altă sursă sau sursă mixtă:  

 
 Tipul sistemului de încălzire: 

  Încălzire locală cu sobe, 
  Încălzire centrală cu corpuri statice, 
  Încălzire centrală cu aer cald, 
  Încălzire centrală cu planșee încălzitoare, 
  Alt sistem de încălzire:  

 
 Date privind instalația de încălzire locală cu sobe: 

- Numărul sobelor:  
- Tipul sobelor, mărimea: -  

 
 Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice: 
 

Tip corp 
static 

Număr corpuri statice 
[buc.] 

Suprafața echivalentă termic  
[m2] 

în spațiul 
locuit 

în spațiu 
comun 

Total în spațiul 
locuit 

în spațiu 
comun 

Total 

panou tb 
22X600 

 5 5   22.69 

  TOTAL 0 5 5 0 0 22.69 
 
    - Tip distribuție a agentului termic de încălzire:    inferioară, 

 superioară, 
  mixtă 

 
     - Necesarul de căldură de calcul: 70 kW 
     - Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic, 

 multiplu:  puncte 
- diametru nominal: 20 mm 
- disponibil de presiune (nominal): 1500 mmCA 

     - Contor de caldură:  - tip contor:   
- anul instalării:    
- existența vizei metrologice:   
 

     - Elemente de reglaj termic și hidraulic: 
- la nivel de racord:   
- la nivelul coloanelor:   
- la nivelul corpurilor statice:  da 
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     - Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații neîncălzite:  ; 
     - Debitul nominal de agent termic de încălzire:  982  l/h; 
     - Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: 
 

Temp. ext. [oC] -15 -10 -5 0 +5 +10 
Temp. tur. [oC]       
Qinc mediu orar [W]       

 
 
 Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: 

-  Aria planșeului încălzitor:             m2 

-  Lungimea și diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare: 
 
Diametru serpentină [mm]     
Lungime [m]     
 
 
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației:   

 
 3. Date privind instalația de apă caldă de consum: 
 
 Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: 
     

  Sursă proprie, cu: - gaz natural 
  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 a.c.m.:  

 
 Puncte de consum a.c.m.: 4 
 
 Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:    Lavoar - 4 

            Spălător -  
            Cadă de baie -   
            Duș -   
            WC – 2 
 

 Racord la sursa centralizată cu caldură:  



D racord unic, D multiplu: puncte, 
- diametru nominal: - 15 mm, 
- necesar de presiune (nominal): - 1500 mmCA 

D Conducta de recirculare a a.c.m.: 

D Contor de caldura general: - tip contor: 

D functionala, 
D nu functioneaza 
lg] nu exista 

- anul instalarii: 
- existenta vizei metrologice: 

D Debitmetre la nivelul punctelor de consum: 

4. lnformatii privind instalatia de climatizare: 
nu este cazul 

5. lnformatii privind instalatia de ventilare: 
ventilare naturala necontrolata 

6. lnformatii privind instalatia de iluminare: 
fluorescent 

intocmit, 

lg] nu exista 
D partial 
D peste tot 

Auditor energetic pentru cladiri, 
Cotet Marian, 

4 
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ANEXA NR. 3 
Raport Rezultate 

 
Adresă imobil: Sala de sport, Viilor, 61, Slobozia, Ialomita  

 
 
Modulul I – Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire 

• Regim de înălțime:    P + 1 partial 
• Aria desfășurată construită:   Ad =  288.78  m2 
• Suprafața utilă a spațiilor încălzite:  Ainc = 267.81  m2   
• Volumul încălzit:     V = 1386.677  m3 
• Rata de ventilare a spațiilor:   na = 0.6  h-1 

 
• Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel: 

 
 Elemente spre exterior: 

 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
ferestre nord FEn 12.36 
ferestre sud FEs 16.56 
ferestre vest FEv 3.96 
perete nord PEn 131.01 
perete est PEe 56.05 
perete sud PEs 126.91 
perete vest PEv 52.09 
usa acces Ua 1.89 
TOTAL - 400.83 
 

 Elemente spre sol: 
 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
pardoseala calda Pardcald 202.25 
pardoseala rece Pardrece 32.78 
TOTAL - 235.03 
e 

 Elemente spre spații secundare: 
 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
planseu sub pod Tvan 235.03 
TOTAL - 235.03 
 
 

• Rezistențe termice ale elementelor de construcție: 
 

 Elemente spre exterior: 
 
Elementul de construcție R 

[m2K/W] 
r R’ 

[m2K/W] 
ferestre nord (FEn) 0.48 1 0.48 
ferestre sud (FEs) 0.48 1 0.48 
ferestre vest (FEv) 0.48 1 0.48 
perete nord (PEn) 0.79 0.703 0.555 
perete est (PEe) 0.79 0.871 0.688 
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perete sud (PEs) 0.79 0.694 0.548 
perete vest (PEv) 0.79 0.826 0.653 
usa acces (Ua) 0.28 1 0.28 
 

 Elemente spre sol: 
 
Elementul de construcție R_echiv 

[m2K/W] 
pardoseala calda (Pardcald) 2.768 
pardoseala rece (Pardrece) 2.41 
 

 Elemente spre spații secundare: 
 

Elementul de construcție R 
[m2K/W] 

r R’ 
[m2K/W] 

planseu sub pod (Tvan) 0.371 0.85 0.315 
 
 
Rezultate obținute: 
 
 Rezistența termică corectată 
 medie pe toată anvelopa clădirii:  RS = 0.566  m2K/W 
 
 Temperatura interioară rezultantă 

medie a spațiului încălzit:   θ io = 18  oC 
 
 Temperatura interioară redusă:  θ iRS = 17.092  oC 

 
 Durata sezonului de încălzire:  DZ = 218  zile 

 
 Numărul corectat de grade-zile:  NGZ = 1908  grade-zile 

 
 Numărul corectat de grade zile, în 

cazul ocupării discontinue:   NGZ* = 1837 grade-zile 
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Luna TiRS TeRS DZ 
ianuarie 

17.092 

2.823 31 
februarie 4.439 28 
martie 8.777 31 
aprilie 13.956 30 
mai 19.279 3 
iunie 22.824 0 
iulie 24.575 0 
august 23.848 0 
septembrie 19.232 3 
octombrie 13.815 31 
noiembrie 8.186 30 
decembrie 4.001 31 

 
 Consumul anual de căldura pentru încălzire 
      la nivelul spațiilor încălzite: 

an
incQ  = 84223.263  kWh/an 

 Consumul anual de energie pentru încălzire 
      la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie                            

finala: 
incQ  

= 163816.231  
kWh/an 

 Consumul anual specific de energie pentru încălzire 
 la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie 
finala: 

qinc 
= 611.688  
kWh/m2an 

 Indicele de emisii CO2 pentru încălzire 
 la nivelul sursei aferent energiei finale: inc2COe  = 125.396  

kgCO2/m2an 
 Consumul anual de energie primara pentru 

incalzire: PincE  = 191664.99 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
incalzire: Pincq  = 715.675 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru incalzire aferente energiei 
primare 

incCO2PE
 

= 39291.323 
kgCO2/an 

 
 
 
Modulul II – Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum 
 

• Număr de persoane:     Np = 60 
• Necesar specific zilnic de apă caldă de consum: a = 5  l/om*zi 
• Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24  ore/zi 

 
Rezultate obținute: 
 
 Consumul anual de apă caldă de consum:  
 Vac = 36  m3/an 

 Consumul anual de căldură pentru a.c. asigurat 
din sursa clasica, energie finala : 

 

an
accQ  = 3067.114  kWh/an 

 Consumul anual specific de căldură pentru a.c 
asigurat din sursa clasica, energie finala : 

 

an
accq  = 11.453  kWh/m2an 

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

an
acc2COe  = 2.348  kgCO2/m2an 
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 Consumul anual de energie primara pentru a.c.: 
PacE  = 3588.523 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara 
pentru a.c. :  Pacq  = 13.4 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru a.c. aferente energiei 
primare incCO2PE  = 735.647 kgCO2/an 

 
 
Modulul III – Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat 
 
B.  Alți consumatori 
 

• Puterea electrică instalată P = 2400      W 
 
Rezultate obținute: 
 Consumul anual de energie pentru iluminat 

asigurat din sursa clasica, energie finala : 
an
ilumQ  

= 7947.81  kWh/an 

   
 Consumul anual specific de căldură pentru iluminat 

asigurat din sursa clasica, energie finala : 
an
ilumq  = 29.677  kWh/m2an 

   
 Indice de emisii CO2 pentru iluminat aferent 

energiei finale: 
an

ilum2COe  = 8.873  kgCO2/m2an 

 Consumul anual de energie primara pentru 
iluminat: PilumE  = 20823.262 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
iluminat : Pilumq  = 77.754 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru iluminat aferente energiei 
primare ilumCO2PE  = 6226.155 kgCO2/an 

 
 
Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare 
  Nu este cazul 
Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanică 
  Nu este cazul 
 
 
Rezultate finale: 
 
 Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie finala 

an
totalQ =  174831.155   kWh/an 

 
 
 Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), 

energie finala 
an
totalq = 652.818   kWh/m2an 

 
 Indice de emisii echivalent CO2 aferent energiei finale 

an
2COe = 136.617   kgCO2/m2an 

 
 Consumul anual de energie primara 



Ep = 216076. 775 kWh/an 

~ Consumul anual specific de energie primara 
qp = 806.829 kWh/m2an 

~ Emisiile de C02 aferente energiei primare 
Epc02 = 46253.125 kgC02/an 

~ Emisiile specifice de C02 aferente energiei primare 
epco2 = 172.709 kgC02/m2an 
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BREVIAR DE CALCUL 
pentru determinarea coeficientului global de izolare termica, G1 [W/m3K] 

 

1. Date Generale: 
 

Denumirea Proiectului: eficientizare energetica  
Destinatia Cladirii: sala sport 
Adresa: Ialomita, Slobozia, Viilor, 61, Sala de sport 
Zona Climatica : Zona_II 
Aria desfasurata construita: Adc = 288.78 m2 
Volumul cladirii: Vc = 1386.677 m3 

 

2. Elementele de constructie ale anvelopei cladirii: 
 

Elementul de constructie Simbol Aj[m2] 
perete nord PEn 131.01 
perete est PEe 56.05 
perete sud PEs 126.91 
perete vest PEv 52.09 
usa acces Ua 1.89 
ferestre nord FEn 12.36 
ferestre sud FEs 16.56 
ferestre vest FEv 3.96 
pardoseala calda Pardcald 202.25 
pardoseala rece Pardrece 32.78 
planseu sub pod Tvan 235.03 

TOTAL - Arie anvelopa, Aj = A - 870.89 
 
 

Recapitularea ariilor pe tipuri de suprafete: 
- Aria suprafetei tuturor peretilor opaci ai anvelopei cladirii: A1 = 367.95 m2 
- Aria suprafetelor tuturor planseelor de la ultimul nivel al cladirii: A2 = 235.03 m2 
- Aria suprafetelor tuturor planseelor inferioare ale cladirii aflate in contact cu 
exteriorul sau cu un spatiu neincalzit: A3 = 0 m2 
- Aria tuturor suprafetelor vitrate ale anvelopei cladirii: A4 = 32.88 m2 
- Perimetrul exterior al spatiului incalzit aflat in contact cu solul sau ingropat: 

P = 70 m 
 
 
3. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii: 

 
Elementul de constructie/Simbol Rj 

[m2K/W] 
rj 
[-] 

R’j 
[m2K/W] 

perete nord (PEn) 0.79 0.70 0.555 
perete est (PEe) 0.79 0.87 0.688 
perete sud (PEs) 0.79 0.69 0.548 
perete vest (PEv) 0.79 0.82 0.653 
usa acces (Ua) 0.28 1 0.28 
ferestre nord (FEn) 0.48 1 0.48 
ferestre sud (FEs) 0.48 1 0.48 
ferestre vest (FEv) 0.48 1 0.48 

ANEXA nr. 4
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pardoseala calda (Pardcald) 1.102 0.85 2.768 
pardoseala rece (Pardrece) 0.98 0.88 2.41 
planseu sub pod (Tvan) 0.371 0.85 0.315 

Rezistenta termica corectata medie pe anvelopa cladirii,  [m2K/W] 0.566 
 
 

4. Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie (cuplaj termic), Lj [W/K]: 
 

Elementul de constructie 
Simbol 

Aj 
[m2] 

R’j 
[m2K/W] 

Lj = Aj/R’j 
[W/K] 

j 

[-] 
j*Lj 

[W/K] 
perete nord (PEn) 131.01 0.555 236.05 1 236.05 
perete est (PEe) 56.05 0.688 81.468 1 81.468 
perete sud (PEs) 126.91 0.548 231.58 1 231.58 
perete vest (PEv) 52.09 0.653 79.77 1 79.77 
usa acces (Ua) 1.89 0.28 6.75 1 6.75 
ferestre nord (FEn) 12.36 0.48 25.75 1 25.75 
ferestre sud (FEs) 16.56 0.48 34.5 1 34.5 
ferestre vest (FEv) 3.96 0.48 8.25 1 8.25 
pardoseala calda (Pardcald) 202.25 2.768 73.067 0.35 25.574 
pardoseala rece (Pardrece) 32.78 2.41 13.602 0.35 4.761 
planseu sub pod (Tvan) 235.03 0.315 746.12 0.9 671.51 
TOTAL, j*Lj 1405.9 

 
 
5. Coeficientul global de izolare termica, G1 [W/m3K]: 

                        G1 = 1.014 [W/m3K] 

6. Categoria Cladirii: 
 

Categoria cladirii este data de clasa de inertie termica: 
 

Cladirea se situeaza in Categoria 2, avand inertie termica mica / medie 
(M<400 kg/m2) 

 
 
7. Corectia pentru aporturile solare: 

Cladirea nu este puternic vitrata (  < 0.5) G1ref = 0 

8. Coeficientul global de referinta de izolare termica, G1ref W/m3K : 

G1ref = + G1ref , in care: 

a, b, c, d, e - coeficienti de control al elementelor de constructie 
 

a = 1.6 m2K/W 
b = 4.5 m2K/W 
c = 2.3 m2K/W 
e = 0.5 m2K/W 
d = 1.4 W/mK 



G1ref = 0.322 W/m 3K 

9. Concluzii 

Din compararea valorilor G1 si G1ref rezulta ca: 

• G1 = 1.014 [W/m3K] > G1ret = 0.322 [W/m3K] si in consecinta nivelul de izolare 
termica globala al cladirii este necorespunzator, se impune corectarea caracteristicilor 
geometrice, termotehnice si de conformare ale anvelopei cladirii pentru incadrarea 
in prevederile normate. 
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Clasificarea energetică a clădirii este facută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică 
şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente. 
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei. 
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia 

ANEXA nr: 5 

 

 

 Performanţa energetică a clădirii Notare 
Energetică: 100 

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al 
Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată în 
aplicarea Legii 372/2005 

Clădirea 
certificată 

Clădirea de 
referinţă 

 Eficienţă energetică ridicată   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Eficienţă energetică scazută   

Consum anual specific de energie       [kWh/m2an] 19.04 89.23 

Indice de emisii echivalent CO2           
[kgCO2/m2an] 24.031 26.444 

 
Consum anual specific de energie 

[kWh/m2an] pentru: 
Clasa energetică 

Clădirea 
certificată 

Clădirea de 
referinţă 

Încălzire: 3.98 A B 
Apă caldă de consum: 4.15 A A 
Climatizare: -   
Ventilare mecanică: 6.47 B B 
Iluminat artificial: 4.44 A A 

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile  [kWh/m2an]: 9.59 

 Date privind clădirea certificată 
Adresa clădirii Sala de sport, Viilor, 61, Slobozia, Ialomita 
Categoria clădirii: Scoli, gradinite 
Regim înălţime: P + 1p 
Anul construirii: 1983 

 
Aria utilă: 267.81 m2 

Aria construită desfăşurată: 288.78 m2 
Volumul interior al clădirii: 1386.677 m3 

Scopul elaborării certificatului energetic: Informativ 
Programul de calcul utilizat: AllEnergy Cladiri v9.0 
Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri: 
Specialitatea 

(c, i, ci) 
 
 

ci 
 

 
Numele şi prenumele 

 
 

Cotet Marian 
 

Seria şi 
Nr. certificat 
de atestare 
 

BA00694 
 

Nr. şi data înregistrării 
certificatului în registrul 
auditorului 

rezultate asteptate 
dupa efectuarea 

lucrarilor 

Semnătura 
şi ştampila 
auditorului 
 
....................... 
 

Cod poştal 
localitate 

Nr. înregistrare la 
Consiliul Local 

Data 
înregistrării 

  z z l l a a 

      -       -       



Clasificarea energetică a clădirii este facută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică 
şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente. 
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei. 
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia 

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII 
 Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific: 

 
ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM: ILUMINAT: 

                      

 

                

 

                

 
3.98  Kwh/m2an 4.15  Kwh/m2an 4.44  Kwh/m2an 

TOTAL: ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDA DE 
CONSUM, ILUMINAT, VENTILARE 

MECANICA 
CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICĂ: 

                    

 

              

 

                        

 
19.04  Kwh/m2an -  Kwh/m2an 6.47  Kwh/m2an 

 
 Performanţa energetică a clădirii de referinţă 

 

Consumul anual specific de energie 
[kWh/m2an] pentru: 

Notare 
energetică 

Încălzire: 
Apă caldă de consum: 
Climatizare: 
Ventilare mecanică: 
Iluminat: 

75.61 
2.6 
- 
6.58 
4.44 

100 

 
 Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora 

P0 = 1 după cum urmează: 
 Uscata si cu posibilitate de acces la instalatia comuna p1  = 1 
 Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, 

cheie) 
p2  = 1 

 Ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare p3  = 1 
 Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale p4  = 1 
 Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate dupa ultimul sezon 

de incalzire 
p5  = 1 

 Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, 
functionale 

p6  = 1 

 Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum p7  = 1 
 Stare buna a tencuielii exterioare p8  = 1 
 Pereti exteriori uscati p9  = 1 
 Acoperis etans p10 = 1 
 Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani p11 = 1 
 Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica p12 = 1 

 
 Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a 

clădirii: 
 

 Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii: 
 
 Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz: 
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ANEXA NR. 6 
Raport Rezultate – clădire eficientizată 

 
Adresă imobil: Sala de sport, Viilor, 61, Slobozia, Ialomita  

 
 
Modulul I – Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire 

• Regim de înălțime:    P + 1p 
• Aria desfășurată construită:   Ad =  288.78  m2 
• Suprafața utilă a spațiilor încălzite:  Ainc = 267.81  m2   
• Volumul încălzit:     V = 1386.677  m3 
• Rata de ventilare a spațiilor:   na = 0.6  h-1 

 
• Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel: 

 
 Elemente spre exterior: 

 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
ferestre nord FEn 12.36 
ferestre sud FEs 16.56 
ferestre vest FEv 3.96 
perete nord PEn 131.01 
perete est PEe 56.05 
perete sud PEs 126.91 
perete vest PEv 52.09 
usa acces Ua 1.89 
TOTAL - 400.83 
 

 Elemente spre sol: 
 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
pardoseala rece Pardrece 32.78 
pardoseala cald Pardcald 202.25 
TOTAL - 235.03 
e 

 Elemente spre spații secundare: 
 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
planseu sub pod Tvan 235.03 
TOTAL - 235.03 
 

• Rezistențe termice ale elementelor de construcție: 
 

 Elemente spre exterior: 
 
Elementul de construcție R 

[m2K/W] 
r R’ 

[m2K/W] 
ferestre nord (FEn) 0.5 1 0.5 
ferestre sud (FEs) 0.5 1 0.5 
ferestre vest (FEv) 0.5 1 0.5 
perete nord (PEn) 2.456 0.85 2.088 
perete est (PEe) 2.456 0.85 2.088 
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perete sud (PEs) 2.456 0.85 2.088 
perete vest (PEv) 2.456 0.85 2.088 
usa acces (Ua) 0.28 1 0.28 
 

 Elemente spre sol: 
 
Elementul de construcție R_echiv 

[m2K/W] 
pardoseala rece (Pardrece) 2.388 
pardoseala cald (Pardcald) 3.773 
 

 Elemente spre spații secundare: 
 

Elementul de construcție R 
[m2K/W] 

r R’ 
[m2K/W] 

planseu sub pod (Tvan) 6.185 0.85 5.257 
 
 
Rezultate obținute: 
 
 Rezistența termică corectată 
 medie pe toată anvelopa clădirii:  RS = 2.42  m2K/W 
 
 Temperatura interioară rezultantă 

medie a spațiului încălzit:   θ io = 18  oC 
 
 Temperatura interioară redusă:  θ iRS = 12.508  oC 

 
 Durata sezonului de încălzire:  DZ = 190  zile 

 
 Numărul corectat de grade-zile:  NGZ = 1385  grade-zile 

 
 Numărul corectat de grade zile, în 

cazul ocupării discontinue:   NGZ* = 1296 grade-zile 
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Luna TiRS TeRS DZ 
ianuarie 

12.508 

0.687 31 
februarie 2.23 28 
martie 6.586 31 
aprilie 11.802 19 
mai 17.23 0 
iunie 20.78 0 
iulie 22.509 0 
august 21.779 0 
septembrie 17.206 0 
octombrie 11.727 20 
noiembrie 6.179 30 
decembrie 1.923 31 

 
 Consumul anual de căldura pentru încălzire 
      la nivelul spațiilor încălzite: 

an
incQ  = 19566.109  kWh/an 

 Consumul anual de energie pentru încălzire 
      la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie                            

finala: 
incQ  = 1066.109  kWh/an 

 Consumul anual specific de energie pentru încălzire 
 la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie 
finala: 

qinc = 3.981  kWh/m2an 

 Indicele de emisii CO2 pentru încălzire 
 la nivelul sursei aferent energiei finale: inc2COe  = 21.845  

kgCO2/m2an 
 Consumul anual de energie primara pentru 

incalzire: PincE  = 2793.206 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
incalzire: Pincq  = 10.43 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru incalzire aferente energiei 
primare 

incCO2PE
 

= 835.168 kgCO2/an 

 
 
 
Modulul II – Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum 
 

• Număr de persoane:     Np = 60 
• Necesar specific zilnic de apă caldă de consum: a = 5  l/om*zi 
• Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 6  ore/zi 

 
Rezultate obținute: 
 
 Consumul anual de apă caldă de consum:  
 Vac = 36  m3/an 

 Consumul anual de căldură pentru a.c. asigurat 
din sursa clasica, energie finala : 

 

an
accQ  = 1112.099  kWh/an 

 Consumul anual specific de căldură pentru a.c 
asigurat din sursa clasica, energie finala : 

 

an
accq  = 4.153  kWh/m2an 
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 Indice de emisii de CO2 pentru a.c. aferent 
energiei finale: 

 

an
acc2COe  = 0.858  kgCO2/m2an 

 Consumul anual de energie primara pentru a.c.: 
PacE  = 1327.256 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara 
pentru a.c. :  Pacq  = 4.956 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru a.c. aferente energiei 
primare incCO2PE  = 276.514 kgCO2/an 

 
 
 Consumul anual de energie din sursa solara 

pentru a.c.c. : solaraQ  = 1645.92 kWh/an 
 

 Consumul anual specific de energie din sursa 
solara pentru a.c.c.: solar aq  = 6.146  kWh/m2an 

 
Modulul III – Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat 
 
B.  Alți consumatori 
 

• Puterea electrică instalată P = 2400      W 
 
Rezultate obținute: 
 Consumul anual de energie pentru iluminat 

asigurat din sursa clasica, energie finala : 
an
ilumQ  

= 1189.41  kWh/an 

   
 Consumul anual specific de căldură pentru iluminat 

asigurat din sursa clasica, energie finala : 
an
ilumq  = 4.441  kWh/m2an 

   
 Indice de emisii CO2 pentru iluminat aferent 

energiei finale: 
an

ilum2COe  = 1.328  kgCO2/m2an 

 Consumul anual de energie primara pentru 
iluminat: PilumE  = 3116.254 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
iluminat : Pilumq  = 11.636 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru iluminat aferente energiei 
primare ilumCO2PE  = 931.76 kgCO2/an 

 
 
 Consumul anual de energie pentru iluminat 

asigurat cu energie solara: 
solarilumW

 

= 921.6 kWh/an 
 

 Consumul anual specific de energie pentru 
iluminat asigurat cu energie solara: 

solarilumw

 
= 3.441  kWh/m2an 

 
Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare 
  Nu este cazul 
Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanică 
   

• Temperatura interioară în sezonul rece:    θ i = 18  oC   
• Debitul de aer de ventilare (aer proaspăt) în sezonul rece: L1 = 0.15  m3/s 
• Temperatura interioară de confort în sezonul cald:  θ i0 = 0  oC 
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• Debitul de aer de ventilare (aer proaspăt) în sezonul cald: L2 = 0  m3/s 
 
Rezultate obținute: 
 
  Consumul anual de energie pentru ventilare 
mecanică asigurat din sursa clasica, energie finala : 

an
VMQ  = 1732.76  kWh/an 

 Consumul anual specific de energie pentru ventilare 
mecanică asigurat din sursa clasica, energie finala: 

an
VMq            = 6.47  kWh/m2an 

 Indice de emisii CO2 pentru ventilare mecanică 
aferent energiei finale: 

an
CO2VMe  = 0  kgCO2/m2an 

 
 Consumul anual de energie primara pentru ventilare 

mecanica: PVME  = 4539.831 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
ventilare mecanica: PVMq  = 16.952 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru ventilare mecanica aferente 
energiei primare VMPE  = 1357.375 kgCO2/an 

 
 
 Consumul anual de energie pentru ventilare 

mecanica asigurat de energia geotermala a solului 
prin recuperare directa: 

geoVMQ  = 564.76 kWh/an 
 

 Consumul anual specific de energie pentru ventilare 
mecanica asigurat de energia geotermala a solului 
prin recuperare directa: 

geoVMq  = 2.109  kWh/m2an 

 
 
 
Rezultate finale: 
 
 Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie finala 

an
totalQ =  5100.378   kWh/an 

 
 
 Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), 

energie finala 
an
totalq = 19.045   kWh/m2an 

 
 Indice de emisii echivalent CO2 aferent energiei finale 

an
2COe = 24.031   kgCO2/m2an 

 
 Consumul anual de energie primara 

PE =  11776.547    kWh/an 
 

 Consumul anual specific de energie primara 
Pq =  43.974   kWh/m2an 

 
 Emisiile de CO2 aferente energiei primare 

2PCOE =  3400.817    kgCO2/an  
 

 Emisiile specifice de CO2 aferente energiei primare 
2PCOe =  12.699   kgCO2/m2an 



~ Consumul anual de energie din surse regenerabile 

Osurse reg= 3132.28 kWh/an 

qsurse reg = 11.696 

- 6 -
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BREVIAR DE CALCUL 
pentru determinarea coeficientului global de izolare termica, G1 [W/m3K] 

 

1. Date Generale: 
 

Denumirea Proiectului: eficientizare energetica 
Destinatia Cladirii: sala sport 
Adresa: Slobozia, Viilor, 61, Sala de sport 
Zona Climatica : Zona_II 
Aria desfasurata construita: Adc = 288.78 m2 
Volumul cladirii: Vc = 1386.68 m3 

 

2. Elementele de constructie ale anvelopei cladirii: 
 

Elementul de constructie Simbol Aj[m2] 
perete nord PEn 131.01 
perete est PEe 56.05 
perete sud PEs 126.91 
perete vest PEv 52.09 
usa acces Ua 1.89 
ferestre nord FEn 12.36 
ferestre sud FEs 16.56 
ferestre vest FEv 3.96 
pardoseala rece Pardrece 32.78 
pardoseala cald Pardcald 202.25 
planseu sub pod Tvan 235.03 

TOTAL - Arie anvelopa, Aj = A - 870.89 
 
 

Recapitularea ariilor pe tipuri de suprafete: 
- Aria suprafetei tuturor peretilor opaci ai anvelopei cladirii: A1 = 367.95 m2 
- Aria suprafetelor tuturor planseelor de la ultimul nivel al cladirii: A2 = 235.03 m2 
- Aria suprafetelor tuturor planseelor inferioare ale cladirii aflate in contact cu 
exteriorul sau cu un spatiu neincalzit: A3 = 0 m2 
- Aria tuturor suprafetelor vitrate ale anvelopei cladirii: A4 = 32.88 m2 
- Perimetrul exterior al spatiului incalzit aflat in contact cu solul sau ingropat: 

P = 70 m 
 
 
3. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii: 

 
Elementul de constructie/Simbol Rj 

[m2K/W] 
rj 
[-] 

R’j 
[m2K/W] 

perete nord (PEn) 2.456 0.85 2.088 
perete est (PEe) 2.456 0.85 2.088 
perete sud (PEs) 2.456 0.85 2.088 
perete vest (PEv) 2.456 0.85 2.088 
usa acces (Ua) 0.28 1 0.28 
ferestre nord (FEn) 0.5 1 0.5 
ferestre sud (FEs) 0.5 1 0.5 
ferestre vest (FEv) 0.5 1 0.5 
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pardoseala rece (Pardrece) 1.192 0.85 2.388 
pardoseala cald (Pardcald) 2.036 0.85 3.773 
planseu sub pod (Tvan) 6.185 0.85 5.257 

Rezistenta termica corectata medie pe anvelopa cladirii,  [m2K/W] 2.42 
 
 

4. Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie (cuplaj termic), Lj [W/K]: 
 

Elementul de constructie 
Simbol 

Aj 
[m2] 

R’j 
[m2K/W] 

Lj = Aj/R’j 
[W/K] 

j 

[-] 
j*Lj 

[W/K] 
perete nord (PEn) 131.01 2.088 62.744 1 62.744 
perete est (PEe) 56.05 2.088 26.844 1 26.844 
perete sud (PEs) 126.91 2.088 60.781 1 60.781 
perete vest (PEv) 52.09 2.088 24.947 1 24.947 
usa acces (Ua) 1.89 0.28 6.75 1 6.75 
ferestre nord (FEn) 12.36 0.5 24.72 1 24.72 
ferestre sud (FEs) 16.56 0.5 33.12 1 33.12 
ferestre vest (FEv) 3.96 0.5 7.92 1 7.92 
pardoseala rece (Pardrece) 32.78 2.388 13.727 0.35 4.804 
pardoseala cald (Pardcald) 202.25 3.773 53.605 0.35 18.762 
planseu sub pod (Tvan) 235.03 5.257 44.708 0.9 40.237 
TOTAL, j*Lj 311.62 

 
 
5. Coeficientul global de izolare termica, G1 [W/m3K]: 

                        G1 = 0.225 [W/m3K] 

6. Categoria Cladirii: 
 

Categoria cladirii este data de clasa de inertie termica: 
 

Cladirea se situeaza in Categoria 2, avand inertie termica mica / medie 
(M<400 kg/m2) 

 
 
7. Corectia pentru aporturile solare: 

Cladirea nu este puternic vitrata (  < 0.5) G1ref = 0 

8. Coeficientul global de referinta de izolare termica, G1ref W/m3K : 

G1ref = + G1ref , in care: 

a, b, c, d, e - coeficienti de control al elementelor de constructie 
 

a = 1.6 m2K/W 
b = 4.5 m2K/W 
c = 2.3 m2K/W 
e = 0.5 m2K/W 
d = 1.4 W/mK 



G1ref = 0.322 W/m3K 

9. Concluzii 

Din compararea valorilor G1 si G1ref rezulta ca: 

-3-
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Anexa 8. FOTOGRAFII  

1. Fațada de nord  
 

 
 
 

2.  Fațada de est și colț sud-est 

 
 

 



RAPORT AUDIT ENERGETIC CLĂDIRE SALA SPORT SLOBOZIA, STR. VIILOR, nr. 61  

 
        C E R T I C O R P 
audit si management energetic 

Program informatic: 
AllEnergy v 9.0 https://certicorp.ro                 Pag. 2 / 5                                                                     

 

3. Fațada de sud  

 
 
 

4. Fațada de vest și colțul de nord-vest 
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5. Zone interioare parter  
 

  

  
 

6. Etaj (parțial) 
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7. Sisteme de incălzire   

 

 
 

  
 

8. Calorifere  
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9. Incălzire cu sistem de infraroșu indepărtat, film flexibil de incalzire pardoseala. Este un 

sistem de proces Easy-to-Construction/Installation 
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AUTORIZARI  
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ANEXA nr. 10 

 

Impactul măsurilor propuse asupra consumului de energie din surse regenerabile 

 

 În urma implementării măsurilor de eficientizare a clădirii Școala Profesională Specială „Ion 
Teodorescu”, consumul de energie primară din surse regenerabile are un procentaj de aproximativ 53 
% din consumul total de energie primară. 

 În urma implementării măsurilor de eficientizare la clădirea Sala de sport a Școlii Profesionale 
Speciale „Ion Teodorescu”, consumul de energie primară din surse regenerabile are un procentaj de 
aproximativ 21 % din consumul total de energie primară. 

 În cazul in care se solicită finanțare pentru ambele clădiri, ca fiind pe același teren, nivelul 
cumulat al acestora, din punct de vedere al consumului de energie primară din surse regenerabile, are 
un procentaj de aproximativ 52 % din consumul total de energie primară. 

 Datele privind cunsumurile de energie primară și consumurile de energie din surse 
regenerabile sunt prezentate in tabelele 1, 2, 3.. Valorile din tabele sunt preluate din Rapoartele de 
rezultate ale Certificatelor de Performanță Energetică.  

Tabel. 1. Scoala Profesională Specială „Ion Teodorescu” - Slobozia, str. Viilor, nr. 61, Ialomița  

Indicator 
In faza inițială 
(clădire reală) 

După aplicarea 
măsurilor in variant 1 - 
polistiren  

După aplicarea 
măsurilor in variant 2 - 
poliuretan 

Consumul anual de energie - 
Ep 
[kWh/an] 

1174197.988 299784.662 292461.513 

Consumul anual de energie 
din surse regenerabile - 

regsurseQ [kWh/an] 
- 340141.38 331086.439 

CONSUM TOTAL DE 
ENERGIE 
[kWh/an] 

1174197.988 639926.042 623547.952 

Procentaj consum din surse 
regenerabile din consumul 
total de energie primară [%] 

nu există 53 % 53 % 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. SALA DE SPORT - Scoala Profesionala Speciala ,,Ion Teodorescu" - Slobozia, str. Viilor, 
nr. 61, lalomita 

In faza initiala Dupa aplicarea 
Indicator (cladire reala) masurilor de 

eficientizare 
Consumul anual de energie -
Ep 216076.775 11776.547 
[kWh/an] 

Consumul anual de energie 
din surse regenerabile - - 3132.28 
Qsurse reg [kWh/an] 

CONSUM TOTAL DE 
EN ERG IE 216076.775 14908.827 
[kWh/an] 
Procentaj consum surse 
regenerabile din consumul nu exista 21.01 % 
total de energie primara [%] 

Tabel 3. IMOBIL, str. VllLOR, nr. 61, SLOBOZIA, IALOMITA (cladire Scoala Profesionala Speciala 
+ Sala sport) 

Indicator 

Consumul anual de energie -
Ep [kWh/an] 

Consumul anual de energie 
din surse regenerabile -

Qsurse reg 

kWh/an 
CONSUM TOTAL DE 
EN ERG IE 
kWh/an 

Procentaj consum din surse 
regenerabile din consumul 
total de energie primra [%] 

In faza initiala 
(cladire reala) 
scoala + sala 

sport 

139027 4. 763 

139027 4. 763 

nu exista 

Dupa aplicarea 
masurilor in varianta 
- polistiren (scoala) + 
masuri sala sport 

311561.209 

343273.66 

654834.869 

52.42 % 

Dupa aplicarea 
1 masurilor in varianta 2 

- poliuretan (scoala) + 
masuri sala sport 

304238.06 

334218.719 

638456.779 

52.35 % 

Pag. 2 I 2 
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CUPRINS 
 

Capitolul I. DATE PRIVIND CLĂDIREA EXISTENTĂ (expertizarea clădirii existente) 
 

1.1. Date generale cu privire la construcția existentă 
 

1.2. Fișa de analiză termică și energetică a clădirii 

Capitolul II CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ (CPE), al clădirii existente 

2.1. Certificatul de Performanță Energetică 

2.2. Anexa la Certificatul de Performanță Energetică 

2.3. Raport de rezultate 

2.4. Calculul coeficientului global de izolare termica G1 

 
Capitolul III RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC (RAE) 

3.1. Informații generale. 

3.1.1. Prezentarea generală a clădirii 
 

3.1.2. Fișa de Analiză Termică și Energetică (FATE) a clădirii eficientizate 
 

3.1.3. Consumurile anuale specifice şi totale de căldură, apă caldă, energie 
pentru iluminat, ventilare mecanică și climatizare și emisiile echivalente de CO2 

 
3.2. Soluții / Măsuri și/sau pachete de măsuri cu detalierea măsurilor propuse pentru 
eficientizarea energetică a clădirii 

 
3.3. Rezultate in urma aplicării soluțiilor. 

 

3.3.1. Certificate de Performanță Energetică a clădirii eficientizate – varianta 1  
 

3.3.2. Rapoarte de rezultate clădire eficientizată – varianta 1  
 

3.3.3. Calculul coeficientului global de izolare termica  G1 clădire eficientizată -  
varianta 1 

 

3.3.4. Certificate de Performanță Energetică a clădirii eficientizate – varianta 2  
 

3.3.5. Raport de rezultate clădire eficientizată – varianta 2 
 

3.3.6. Calculul coeficientului global de izolare termica  G1 clădire eficientizată - 
varianta 2 

 

3.3.7. Analiza rezultatelor obținute din punct de vedere al consumurilor anuale de 
energie și emisii de CO2, pe baza rapoartelor de rezultate (CPE) pentru clădire, 
în starea inițială și după aplicarea măsurilor pentru eficientizare energetică 

 
3.4. Analiza eficientei economice a masurilor de eficientizare  energetică propuse. 

 
3.5. Concluzii 
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INTRODUCERE 

Scopul prezentului studiu constă în realizarea auditului energetic pentru clădire și 
instalațiile sale energetice, cu referire la energia consumată pentru încălzire, prepararea apei 
calde menajere, iluminat climatizare și ventilare menanică în conformitate cu legislația din 
domeniul construcțiilor și cu reglementările tehnice în vigoare: Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii şi a regulamentelor emise în aplicarea acesteia; Legea nr. 50/1991, cu 
completarile si modificarilor ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
Legea nr. 7 / 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții; Legea 121/2014 privind eficienta energetica, cu 
modificările si completările ulterioare prevăzute în Legea 160/2016; O.U.G. nr. 69/2010 si a 
Normelor de aplicare a O.U.G. 69/2010 şi a celorlalte acte normative şi reglementări tehnice 
în vigoare (C107-2005, NP 048-2000, Mc 001 – 2006, etc.), prin aplicarea Legii nr. 163/2016 
cu modificarile ulterioare. 

Clădirea de referință este conform metodologiei MC-001 / 2 / 3 – 2006. Carcateristicile 
acesteia sunt introduse in programul informat AllEnergy v 9.0. Soft-ul este certificat, fiind 
utilizat pentru elaborarea Certificatelor de Performanță Energetică. 

Măsurile de intervenţie asupra clădirii trebuie să asigure incadrarea in cerintele 
Ordinului Ministrului MDRAP nr. 2641/2017. 

Raportul de audit energetic, identifica masurile de reabilitare si modernizare energetica 
al cladirii indiferent de sursa de finantare. 

 
Realizarea auditului energetic al unei clădiri presupune parcurgerea a patru etape: 

1. Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza 
caracteristicilor reale ale sistemului construcţie — instalaţii aferente (încălzire, apă caldă de 
consum, ventilare, climatizare, iluminat). 

2. Respectarea cerinţelor minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elementele de 
anvelopă ale acestora, prevăzute în anexa A15 din partea I — Anvelopa clădirii, indicativ Mc 
001/1-2006. 

3. Identificarea măsurilor de eficientizare energetică şi analiza eficienţei economice a 
acestora. 

4. Întocmirea raportului de audit energetic. 
 

Măsurile stabilite prin prezentul document vizează atât clădirea cât și instalațiile, 
pentru utilizarea surselor de energie convenționale și regenerabile pentru protejarea 
imobilului prin îmbunățirea performanțelor pentru asigurarea condițiilor optime desfășurării 
activităților conform destinației de învățământ, la capacitate maximă, în condiții de confort, 
coroborat cu reducerea costurilor de exploatare și diminuarea emisiilor nocive. 

Scopul principal al măsurilor de reabilitare / eficientizare energetică a clădirii existente 
îl constituie reducerea consumurilor de căldură pentru încălzirea spaţiilor şi pentru 
prepararea apei calde de consum în condiţiile asigurării condiţiilor de microclimat confortabil. 

Solutiile de reabilitare si eficientizare energetica urmaresc sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon si atingerea obiectivului specific „Creșterea eficienței 
energetice in clădirile publice care înregistrează consumuri energetice mari”. 



RAPORT AUDIT ENERGETIC CLĂDIRE ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALĂ SLOBOZIA, STR. VIILOR, nr. 61 – REVIZUIT – martie 2021 

C E R T I C O R P 
audit si management energetic 

Program informatic: 
AllEnergy v 9.0 https://certicorp.ro Pag. 4 / 41 

 

 

 

Capitolul I 

DATE PRIVIND CLĂDIREA EXISTENTĂ 
(expertizarea clădirii existente) 

 

1.1. DATE GENERALE CU PRIVIRE LA CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ 
 

Clădirea se află in zona de centru-nord a municipiului Slobozia, pe strada Viilor, nr. 61. 
Clădirea are destinație administrativă și social culturală, respectiv clădire de 

învățământ / școală, fiind edificată în anul 1975. 
Construcția are aproximativ forma literei „T”, are regim de înălțime P+2, și prezintă 

următoarele caracteristici constructive: stalpi si grinzi 
- pereți din zidărie din cărămidă, cu grosimea de 0.25 m 
- pardoseli din parchet si mozaic pe holuri; 
- acoperiș tip șarpantă din lemn cu invelitoare din tablă; 
- vitraje, respectiv ferestre și uși exterioare cu tâmplărie din PVC si geam termopan. 

 
Descrierea instalaţiilor de încălzire, apă caldă menajeră şi iluminat 

- pentru incâlzire este utilizat un sistem compus din 4 microcentrale termice de 94,9 
KW, (3 funcționare continuă si 1 de rezerva) cu funcționalitate pe combustibil gazos, in 
condensație cu puteri termice care să acopere necesarul de energie. Alimentarea cu 
combustibil a microcetralelor se realizeaza prin instalatia de gaze naturale. 

Acestea sunt montat intr-un spațiu distinct, situata la parter, cu funcțiunea de 
centrală termică. Microcentralele sunt complet automatizate având aprindere 
electronică cu controlul flăcării, termostat de siguranță, pompă de recirculare agent 
termic, presostat diferențial pentru controlul tirajului, senzor de temperatură pe tur și 
retur, supapă de siguranță, manometru vas expansiune etc. ; 

Notă: datele au fost extrase din Proiectul tehnic „Refacerea instalație termică și 
inlocuire cazane” din iulie 2019 pus la dispoziție de către beneficiar. Tot din acest 
document se vor extrage si alte date necesare intomirii Fisei de Analiza Termică și 
Energetică. 

Centralele ca si instalatia de incalzire sunt in garantia executantului lucrarii 
prevazute in contract. 

- pentru prepararea apei calde menajere sunt utilizate 5 boilere electrice a câte 1,5 KW 
- iluminatul se realizeazacu lămpi cu neon 2 x 18 W pe holuri și lămpi neon 4 x 18 W in 

salile de clasă și birouri 
 
 
 

1.2 FIȘA DE ANALIZĂ TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A CLĂDIRII 
 

Metodologia Mc 001-2006 prevăzută de reglementările tehnice în vigoare se utilizează 
la stabilirea/verificarea performanţei energetice a clădirii în vederea elaborării certificatului de 
performanţă energetică a clădirii precum şi la analiza termică şi energetică, respectiv 
întocmirea auditului energetic al clădirii care urmează a fi eficientizată din punct de vedere 
termic şi energetic. 
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FIȘA DE ANALIZĂ TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ (FATE) 

pentru CLĂDIRE Școala Profesională Specială “Ion Teodorescu”, 
situată în Slobozia, strada VIILOR, nr. 61 

Data elaborării. 01.05.2020 
 

Proiectant general: date insuficiente 
Auditor energetic: ing. Cotet Marian, auditor energetic gr. I, C+I. 
Clădirea: CLĂDIRE de ÎNVĂȚĂMÂNT / ȘCOALĂ 
Adresa: municipiul Slobozia, str. Viilor, nr. 61, jud. Ialomița 
Proprietar: Consiliul Județean Ialomița 

□ Categoria clădirii: 
 

[… ] locuinţe [ ... ] birouri […] spital 

[… ] comerţ [….] hotel […] autorităţi locale / guvern 

[ X ] şcoală [….] cultură [...] altă destinaţie: 
 

□  Clasificare clădire – funcție de clasa de inerție (masa și aria fiecărui element de 
construcție și aria desfășurată a clădirii): 

 

1. [....] mixt „ocupare continuă” și „ocupare discontinuă” 
2. [ X ] „ocupare discontinuă” (altele față de punctul 1) 

 
□ Tipul clădirii: 

 

[ X ] individuală […] insiruită 

[….] bloc […] tronson de bloc 
 

□ Zona climatică în care este amplasată clădirea: zona II conform SR 1907-1. 
 

□ Regimul de înălţime al clădirii: P+2 E 

□ Anul construcţiei: 1975 

□ Structura constructivă: stâlpi și grinzi beton armat, zidărie din cărămidă 
 

[ X ] zidărie  [….] cadre din beton armat 
[…] pereți structurali din beton armat [ X ] stâlpi și grinzi 
[…] diafragme din beton armat [….] schelet metalic 

□ Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia: 
[ .... ] parte de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ și RELEVEU 
[ X ] secțiuni reprezentative ale construcției 
[ …] detalii de construcție 
[….] planuri pentru instalația de încălzire interioară 
[….] schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară 
[ X ] plan/ proiect tehnic pentru „refacere instalație termică și inlocuire cazane” 

 
□ Gradul de expunere la vânt 

[….] adăpostită; [ X ] moderat adăpostită; [….] liber expusă (neadăpostită) 
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□ Starea subsolului tehnic al clădirii: (Tip subsol – nu există) 

[ X ] fără subsol; 
[ ...] uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună; 
[….] uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună; 
[….] subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea 

exterioară) 

□ Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale 
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ANVELOPA 
□ Starea constructivă a clădirii: cadre din beton armat și zidărie din cărămidă, planșee 

din beton armat, acoperiș din șarpantă (lemn cu învelitoare tablă). 

□ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor 
caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei 
clădirii. Descrierea elementelor de construcţie (pereţi, planşee, terasă/acoperiş, 
ferestre/uşi exterioare, alte elemente de construcţie, inclusiv ariile corespunzătoare 
elementelor de construcţie. 
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 Pereți exteriori opaci: 

 Suprafața totală a pereților exteriori opaci [m2]: 1246.94 m2 

 

PE 

 

Descriere 

 
Suprafață 

[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de    

reducere, r 
[%] Material Grosime 

[m] 

PEn 
(nord) 

Zidărie cărămidă  
 
(R = 0,6 m2K/W) 

363.62 
- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 

0.02 
0,25 
0,03 

0.715 

PEe 
(est) 

Zidărie cărămidă  
 
(R = 0,6 m2K/W) 

285.62 
- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 

0.02 
0,25 
0,03 

0.712 

PEs 
(sud) 

Zidărie cărămidă  
 
(R = 0,6 m2K/W) 

319.22 
- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 

0.02 
0,25 
0,03 

0.712 

PEv 
(vest) 

Zidărie cărămidă  
 
(R = 0,6 m2K/W) 

278.48 
- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 

0.02 
0,25 
0,03 

0.712 

 Stare: [ X ] bună [….] pete condens [….] igrasie 

 Starea finisajelor: [ …. ] bună [ X ] tencuială căzută parțial 

 Tipul și culoarea materialelor de finisaj la exterior: finisaje din tencuială 
(cenușiu deschisă) și partial pe fatada de sud sunt montate placaje de 
cărămidă tip Bratcă 

 
 Elemente de umbrire a fațadelor: parțial vegetație / copaci, la colțul de nord, 

vest, pe latura de sud vest și de vest; 

 Rosturi despărțitoare pentru tronsoane ale clădirii: nu există. 

 Tipul rostului: [ …. ] închis [….] deschis 

 Deschiderea rostului (distanța dintre pereți), d [m]: ....... 
 

 

PE 

 

Descriere 

 
Suprafață 

[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de    

reducere, r 
[%] Material Grosime 

[m] 
- - - - - - 

 

 Planșeu peste subsol / pe sol: 

 Suprafața totală a planșeului [m2]: 686.34 m2 

 
 

Pard 

 

Descriere 

 
Suprafață 

[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Material Grosime 
[m] 
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 Acoperiș / terasă: șarpantă, lemn cu invelitoare tabla 

 Tip: […] necirculabilă […] circulabilă [ X ] șarpantă 

 Stare [ X ] bună 
[…] uscată 

[…] deteriorată (asteriala) 
[…] umedă 

 Ultima reparație: [….]  ˂ 1 an […] 1-2 ani 
[ X ] 2-5 ani [… ] ˃ 5 ani 

 Material finisaj: nu este cazul 

 Strarea acoperișului peste pod: 

 Planșeu sub pod: 

- aria planseului sub pod: 686.34 
 

 
 
 

Pard 

 
Pardoseala 

 
(R_echiv = 1.714 m2K/W) 

 
 

686.34 

Parchet /mozaic 
Mozaic 
Beton armat 
Nisip 
Pământ 

0.2 
0.07 
0.2 
0.3 
0.3 

 
 

 Planșeu peste subsol tehnic: nu există subsol tehnic 

 Suprafața totală a planșeului [m2]: ....--- ........ m2 

 Volumul de aer din subsolul tehnic [m³]: nu există subsol tehnic 
 

 
PSb 

 
Descriere 

 
Suprafață 

[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de    

reducere, r 
[%] Material Grosime [m] 

- - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  [ X ] bună 

[….] acoperiș spart/neetanș la acțiunea ploii sau zăpezii 
 
 
 
 
 
 

 
Pl 

 
Descriere Arie 

[m²] 

Straturi componente (i → e) Coeficient de 
reducere, r 

[%] Material Grosime 
[m] 

 

Tvan 

Beton 
armat 
(R = 1.327 
m2K/W) 

 
 

686.34 

Mortar de var 0,02  
 

0.75 Beton armat 0.15 

Șapă 0.05 

Bitum 0.001 

 
 Ferestre / uși exterioare: PVC și geam termoizolant la toate ferestrele si 

ușile exterioare de acces. 
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Direcție Descriere 

FE / UE 
Arie 
[m²] 

Coeficient de 
reducere, r 
[%] 

Tipul 
tamplariei 

Grad 
etansare 

Prezenta 
oblon (e) 

 
 

N 

Tamplarie PVC 
geam termoizolant 

(FEn) 
(R = 0.48 m2K/W) 

 
 
159.5 

 
 

1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant 

 
 
bun 

 
 
Nu există 

 
E 

Tamplarie PVC 
geam termoizolant 

(FEe) 
(R = 0.48 m2K/W) 

 
74.84 

 
1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant 

 
bun 

 
Nu există 

 
S 

Tamplarie PVC 
geam termoizolant 

(FEs) 
(R = 0.48 m2K/W) 

 
223.9 

 
1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant 

 
bun 

 
Nu există 

 

V 

Tamplarie 
PVC geam 
termoizolant 
(Fev) 

(R = 0.48 m2K/W) 

 

81.98 

 

1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant 

 

bun 

 

Nu există 

 Aria totală a tamplariei exterioare [m²]: 540.22 mp 

 Stare tâmplărie: 
[ X ] bună (PVC); 
[…] evident neetanșată (lemn, metal); 
[…] fără măsuri de etanșare (lemn, metal); 
[…] cu garniture de tanșare (PVC); 
[…] cu măsuri special de etanșare 

 
□ Alte elemente de construcţie 

 Pereți interiori casa scării: 
 

 
Pi 

 
Descriere 

 
Arie [m²] 

Straturi componente (i → e) Coeficient de 
reducere, r 

[%] 
Material Grosime 

[m] 
 
Pics 

Zidărie cărămidă 
(R = 0.451 m2K/W) 202.296 

- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Tencuială var 

0.02 
0,25 
0.02 

1 

 Aria totală a pereților interiori casa scării [m²]: 202.296 mp 

 
 Uși acces hol 

 

 
Ua Descriere Arie 

[m²] 

Coeficient de 
reducere, r 
[%] 

Tipul 
tamplariei 

Grad 
etansare 

Prezenta 
oblon (e) 

 
Uah Tamplarie PVC 

(R = 0.28 m2K/W) 

 
51.48 

 
1 PVC 

 
bun 

 
Nu există 

 Aria totală a ușilor de acces hol [m²]: 51.48 mp 



RAPORT AUDIT ENERGETIC CLĂDIRE ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALĂ SLOBOZIA, STR. VIILOR, nr. 61 – REVIZUIT – martie 2021 

C E R T I C O R P 
audit si management energetic 

Program informatic: 
AllEnergy v 9.0 https://certicorp.ro Pag. 11 / 41 

 

 

 

□ Elemente de construcție mobile din spațiile comune 

 ușa de intrare în clădire: 
[ … ] ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță 

(interfon, cheie) 
[ X ] ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în 

perioada de neutilizare 
[…] ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată 

frecvent deschisă în perioada de neutilizare. 
 

 ferestre de pe casa scărilor: 
[…] ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garniture de etanșare; 
[ X ] ferestre / uși în stare bună dar neetanșe; 
[…] ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte 

 
□ Caracteristici ale spațiilor școlii 

 
 Suprafața constuită desfășurată / suprafața pardoselii spațiului încălzit (utilă): 

 

Aria utilă 
Încălzită [m2] 

Aria utilă 
totală [m2] 

Aria construită 
desfășurată [m2] 

1849.95 1849.95 2325 

 
 Volumul spațiului încălzit / volumul total al clădirii: 

 
Volumul încălzit 

[m3] 
Volumul total 

[m3] 

5919.7 5919.7 

 
 Înălțimea medie liberă a unui nivel: 

 

Regim înălțime Înălțime [m] 
Subsol 0 
Parter 3.40 

Etaj 1-2 3.40 
 

□ Gradul de ocupare al spaţiului incălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de 
incălzire: 8 h / 5 zile / săptămână 

□ Adâncimea medie a pânzei freatice: informatie necunoscuta; Ha = ~ 4 m 

□ Inâlţimea medie a subsolului fată de cota terenului sistematizat [m]: nu este cazul 
 
 

INSTALAȚIILE 

□ Temperatura interioară echivalentă pentru spațiul încălzit: aprox. 19oC 

□ Instalația de încălzire interioară 

 Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor 
[ X ] surse proprii, cu combustibil: gaz natural - sunt montate 4 microcentrale. 
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[…] centrală termică de cartier; 
[…] termoficare – punct termic central; 
[…] termoficare – punct termic local; 
[…] altă sursă sau sursă mixtă 

 
 Tipul sistemului de încălzire: 

[…] încălzire locală cu sobe; 
[ X] încălzire centrală cu corpuri statice; 

[...] încălzire locală cu corpuri statice; 
[…] încălzire central cu aer cald; 
[…] încălzire centrală cu planșee încălzitoare; 
[…] alt sistem de încălzire 

 
□ Date privind instalatia de încălzire locală cu sobe: nu este cazul 

 

Nr. Tipul sobei Combustibil Data Element reglaj Element Data ultimei 
intrețineri 

- - - - - - - 

 
Starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului: nu este cazul 

[…] coșurile au fost curătate cel putin o dată în ultimii doi ani; 

[…] Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin doi ani 

□ Date privind instalațiile de încălzire interioare cu corpuri statice: 117 buc 

- corpuri statice din oțel tip panou cu diverse tipuri de robineti. 
 

Tip corp 
static 

Număr corpuri statice 
[buc.] 

Suprafața echivalentă 
termic [m2] 

în spațiul 
locuit 

în spațiu 
comun 

Total în spațiul 
locuit 

în spațiu 
comun 

Total 

panou tb 
22X600 

  
117 

  662.358 

TOTAL 0 0 117 0 0 662.358 

 tip distribuţie a agentului termic de încălzire: 
[ X ] inferioară; 
[…] superioară; 
[…] mixtă 

 necesarul de căldură de calcul aproximativ: 255.28 KW 

 racord la sursa proprie cu caldură: 
[ X ] record unic; 
[ … ] multiplu 

- diametru nominal [mm]: 20 mm; 
- disponibil de presiune (nominal) [mm H2O]: 3000 mmCA 

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

 Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul coloanelor): nu este cazul; 
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- la nivel de racord: armaturi de reglaj; 
- la nivelul coloanelor: armaturi de reglaj; 
- la nivelul corpurilor statice: armaturi de reglaj. 

 Elemente de reglaj termic și contorizare (la nivelul corpurilor statice): 
[ X ] Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj si acestea sunt 
funcţionale (Corpurile statice sunt dotate cu robineti de reglaj - nu exista date 
privind funcționalitatea acestora) 
[…] 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 jumatate 
dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale 

 Rețeaua de distribuție amplasată în spațiile neîncălzite: 

- Lungime: 2163; 

- Diametru nominal: conform tabel (estimat): 
 

Diametru conducte Lungime [m] 
20 2163 

- Termoizolație: stare – nu este cazul 

 Starea instalație de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor: 
[…] corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după 

ultimul sezon de încălzire; 
[ X ] corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte 

de ultimul sezon de încălzire, mai devreme de trei ani; 
[...] corpurile statice nu au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu 

mai mult de trei în urmă 
 Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire: nu este cazul 

[ X ] coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire 
a acestora, funcționale; 

[…] coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a 
acestora sau nu sunt funcționale. 

 Date  privind instalația  de  incălzire  interioară  cu planșeu încălzitor: nu este 
cazul 

- Aria planşeului încălzitor [m²]: .............. 
- Lungimea [m] si diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare: ............. 

 
Diametru serpentina. [mm]    

Lungime [m]    

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei: nu este cazul. 
 

 Sursa de încălzire – 4 microcentrale termice in condensatie cu funcționare cu 
gaz natural, complet automatizate (3 cazare active si 1 de rezerva) 

- putere nominala: 94.9 kW / buc 
- randament de catalog: - 0.9 
- anul instalarii: - 2019 
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- ore de functionare: - date indisponibile 
- stare (arzator, conducte si armaturi, manta): - date indisponibile 

 
□ Date privind instalaţia de apă caldă de consum (a.c.m): 

 
 Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum (a.c.m.): 5 boilere 

electrice a câte 1,5 KW 
[ X ] sursă proprie, cu: curent electric 
[…] central 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 (a.c.m.): 5 boilere 

electrice a câte 1,5 KW 
[….] din sursă centralizată; 
[... ] microcentrale termice proprii; 
[ X ] 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 a.c.m. / a.r.: 15 / 33 

 Număr de obiecte sanitare – pe tipuri 
 

Tip consumator Număr 
WC 18 
Lavoar 14 
Cadă baie - 
Spălator 1 
Cadă duș - 

 Racord la sursa centralizată cu caldură: nu este cazul 
[…] record unic; 
[…] multiplu ….. puncte 

- diametru nominal [mm]: - 
- disponibil de presiune (nominal) [mm H2O]: - 

 Conductă de recirculare a a.c.m.: nu este cazul 
[…] funcțională; 
[…] nefuncțională 
[ X ] nu există 

 
 Contor de căldură general: nu există 

- tip contor: -; 
- anul instalării: - 
- existenţa vizei metrologice: - 

 Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu este cazul 
[ X ] nu există; 
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[ ... ] partial; 
[ ... ] peste tot. 

D Alte informatii: date insuficiente sau nu este cazul. 
- acesibilitatea la racordul de apa calda din subsolul tehnic: nu este cazul; 
- programul de livrare a apei calde de consum: non-stop 
- facturi pentru apa calda de consum pe ultimii 5 ani: nu este cazul; 
- facturi pentru consumul de gaze naturale pentru cladirile cu instalatie 

proprie de producere a a.c.m. functionand pe gaze naturale - facturi pe ultimi 5 
ani : nu este cazul; 

- date privind starea armaturilor si conductelor de a.c.m.: nu se observa 
pierderi de fluid, termoizolatia conductelorinexistenta. 

- temperatura apei reci din zona/localitatea in care este"amplasata cladirea 
(valori medii lunare - de preluat de la statia meteo locala .sau ae la regia de apa): 
date insuficiente; 

- numarul de persoane mediu pe durata unui"an (pentru care se cunosc 
consumurile facturate ): date insuficiente . 

- temperatura apei reci din zona I ,localitatea Tn care este amplasata cladirea 
tar (vara) = 15°C, tar (iarna) i= 5°C 

'l 
- numarul mediu de persoane: 160 

o lnstalatia de iluminat: , 

./ Tip iluminat: sisteme mixte (fluorescent, LED, inca~denscent 
[ X] fluorescent [ ... ] incandescent [ ... ] mixt 

./ Starea retelei de conductori pentru asigurarea iluminatului: 

[ x] buna [ ... ] uzata [ X ] date indisponibile 

../ Puterea instalata a sistemului de iluminat: 6000 W - aproximativ 85 corpuri de 
iluminat cu cate 4 tuburi de iluminat fluorescent 

o lnstalatia de 'ventilare/climatizare: 
Date privind instalatia de climatizare: nu exista 

Date privind instalatia de ventilare mecanica: ventilare naturala necontrolata; 

intocmit, 

Auditor energetic, 

COTET MARIAN 

CERTICORP 
audit si management energetic 

Program informatic: 
All Energy v 9.0 

https:// certicorp.ro Pag. 15 I 41 
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Capitolul II 

 

CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ (CPE)  
AL CLĂDIRII EXISTENTE 

Certificatul de performanță energetică și toate documentele conexe a fost realizat prin 
intermediul programului informatic „AllEnergy v 9.0”. 

Soft-ul este certificat, fiind utilizat pentru elaborarea Certificatelor de Performanță 
Energetică. 

 

2.1. Certificatul de Performanță Energetică (CPE), conform Anexa 1 
 
 

2.2. Anexa la Certificatul de Performanță Energetică , conform Anexa 2 
 
 

2.3. Raport de rezultate conform Anexa 3 
 
 

2.4. Calculul coeficientului global de izolare termica G1 conform Anexa 4 
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Informații generale. 

 

Capitolul III  

RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC (RAE) 
 
 

Beneficiar Consiliul Județean Ialomița 
 

Obiectiv 
Clădire Școala Profesională Specială “Ion 
Teodorescu” 

- Slobozia, str. Viilor, nr. 61, jud. Ialomița - 
Auditor energetic C&I grd. I Ing. Coteț Marian 
Data elaborării Mai 2020 

 

3.1. 
 

Clădire de referință 

a) aceeasi formă geometrică, volum si 
arie totala a anvelopei ca si clădirea reală; 
b) aria elementelor de construcție 
transparente se determină in funcție de 
aria utilă a pardoselii incintelor ocupate; 
c) rezistențele termice corectate ale 
elementelor de construcție din 
componenta anvelopei clădirii sunt 
caracterizate de valorile minime normate 
conform OM 2641 / 2017; 
d) valorile absorbtivității radiației solare a 
elementelor de construcție opace sunt 
aceleași ca in cazul, clădirii reale; 
e) factorul optic al elementelor de 
contrucție exterioare vitrate (αi) = 0,28 
f) factorul mediu de insorire al fațadelor 
are valoarea corespunzatoare clădirii 
reale; 
g) numarul de schimburi de aer din spațiul 
incalzit corespunde asigurarii confortului 
fiziologic in spațiile ocupate; 
h) sursa de căldură pentru incalzire si apa 
calda de consum este centrală termică 
proprie cu combustibil gazos si boiler de 
acumulare; 
i) sistemul de incalzire este de tipul cu 
corpuri statice; 
j) instalația de incalzire interioara este 
dotata cu elemente de raglaj termic si 
hidraulic la baza coloanelor de distributie 
si la nivelul corpurilor statice 
k) randamentul de producere al caldurii 
aferent centralei termice este caracteristic 
echipamentelor moderne noi, fara pierderi 
de fluid in instalațiile interioare; 
l) in cazul in care se impune climatizarea 
spațiilor ocupate, randamentul instalației 
de climatizare reglată din punct de vedere 
aeraulic si care funcționeaza conform 
procesului cu consum minim de energie; 
m) nu se acorda penalizari conform 

Clădire eficientă energetic 

Cladirea eficienta energetic reprezintă o cladire 
virtuala avand urmatoarele caracteristici 
generale,valabile pentru toate tipurile de cladiri: 

 
1. aceiasi functie geometrica, volum si suprafata totala 
a anvelopei ca si cladirea expertizata; 
2. suprafata elementelor de constructie transparente 
(ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) pentru 
cladiri de locuit este SF(R)=0.21*Sinc in care Sinc 
reprezinta suprafata utila a spatiilor incalzite. 

Pentru cladiri cu alta destinatie dacat locuinte, 
suprafata elemntelor de constructie transparent 
(ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) este 
identica cu cea a cladirii reale, 
3. suprafata totala a elementelor de constructie vitrate 
se distribuie pe fatadele cladirii de referinta proportional 
cu suprafetele vitrate ale cladirii reale, 
4. suprafata peretilor exteriori opaci verticali este: 
Spo(R)=SE – SF(R) in care SE reprezinta suprafata 
totala a elementelor de constructie verticale; 
5. rezistentele termice corectate ale elementelor de 
constructie din componenta anvelopei cladirii sunt 
caracterizate de valorile normate; 
6. valorile absorbtivitatii la radiatia solara a 
elementelor de constructie sunt urmatoarele: 
- perete exterior opac vertical Pabs=0.40, 
- terasa exterioara/acoperis    Tabs=0.60, 
7. factorul optic al elementelor de constructie 
exerioare vitrate este de 0.30; 
8. factorii medii de insorire sunt: 
- suprafete orizontale 0.85, 
- suprafete verticale 0.85, 
9. sistemul de incalzire si preparare a.c.m. precum si 
combustibilul utilizat sunt aceleasi ca si in cazul cladirii 
reale , 
10. numarul de schimburi de aer din spatiul de locuit 
pentru permeabilitate medie a taplariei si fara 
considerarea coficientului de majorare (tamplarie 
exterioara in stare buna); 
11. instalatia de incalzire interioara este caracterizata 
de dotarile si parametri de functionare conform 
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capitolului II.4.5 din normativ, p0 = 1,00 proiectului, randamentul de producere a caldurii fiind 

caracteristic echipamentelor noi, nu sunt pierderi de 
fluid in instalatiile interioare; 
12. conductele din spatiile neincalzite (subsol tehnic) 
sunt izolate termic conform solutiei din proiect (solutie 
clasica), 
13. instalatia de a.c.m. este caracterizata de dotarile si 
parametrii de functionare conform proiectului, iar 
consumul specific de caldura pentru preparare acm 
sunt cele normate/rationale functie de tipul cladirii. 
14. Nu se acorda penalizari. 

 

Reducerea cea mai eficienta a consumului total de energie este realizata prin 
respectarea principiului Trias Energetica. Acest principiu indică prioritizarea actiunilor de 
eficientizare realizându-se si o dimensionare corecta a surselor de energie necesare. 
Principiul stabileste trei etape esențiale astfel: 

a. reducerea în primă fază a consumurilor de energie; 
b. ulterior, se asigură cantitațile de energie necesare pe cât posibil (si în conditii de 

eficienta financiara) din surse regenerabile 
c. la final se completeaza necesarul de energie rămas din sursele fosile cele mai putin 

poluante (de exemplu, prin cogenerare) 
 

3.1.1. Prezentarea generală a clădirii 
Clădirea se află in zona de centru-nord a municipiului Slobozia, pe strada Viilor, nr. 61. 
Clădirea are destinație administrativă și social culturală, respectiv clădire de 

învățământ / școală, fiind edificată în anul 1975. 
Construcția are aproximativ forma literei „T”, are regim de înălțime P+2, și prezintă 

următoarele caracteristici constructive: stalpi si grinzi 
- pereți din zidărie din cărămidă, cu grosimea de 0.25 m 
- pardoseli din parchet si mozaic pe holuri; 
- acoperiș tip șarpantă din lemn cu invelitoare din tablă; 
- vitraje, respectiv ferestre și uși exterioare cu tâmplărie din PVC si geam termopan. 

 
Descrierea instalaţiilor de încălzire, apă caldă menajeră şi iluminat 

- pentru incâlzire este utilizat un sistem compus din 4 microcentrale termice de 94,9 KW, (3 
funcționare continuă si 1 de rezerva) cu funcționalitate pe combustibil gazos, in condensație 
cu puteri termice care să acopere necesarul de energie. Alimentarea cu combustibil a 
microcetralelor se realizeaza prin instalatia de gaze naturale. 

Acestea sunt montat intr-un spațiu distinct, cu destinct de la parter, cu funcțiunea de 
centrală termică. Microcentralele sunt complet automatizate având aprindere electronică cu 
controlul flăcării, termostat de siguranță, pompă de recirculare agent termic, presostat 
diferențial pentru controlul tirajului, senzor de temperatură pe tur și retur, supapă de 
siguranță, manometru vas expansiune etc. ; 

Notă: datele au fost extrase din Proiectul tehnic „Refacerea instalație termică și 
inlocuire cazane” din iulie 2019 pus la dispoziție de către beneficiar. Tot din acest document 
se vor extrage si alte date necesare intomirii Fisei de Analiza Termică și Energetică. 
- pentru prepararea apei calde menajere sunt utilizate 5 boilere electrice a câte 1,5 KW 
- iluminatul se realizeazacu lămpi cu neon 2 x 18 W pe holuri și lămpi neon 4 x 18 W in 

salile de clasă și birouri.  
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3.1.2. Fișa de Analiză Termică și Energetică a clădirii eficientizate  
 

Pentru eficientizarea clădirii sunt propuse două variate de măsuri la pereții exteriori 
ai clădirii, cu placaje din polistiren EPS și respectiv cu poliuretan. Fisa de Analiza Termică 
și Energetică pentru clădirea eficientizată, cuprinde la elementele cu impact privind 
materialele folosite, date pentru ambele variante.      
 
 

FIȘA DE ANALIZĂ TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ  

pentru CLĂDIREA EFICIENTIZATĂ  
Școala Profesională Specială “Ion Teodorescu”, situată în Slobozia, strada Viilor, nr. 61 

 
Data elaborării. Mai 2020 

 
 

Proiectant general: date insuficiente 

Auditor energetic: ing. Cotet Marian, auditor energetic gr. I, C+I. 

Clădirea: CLĂDIRE de ÎNVĂȚĂMÂNT / ȘCOALĂ 

Adresa: municipiul Slobozia, str. Viilor, nr. 61, jud. Ialomița 

Proprietar: Consiliul Județean Ialomița 

□ Categoria clădirii: 
 

[… ] locuinţe [ ... ] birouri […] spital 

[… ] comerţ [….] hotel […] autorităţi locale / guvern 

[ X ] şcoală [….] cultură [...] altă destinaţie: 

□  Clasificare clădire – funcție de clasa de inerție (masa și aria fiecărui element de 
construcție și aria desfășurată a clădirii): 

 

1. [....] mixt „ocupare continuă” și „ocupare discontinuă” 
2. [ X ] „ocupare discontinuă” (altele față de punctul 1) 

 
□ Tipul clădirii: 

 

[ X ] individuală […] insiruită 

[….] bloc […] tronson de bloc 

□ Zona climatică în care este amplasată clădirea: zona II conform SR 1907-1. 
 

□ Regimul de înălţime al clădirii: P+2 E 

□ Anul construcţiei: 1975 

□ Structura constructivă: stâlpi și grinzi beton armat, zidărie din cărămidă 
 

[ X ] zidărie  [….] cadre din beton armat 
[…] pereți structurali din beton armat [ X ] stâlpi și grinzi 
[…] diafragme din beton armat [….] schelet metalic 
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□ Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia: 

[. ... ] parte de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ și RELEVEU 
[ X ] secțiuni reprezentative ale construcției 
[ …] detalii de construcție 
[….] planuri pentru instalația de încălzire interioară 
[….] schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară 

[ X ] plan/ proiect tehnic pentru „refacere instalație termică și inlocuire cazane” 

□ Gradul de expunere la vânt 
[….] adăpostită; [ X ] moderat adăpostită; [….] liber expusă (neadăpostită) 

 
□ Starea subsolului tehnic al clădirii: (Tip subsol – nu există) 

[ X ] fără subsol; 
[ ...] uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună; 
[….] uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună; 
[….] subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea 

exterioară) 

□ Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale 



C E R T I C O R P 
audit si management energetic 

Program informatic: 
AllEnergy v 9.0 https://certicorp.ro Pag. 21 / 41 

RAPORT AUDIT ENERGETIC CLĂDIRE ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALĂ SLOBOZIA, STR. VIILOR, nr. 61, REVIZUIT – martie 2021   

 

 
 
 

ANVELOPA 
□ Starea constructivă a clădirii: cadre din beton armat și zidărie din cărămidă, planșee 

din beton armat, acoperiș din șarpantă (lemn cu învelitoare tablă). 

□ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor 
caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei 
clădirii. Descrierea elementelor de construcţie (pereţi, planşee, terasă/acoperiş, 
ferestre/uşi exterioare, alte elemente de construcţie, inclusiv ariile corespunzătoare 
elementelor de construcţie. 
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 Pereți exteriori opaci:  

 Suprafața totală a pereților exteriori opaci [m2]: 1246.94 m2 
 

S–a considerat coeficientul de reducere dat de puntile termice diminuat cu 15%, intru-
cat in timpul realizarii lucrarilor vor exista abateri de la tehnologie. Fisele tehnologice se vor 
elabora in conformitate cu normativul SC 007 – 2013. 

Varianta nr. 1 – Polistiren EPS 
 

 

PE 

 

Descriere 

 
Suprafață 

[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de    

reducere, r 
[%] Material Grosime 

[m] 
 Zidărie cărămidă 

 
(R = 3,511 
m2K/W) 

 - Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 
- Polistiren EPS 
- Tencuiala izoheat 

0.02 
0,25 
0,03 
0.1 
0.03 

 

PEn 
(nord) 

363.62 0.85 

 
Zidărie cărămidă 
 
(R = 3,511 
m2K/W) 

 - Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 
- Polistiren EPS 

 - Tencuiala izoheat 

0.02 
0,25 
0,03 
0.1 
0.03 

0.85 PEe 
(est) 

285.62 

 Zidărie cărămidă  - Tencuială var 0.02  
   - Zidarie GVP 0,25  

PEs (R = 3,511 319.22 - Mortar ciment 0,03 0.85 
(sud) m2K/W)  - Polistiren EPS 0.1  

   - Tencuiala izoheat 0.03  

 Zidărie cărămidă  - Tencuială var 0.02  
   - Zidarie GVP 0,25  

PEv (R = 3,511 278.48 - Mortar ciment 0,03 0.85 
(vest) m2K/W)  - Polistiren EPS 0.1  

   - Tencuiala izoheat 0.03  

 

 

 

Varianta nr. 2 – Poliuretan rigid  
 

 

PE 

 

Descriere 

 
Suprafață 

[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de    

reducere, r 
[%] Material Grosime 

[m] 
  

Zidărie cărămidă 
 
(R = 4,572 
m2K/W) 

 - Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 
- Tencuială Izoheat 
- Poliuretan rigid  
- Tencuiala ornamentală 

0.02 
0,25 
0,03 
0.05 
0.05 
0.01 

 

PEn 
(nord) 

363.62 0.85 

 

Zidărie cărămidă 
 
(R = 4,572 
m2K/W) 

 - Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 
- Tencuială Izoheat 
- Poliuretan rigid  

  - Tencuiala ornamentală 

0.02 
0,25 
0,03 
0.05 
0.05 
0.01 

0.85 PEe 
(est) 

285.62 
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 Zidărie cărămidă  - Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 
- Tencuială Izoheat 
- Poliuretan rigid  
- Tencuiala ornamentală 

0.02 
0,25 
0,03 
0.05 
0.05 
0.01 

 

    

PEs (R = 4,572 319.22 0.85 
(sud) m2K/W)   

    

 Zidărie cărămidă  - Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Mortar ciment 
- Tencuială Izoheat 
- Poliuretan rigid  
- Tencuiala ornamentală 

0.02 
0,25 
0,03 
0.05 
0.05 
0.01 

 

    

PEv (R = 4,572 278.48 0.85 
(vest) m2K/W)   

    

 

 Stare: [ X ] bună [….] pete condens [….] igrasie 

 Starea finisajelor: [ X ] bună [ .... ] tencuială căzută parțial 
 

 Tipul și culoarea materialelor de finisaj la exterior: finisaje din tencuială 
(cenușiu deschisă). 

 
 Elemente de umbrire a fațadelor: parțial vegetație / copaci, la colțul de nord, 

vest, pe latura de sud vest și de vest; 

 Rosturi despărțitoare pentru tronsoane ale clădirii: nu există. 

 Tipul rostului: [ …. ] închis [….] deschis 

 Deschiderea rostului (distanța dintre pereți), d [m]: ....... 
 

PE 

 

Descriere 

 
Suprafață 

[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de    

reducere, r 
[%] Material Grosime 

[m] 
- - - - - - 

 

 Planșeu peste subsol / pe sol: 

 Suprafața totală a planșeului [m2]: 686.34 m2 

 
 

Pard 

 

Descriere 

 
Suprafață 

[m2] 

Straturi compomente (i - 
˃ e) 

Material Grosime 
[m] 

 
Pard 

 
Pardoseala 
(R_echiv = 4.835 m2K/W) 

 
686.34 

Parchet /mozaic  
Poliuretan elmex 
Mozaic 
Beton armat 
Nisip 
Pământ 

0.2 
0.003 
0.07 
0.2 
0.3 
0.3 

 
 Planșeu peste subsol tehnic: nu există subsol tehnic 

 Suprafața totală a planșeului [m2]: ....--- ........ m2 

 Volumul de aer din subsolul tehnic [m³]: nu există subsol tehnic 
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PSb 

 
Descriere 

 
Suprafață 

[m2] 

Straturi compomente 
(i - ˃ e) 

Coeficient 
de    

reducere, r 
[%] Material Grosime [m] 

- - - - - - 

 
 Acoperiș / terasă: șarpantă, lemn cu invelitoare tabla 

 Tip: […] necirculabilă […] circulabilă [ X ] șarpantă 

 Stare [ X ] bună […] deteriorată (asteriala) 
[…] uscată […] umedă 

 Ultima reparație:  [….]  ˂ 1 an […] 1-2 ani [ X ] 2-5 ani [… ] ˃ 5 ani 

 Material finisaj: nu este cazul 
 

 Strarea acoperișului peste pod: 
 

  [ X ] bună 

[….] acoperiș spart/neetanș la acțiunea ploii sau zăpezii 
 

 Planșeu sub pod: aria – 686.34 mp 
 

 
Pl 

 
Descriere Arie 

[m²] 

Straturi componente (i → e) Coeficient de 
reducere, r 

[%] Material Grosime 
[m] 

 

Tvan 

Beton 
armat 
(R = 6.174 
m2K/W) 

 
 

686.34 

Mortar de var 0,02  
 

0.75 Beton armat 0.15 

Șapă 0.05 

Bitum 0.001 

Poliuretan rigid 0.1 

Sapă izoheat 0.03 
 

 Ferestre / uși exterioare: PVC și geam termoizolant la toate ferestrele si 
ușile exterioare de acces. 

 
 
Direcție Descriere 

FE / UE 
Arie 
[m²] 

Coeficient de 
reducere, r 
[%] 

Tipul 
tamplariei 

Grad 
etansare 

Prezenta 
oblon (e) 

 
 

N 

Tamplarie PVC 
geam termoizolant 

(FEn) 
(R = 0.48 m2K/W) 

 
 
159.5 

 
 

1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant 

 
 
bun 

 
 
Nu există 

 
E 

Tamplarie PVC 
geam termoizolant 

(FEe) 
(R = 0.48 m2K/W) 

 
74.84 

 
1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant 

 
bun 

 
Nu există 
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S 

Tamplarie PVC 
geam termoizolant 

(FEs) 
(R = 0.48 m2K/W) 

 
223.9 

 
1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant 

 
bun 

 
Nu există 

 

V 

Tamplarie 
PVC geam 
termoizolant 
(Fev) 

(R = 0.48 m2K/W) 

 

81.98 

 

1 

- Ferestre din 
PVC simplu cu 
geam 
termoizolant 

 

bun 

 

Nu există 

 

 Aria totală a tamplariei exterioare [m²]: 540.22 mp 

 Stare tâmplărie: 
[ X ] bună (PVC); 
[…] evident neetanșată (lemn, metal); 
[…] fără măsuri de etanșare (lemn, metal); 
[…] cu garniture de tanșare (PVC); 
[…] cu măsuri special de etanșare 

 
□ Alte elemente de construcţie 

 Pereți interiori casa scării: 
 

 
Pi 

 
Descriere 

 
Arie [m²] 

Straturi componente (i → e) Coeficient de 
reducere, r 

[%] 
Material Grosime 

[m] 
 
Pics 

Zidărie cărămidă 
(R = 0.451 m2K/W) 202.96 

- Tencuială var 
- Zidarie GVP 
- Tencuială var 

0.02 
0,25 
0.02 

 
1 

 Aria totală a pereților interiori casa scării [m²]: 202.96 mp 
 

 Uși acces hol 
 

 
Ua Descriere Arie 

[m²] 

Coeficient de 
reducere, r 
[%] 

Tipul 
tamplariei 

Grad 
etansare 

Prezenta 
oblon (e) 

Uah 
Tamplarie PVC 

(R = 0.28 m2K/W) 
51.48 1 PVC bun Nu există 

 Aria totală a ușilor de acces hol [m²]: 51.48 mp 
 

□ Elemente de construcție mobile din spațiile comune 

 ușa de intrare în clădire: 
[ … ] ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță 

(interfon, cheie) 
[ X ] ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în 

perioada de neutilizare 
[…] ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată 

frecvent deschisă în perioada de neutilizare. 

 ferestre de pe casa scărilor: 
[ X ] ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare;  
[ ...] ferestre / uși în stare bună dar neetanșe; 
[…] ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte 
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□ Caracteristici ale spațiilor de invățământ 

 Suprafața constuită desfășurată / suprafața pardoselii spațiului încălzit (utilă): 
 

Aria utilă 
Încălzită [m2] 

Aria utilă 
totală [m2] 

Aria construită 
desfășurată [m2] 

1849.95 1849.95 2325 

 
 Volumul spațiului încălzit / volumul total al clădirii: 

 
Volumul încălzit 

[m3] 
Volumul total 

[m3] 

5919.7 5919.7 
 

 Înălțimea medie liberă a unui nivel: 
 

Regim înălțime Înălțime [m] 
Subsol - 
Parter 3.40 

Etaj 1-2 3.40 

□ Gradul de ocupare al spaţiului incălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de 
incălzire: 8 h / 5 zile / săptămână 

□ Adâncimea medie a pânzei freatice: Ha = ~ 4 m 

□ Inâlţimea medie a subsolului fată de cota terenului sistematizat [m]: nu este cazul 
 

 

INSTALAȚIILE 

□ Temperatura interioară echivalentă pentru spațiul încălzit: aprox. 19oC 

□ Instalația de încălzire interioară 
 

 Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor 
[ X ] surse proprii, cu combustibil: gaz natural - sunt montate 4 microcentrale. 
[…] centrală termică de cartier; 
[…] termoficare – punct termic central;  
[…] termoficare – punct termic local; 
[ X] altă sursă:  pompă de căldură cu foraj vertical   

 
 Tipul sistemului de încălzire: 

[…] încălzire locală cu sobe; 
[ X] încălzire centrală cu corpuri statice; 
[....] încălzire locală cu corpuri statice; 
[…] încălzire central cu aer cald; 
[…] încălzire centrală cu planșee încălzitoare; 
[…] alt sistem de încălzire 
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□ Date privind instalatia de încălzire locală cu sobe: nu este cazul 

 

Nr. Tipul sobei Combustibil Data Element reglaj Element Data ultimei intrețineri 

- - - - - - - 
 

Starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului: nu este cazul 

[…] coșurile au fost curătate cel putin o dată în ultimii doi ani; 

[…] Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin doi ani 
 

□ Date privind instalațiile de încălzire interioare cu corpuri statice: 117 buc 

- corpuri statice din oțel tip panou cu diverse tipuri de robineti. 
 

Tip corp 
static 

Număr corpuri statice 
[buc.] 

Suprafața echivalentă 
termic [m2] 

în spațiul 
locuit 

în spațiu 
comun 

Total în spațiul 
locuit 

în spațiu 
comun 

Total 

panou tb 
22X600 

  
117 

  662.358 

TOTAL 0 0 117 0 0 662.358 

 tip distribuţie a agentului termic de încălzire: 
[ X ] inferioară; 
[…] superioară; 
[…] mixtă 

 
 necesarul de căldură de calcul aproximativ: 255.28 KW 

 

 racord la sursa proprie cu caldură: 
[ X ] record unic; 
[ … ] multiplu 

- diametru nominal [mm]: 20 mm; 
- disponibil de presiune (nominal) [mm H2O]: 3000 mmCA 

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

 Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul coloanelor): nu este cazul; 
- la nivel de racord: armaturi de reglaj; 
- la nivelul coloanelor: armaturi de reglaj; 
- la nivelul corpurilor statice: armaturi de reglaj. 

 Elemente de reglaj termic și contorizare (la nivelul corpurilor statice): 
[ X ] Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj si acestea sunt 
funcţionale (Corpurile statice sunt dotate cu robineti de reglaj) 
[…] 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 jumatate 
dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale 
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 Rețeaua de distribuție amplasată în spațiile neîncălzite: 

- Lungime: 2163; 

- Diametru nominal: conform tabel (estimat): 
 

Diametru conducte Lungime [m] 
20 2163 

- Termoizolație: stare – nu este cazul 
 

 Starea instalație de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:  
[X] corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după 

ultimul sezon de încălzire; 
[...] corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte 

de ultimul sezon de încălzire, mai devreme de trei ani; 
[...] corpurile statice nu au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu 

mai mult de trei în urmă 
 Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire: nu este cazul 

[ X ] coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire 
a acestora, funcționale; 

[…] coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a 
acestora sau nu sunt funcționale. 

 Date  privind instalația  de  incălzire  interioară  cu planșeu încălzitor: nu este 
cazul 

- Aria planşeului încălzitor [m²]: .............. 
- Lungimea [m] si diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare: ............. 

 

Diametru serpentina. [mm]    

Lungime [m]    
 

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei: nu este cazul. 
 

 Sursa de încălzire: cu funcţionare în regim bivalent 
a)  4 microcentrale termice in condensatie cu funcționare cu gaz natural, 
complet automatizate (3 cazare active si 1 de rezerva) 

- putere nominala: 94.9 kW / buc 
- randament de catalog: - 0.9 
- anul instalarii: - 2019 
- ore de functionare: - date indisponibile 
- stare (arzator, conducte si armaturi, manta): - date indisponibile 

b) 5 pompe de căldură cu foraj vertical, legate in cascadă 
- putere nominala: 100 kW / buc 
- COP: 5 
- anul instalarii: -  
- ore de functionare: - date indisponibile 
- stare (arzator, conducte si armaturi, manta): - date indisponibile 

 
□ Date privind instalaţia de apă caldă de consum (a.c.m): 

 

 Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum (a.c.m.): 5 boilere 
electrice a câte 1,5 KW 
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[ X ] sursă proprie, cu: curent electric 
[…] central termică de cartier; 
[…] termoficare – punct termic central; 
[…] termoficare – punct termic local; 
[ X] altă sursă: panouri termosolare 

 
 Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum (a.c.m.): 5 boilere 

electrice a câte 1,5 KW 
[….] din sursă centralizată; 
[... ] microcentrale termice proprii; 
[ X ] boiler cu acumulare 
[….] preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m. 
[…] preparare locală pe plită; 
[X ] alt sistem de preparare a.c.m. (energie solară) 

 

 Puncte a.c.m. / a.r.: 15 / 33 

 Număr de obiecte sanitare – pe tipuri 
 

Tip consumator Număr 
WC 18 
Lavoar 14 
Cadă baie - 
Spălator 1 
Cadă duș - 

 Racord la sursa centralizată cu caldură: nu este cazul 
[…] record unic; 
[…] multiplu ….. puncte 

- diametru nominal [mm]: - 
- disponibil de presiune (nominal) [mm H2O]: - 

 Conductă de recirculare a a.c.m.: nu este cazul 
[…] funcțională; 
[…] nefuncțională 
[ X ] nu există 

 

 Contor de căldură general: nu există 
- tip contor: -; 
- anul instalării: - 
- existenţa vizei metrologice: - 

 Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu este cazul 
[ X ] nu există; 
[…] parțial; 
[…] peste tot. 

 

Alte informaţii: date insuficiente sau nu este cazul. 
- acesibilitatea la racordul de apa calda din subsolul tehnic: nu este cazul; 
- programul de livrare a apei calde de consum: non-stop 
- facturi pentru apa calda de consum pe ultimii 5 ani: nu este cazul; 
- date privind starea armaturilor si conductelor de a.c.m.: nu se observa pierderi de fluid, 
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termoizolatia conductelor inexistenta. 
temperatura apei reci din zona/localitatea in care este amplasata cladirea (valori medii 
lunare - de preluat de la statia meteo locala sau de la regia de apa): date insuficiente; 
numarul de persoane mediu pe durata unui an (pentru care se cunosc consumurile 
facturate): date insuficiente 
temperatura apei reci din zona I localitatea Tn care este amplasata cladirea 

tar (vara) = 15°C, tar (iarna) = 5°C 
numarul mediu de persoane: 160 

o lnstalatia de iluminat: 
' 

./ Tip iluminat: sisteme mixte (fluorescent, LED, incandenscent): 
[ .. ] fluorescent [ ... ] incandescent [X] LED 

./ Starea re1elei de conductori pentru asigurarea iluminatului: 

[ x] buna [ ... ] uzata [ X ] date indisponibile 

../ Puterea instalata a sistemului de iluminat: 2000 W 

o lnstalatia de ventilare/climatizare: 
Date privind instalatia de climatizare: nu este cazul 

o lnstalatia de ventilare mecanica • implementarea unui sistem de ventilare mecanica cu 
recuperare de caldura. 

Se va implementa un sistem format din 54 unita'i de ventilare independente cu recuperator 
de caldura care sa asigure o marire cu 6°-7°C a temperaturii aerului introdus. Eficienta 
recuperatorului este de 93 % 

CERTICORP 
audit si management energetic 

intocmit, 
Auditor energetic, 

COTET MARIAN 
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3.1.3. Consumurile anuale specifice şi totale de căldură, apă caldă, energie 
pentru iluminat, ventilare mecanică și climatizare și emisiile echivalente 
de CO2 

 
Conform rapoartelor de rezultate aferente Certificatelor de Performantă Energetică a 

clădirii eficientizate (Anexa 6 pentru varianta 1- polistiren și Anexa 9 pentru varianta 2 - 

poliuretan) 

Certificatele de Performanță Energetică a clădirii eficientizate pentru variantale 1 

(polistiren) și 2 (poliuretan) au fost elaborate in comparație cu clădirea de referință 

prezentată la inceputul Raportului de audit energetic (subcapitolul 3.1 – informații generale) 

 
3.2. Soluții / Măsuri și/sau pachete de măsuri cu detalierea măsurilor propuse pentru 
eficientizarea energetică a clădirii 

Decizia adoptării unei măsuri de eficientizare energetică este cea de eficienţă 
economică a măsurii (pachetului de măsuri), în conformitate cu indicatorii tehnico- economici. 

Soluţiile tehnice şi economice, precum şi politica energetică naţională se vor subsuma 
prevederilor Legii 10/1995 modificata, privind Calitatea în construcţii. 

 
1. Solutii administrative generale (fără costuri). Sunt multe asfel de masuri. In literatura de 
specialitate si in statisticile organizatiilor de profil se apreciaza o economisire de energie de 
15%, din consumul, inregistrat in 2018. Din diversitatea acestui gen de măsuri, pentru clădirea 
auditată următoarele acțiuni pot fi luate in considerație: 

- întelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcționeze; 
 

- strategie clară de economisire a energiei; 
 

- organizarea unui sistem de management energetic al clădirii; 
 

- motivarea ocupantilor de a utiliza corect clădirea; 
 

- înregistrarea regulată a consumului de energie; 
 

- înlocuirea și repararea cu celeritate a armaturilor defecte la instalatiile sanitare; 
 

- urmărirea realizării graficului de mentenanță al clădirii. 
 Beneficiarul va scolariza personal propriu cu atribuții de intretinere si 
exploatare, pentru a urmari,  monitoriza si inregistra parametrii de functionare ai 
instalatiilor conform unui program de management energetic pe care va trebui sa-l 
implementeze in conformitate cu Legea nr. 156/2016 si Directiva Europeană nr. 844/ 2018. 

 

2. Măsuri cu costuri reduse ce pot fi aplicate: 
 

- achizitionarea și montarea unui sistem de monitorizare consumuri energetice după 
reabilitarea anvelopei clădirii și a instalatiile care o deservesc (pentru încalzire și sisteme 
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HVAC). 

- prin intelegerea funcționarii clădirii, se poate integra din faza de reabilitare un sistem sau 
sisteme de control și eficientizare energetică; 

 

- respectarea protocoalelor de mentenanță a sistemelor energetice și urmarirea în timp a 
clădirii; 

- verificarea etanșeității ușilor și ferestrelor și remedierea deficienților constatate. 
 

3. Solutiile recomandate pentru eficientizare energetică cu costuri ridicate: 
 

a. Solutiile recomandate pentru partea de construcții a clădirii, fara interventii la 
sursele de producere a formelor de energie si la instalatiile interioare: 

a.1. termoizolarea pereților exteriori din zidărie; 
 
 a.1. 1 Varianta 1 - polistiren 

Termoizolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu termosistem cu utilizarea de 
polistiren EPS cu grosimea de 0.10 m și λ = 0.038 W/mK, și tencuiala izoheat, cu 
grosimea de 0.03m si λ = 0.047 W/mK. 

Rezistenţele termice ale pereţilor exteriori parte opacă se modifică (rezistenţă 
termică corectată ponderata pe partea opacă a peretilor exteriori, unde s-au luat in calcul 
si puntile termice ca efect al diblurilor de prindere a termosistemului), conform Raportului 
de rezultate – Anexa 6; 

 
 a.1. 2 Varianta 2 - poliuretan 

Termoizolarea suplimentară a pereţilor exteriori cu un strat de izoheat cu grosimea 
de 0.05 m și λ = 0.047 W/mK, termosistem cu utilizarea poliuretanului rigid cu grosimea 
de 0.05 m și λ = 0.021 W/mK, peste care se aplica tencuială decorativă cu grosimea de 
0.01m. 

Rezistenţele termice a pereţilor exteriori parte opacă se modifică (rezistenţă 
termică corectată ponderata pe partea opacă a peretilor exteriori, unde s-au luat in calcul 
si puntile termice ca efect al diblurilor de prindere a termosistemului), conform Raportului 
de rezultate – Anexa 9; 

 
a.2. termoizolarea planșeului către podul neîncălzit; 

Termoizolarea suplimentară a planșeului către pod cu un strat de termosistem, cu 
utilizarea de poliuretan cu grosimea de 0.1 m cu λ = 0.021 W/mK și un strat de tencuială 
izoheat cu grosimea de 0.03 m și λ = 0.047 W/mK. 

Rezistenţa termică a planșeului se modifică, conform Rapoartelor de rezultate – 
Anexele 6 și 9. 

 
a.3. termoizolarea planșeului pe sol; 

Termoizolarea suplimentară a planșeului pe sol cu un strat de pardoseala 
poliuretanică tip EMEX, autonivelantă cu grosimea de 0.003 m și λ = 0.021 W/mK. 

Rezistenţa termică a planșeului se modifică, conform Rapoartelor de rezultate – 
Anexele 6 și 9. 
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b. Soluții recomandate pentru instalații de incălzire: 
- implementarea unui sistem de incălzire cu 5 pompe de căldură (100 KW/buc și COP 

5), cu foraj vertical, legate in cascadă. Sistemul va livra agent termic pe 
infrastructura existentă, conform proiectului tehnic „Refacere instalație termică și 
înlocuire cazane” faza PT+DE elaborat in luna iulie 2019 

NOTĂ:  se va menține și actualul sistem de încălzire compus din 4 microcentrale 
termice in condensatie cu funcționare cu gaz natural.  

 

   Funcţionarea în regim bivalent  
 În regimul bivalent de funcţionare, se utilizează întotdeauna o a doua sursă de 

căldură alături de pompa de căldură, de cele mai multe ori un cazan (funcţional) – ca 
în cazul clădirilor existente.   

 Acest regim de funcţionare are o mare importanţă, datorită existenţei sistemului 
nou de incălzire al clădirii, compus din 4 microcentrale termice in condensatie cu 
funcționare cu gaz natural, complet automatizate.  

 În cazul funcţionării în regim bivalent, pompa de căldură acoperă sarcina de 
încălzire de bază, urmând ca de la temperatura punctului de bivalenţă – să fie 
pornite cele 4 microcentrale. 

 

c. Soluții recomandate pentru instalații de preparare a.c.m: 
- montarea unui sistem de preparare a.c.m. cu aport termosolar compus din minim 3 

panouri termosolare cu cate 10 tuburi vidate si stocator de energie (buffer de 100 l), 
care elimină consumul de energie neregenerabilă.  

  Echipamentul face parte din  sistemul EASY TO CONSTRUCTION/ INSTALLATION, 
montaj usor la fata locului de personalul propriu care trebuie sa invete sa lucreze cu instalatia 
de preparat a.c.m. 
NOTĂ: se  va menține si actualul sistem de preparare a.c.m. compus din 5 boilere 

electrice a câte 1,5 KW  

d. Soluții recomandate pentru instalații HVAC (ventilare mecanică): 
- implementarea unui sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură. Se va 

implementa un sistem format din 54 unități de ventilare independente cu recuperator 
de căldură din cupru, cu debit de 105 mc/h/unitate. Acesta asigură o mărire cu 6o-7oC 
a temperaturii aerului introdus. Eficienta recuperatorului este de 93 % 

 
Recuperatorul de caldura este un sistem de ventilatie cu dublu flux (admisia si 

evacuarea aerului se face simultan, fara a se amesteca fluxurile de aer). 
Sistemul elimina din incapere aerul care este contaminat cu microparticule de praf, 

fum si asigura admisia de aer proaspat si curat din exterior. Totodata fluxul de aer admis 
si evacuat trece prin canale diferite si nu se amesteca. 

In timpul ventilatiei, prin schimbatorul de Cupru se produce transferul de caldura, 
care de fapt si asigura eficienta energetica a sistemului in orice anotimp. 

Sistemul contine si filtre G3 care curata aerul de polenul de plante, spori, fapt ce 
permite alimentarea incaperilor cu aer proaspat cu un coeficient de calitate energetica de 
pana la 97%. 
 Caracteristici tehnice minime ce trebuiesc indeplinite de sistemul de ventilație:    

• Debit aer admis: 105 m3/ 
• Debit aer evacuat: 97 m3/ 
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• Nivel de zgomot: 14 – 52dB 
• Eficienta energetica maxima: 95% 
• Izolatie termica si fonica: Da 
• Telecomanda inclusa: Da – system EASY TO CONSTRUCTION 
• Filtru G3: Da  (1 buc) 
• Certificari: CE 
• Consum de energie redus: 4 – 17 W 

 

e. Soluții recomandate pentru instalații de iluminat: 
- implementarea unui sistem de iluminat cu lămpi LED de 40 W pentru a asigura 

iluminarea de 360 de lumeni - prin inlocuirea lămpilor existente ce utilizeaza alte 
principii de funcționare; 

- pentru asigurarea iluminatului cu tehnologie LED, se vor monta 16 panouri fotovoltaice 
policristaline cu o putere de 270 W/bucată și un stocator de energie electrică 

3.3. Rezultate in urma aplicării soluțiilor. 
 

3.3.1. Certificatul de Performanță Energetică al clădirii eficientizate în varianta 1 
(polistiren), conform Anexa 5 

 
3.3.2. Raportul de rezultate clădire eficientizată – varianta 1, conform Anexa 6 

 
3.3.3. Calculul coeficientului global de izolare termica G1 clădire eficientizată in varianta 

1, conform Anexa 7 
 

3.3.4. Certificatul de Performanță Energetică al clădirii eficientizate în varianta 2 
(poliuretan), conform Anexa 8 
 

3.3.5. Raportul de rezultate clădire eficientizată – varianta 2, conform Anexa 9 
 

3.3.6. Calculul coeficientului global de izolare termica G1 clădire eficientizată, varianta 2 
conform Anexa 10 
 

3.3.7. Analiza rezultatelor obținute din punct de vedere al consumurilor anuale de 

energie și emisii de CO2, pe baza rapoartelor de rezultate (CPE) pentru clădirea 

în starea inițială și după aplicarea măsurilor pentru eficientizare energetică, in 

cele două variante propuse ( polistiren și poliuretan) 

 
   Rezultatele comparative după aplicarea celor două soluții de eficientizare, față de 

clădirea de referință sunt prezentate in tabelul de mai jos.  

 

 

 

  

 



RAPORT AUDIT ENERGETIC CLĂDIRE ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALĂ SLOBOZIA, STR. VIILOR, nr. 61, REVIZUIT – martie 2021   

 

 

Indicatori 

 

U / M 
Rezultate 
consumuri 

clădire inițială 

Rezultate consumuri clădire 
eficientizată 

Diferențe niveluri de consum  
(economie „-”; excedent „+” ) 

în varianta 1 
(polistiren) 

în varianta 2 
(poliuretan) 

în varianta 1 
(polistiren) 

în varianta 2 
(poliuretan) 

Consumul anual de energie din surse  
 clasice (combustibili fosili), energie  
 finala                                             an

totalQ  
 

kWh/an 969323.023 94619.473 101850.388 - 874703.55 - 867472.635 

Consumul specific anual de energie  
din surse clasice (combustibili fosili),  

 energie finala                                 an
totalq  

 

 
kWh/m2an 

 
523.973 51.147 55.056 - 472.826   - 868.917 

 Indice de emisii echivalent CO2 aferent   
energiei finale                                 an

2COe  
 

kgCO2/m2an 
 

108.819 16.139 15.931 - 92.68   - 92.888 

 Consumul anual de energie primara  EP kWh/an 1174197.988 134275.783 133187.55 - 1039922.205 - 1041010.438 

 Consumul anual specific de energie  
primara                                              qP 

kWh/m2an 
634.719 72.583  71.995    - 562.136   - 562.724 

 Emisiile de CO2 aferente energiei 
primare                                         EPCO 2 

 
kgCO2/an 

 
247519.316 43267.712 42942.33 - 204251.604 - 204576.986 

 Emisiile specifice de CO2 aferente  
energiei primare                            ePCO 2 kgCO2/m2an 

 
133.798 23.389 23.213    - 110.409   - 110.585 

 Consumul anual de energie din surse 
regenerabile                                 regsurseQ  kWh/an - 316279.173 310046.336   +316279.173     + 310046.336 

 Consumul specific anual de energie din 

surse regenerabile                         qsurse reg kWh/m2an - 170.966  167.597    + 170.966     + 167.597 

Consum anual specific de energie 
pentru încălzire (conform C.P.E.) [kWh/m2an] 509.73 43.14 42.3   - 466.59    - 467.43  

 

Din analiza datelor din tabelul de mai sus rezultă eficiența măsurilor propuse privind consumul anual specific de energie pentru încălzire, 
respectiv o economie de 466.59 [kWh/m2an] în varianta 1 (polistiren), respectiv 467.43 [kWh/m2an] in varianta 2 (poliuretan). 

 

Totodată se realizează o reducere a cantității de emisii specifice de CO2, energie finală de 92.68 [kgCO2/m2an], in varianta 1 (polistiren), 
respectiv 92.888 [kgCO2/m2an] în varianta 2 (poliuretan).  
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3.4. Analiza eficientei economice a masurilor de reabilitare / modernizare energetica 

propuse. 

Conform Metodologiei MC-001/2/3 - 2006 
 
 

Analiza economică a măsurilor de modernizare energetică a clădirii existente se 
realizează prin intermediul indicatorilor economici ai investiției. 

Dintre aceştia cei mai importanți sunt următorii: 
• valoarea netă actualizată aferentă investiției suplimentare datorată aplicării unui proiect 

de modernizare energetică şi economiei de energie rezultată prin aplicarea proiectului 
menționat, ∆VNA [lei]; 

Δ𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − Δ𝐶𝐶𝐸𝐸 ∙ � �
1 + 𝑓𝑓
1 + 𝑖𝑖

�
𝐼𝐼𝑠𝑠𝑛𝑛

𝐼𝐼𝑠𝑠=1

 

În care: 
ΔCE - reducerea costurilor de exploatare anuale ca urmare a a aplicării proiectelor de 

modernizare energetică la nivelul anului de referinţă, [Euro/an]; 
CINV - costul lucrărilor de modernizare energetică, [Euro]; 
f - rata anuală de creștere a prețului energiei; 
i - rata anuală de creștere a inflației; 
Ns - durata de viață estimată a soluției de modernizare energetică. 

 
• durata de recuperare a investitiei suplimentare datorată aplicării unui proiect de 

modernizare energetică, NR [ani], reprezentând timpul scurs din momentul realizării 
investiției în modernizarea energetică a unei cladiri şi momentul în care valoarea 
acesteia este egalată de valoarea economiilor realizate prin implementarea măsurilor de 
modernizare energetică, adusă la momentul inițial al investiției; 

𝑉𝑉𝑅𝑅 =
𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
Δ𝐸𝐸 ∙ 𝑐𝑐

 

În care: 
∆E - economia de energie realizată prin aplicarea soluțiilor de modernizare energetică, 

[kWh/an]; 
c - costul specific al energiei termice, [Euro/kWh]; 

 
• costul unității de energie economisită, e [lei/kWh], reprezentând raportul dintre valoarea 

investiției suplimentare datorată aplicării unui proiect de modernizare energetică şi 
economiile de energie realizate prin implementarea acestuia pe durata de recuperare a 
investiției; 

𝑒𝑒 =
𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
Δ𝐸𝐸 ∙ 𝑉𝑉𝑠𝑠

 

În funcție de valorile indicatorilor economici susmenționați, rezultate prin analiza 
diverselor măsuri de modernizare energetică a unei clădiri, vor fi alese acele măsuri 
caracterizate de: 
• valoare neta actualizată, ∆VNA, cu valori negative pentru durata de viață estimată 

pentru măsurile de modernizare energetică analizate, 
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• durata de recuperare a investiției, NR, cât mai mică şi nu mai mare decât o perioadă de 
referință, impusă din considerente economico-financiare (de către creditor sau investitor) 
sau tehnice (durata de viață estimată a soluției de modernizare energetică); 

• costul unității de căldură economisită, e, cât mai mic şi nu mai mare decât proiecția la 
momentul investiției a costului actual a unității de căldură. 
 

La baza acestei analize economice au stat urmatoarele: 
 Costul energiei, c = 0.045 euro/kW; 
 Rata anuală de creștere a prețului energiei f ≈ 0.1; 
 Rata anuală de depreciere a monedei de referință (euro) i ≈ 0.06; 
 Cursul de schimb leu-Euro 4,5 lei/Euro; 
 

 
TABEL REZULTATE 

 
 

 
 
 
 

Soluția 
NS 

[Ani] 
CINV 

[Euro] 
Δ E 

[kWh/an] 
c 

[Euro/kWh] 
Δ CE 

[Euro/an] 
Δ VNA 
[Euro] 

e 
[Euro/kWh] 

NR 
[Ani] Observații 

Soluția 
1 20 163487.19 856986.22 0.044 37707.39 -974741.516 0.0095 4.34 e<c 

Soluția 
2 

20 179465.78 855937.95 0.044 37661.27 -957370.631 0.0105 4.77 e<c 
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3.5. CONCLUZII 

 

3.5.1.  După aplicarea măsurilor in varianta 1 (polistiren) 

I. Conform OM 2641/2017, pct. A.2.6. Pe ansamblul clădirii, cerintele minime sunt: 
 

a) coeficientul global de izolare termică, G1 [W/m3K]; 

G1  = 0.347 [W/m3K] ˂ G1ref  = 0.436 [W/m3K] 

cerinta indeplinita - cladirea ESTE reabilitată termic 
 

b) consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile pentru 
încălzirea cladirii: 

                                                        qan   <   qan max 
 

 
51.61   KWh/m2/an   <   123 KWh/m2/an 

cerinta indeplinita - cladirea ESTE eficienta energetic. 
 

II. Conform Programul Operaţional Regional 2014-2020 / CONDIȚII SPECIFICE de 
ACCESARE a FONDURILOR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE cu titlul POR/2020 / 
3/3.1/b/2/NE, SE, SM – AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, 
OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE: nivelul anual specific al emisiilor echivalent CO2, nu 
poate depăși valoarea de 25 Kg/m2/an (cap. 4.2. pct. 10) 

 
 În urma aplicării măsurilor de eficientizare energetică valoarea emisiilor specifice de CO2 
aferente energiei primare este de 23.389 Kg/m2/an (conform Raport de rezultate clădire 
eficientizată – Varianta 1 / polistiren)  

23.389 Kg/m2/an  ˂  25 Kg/m2/an 

cerintă indeplinită, deci cladirea este eficienta energetic 
 
 
 
 

3.5.2. După aplicarea măsurilor in varianta 2 (poliuretan) 
 

I. Conform OM 2641/2017, pct. A.2.6. Pe ansamblul clădirii, cerintele minime sunt: 
 

a. coeficientul global de izolare termică, G1 [W/m3K]; 

G1  = 0.328 [W/m3K] ˂ G1ref  = 0.436 [W/m3K] 

cerinta indeplinita, deci cladirea ESTE reabilitată termic 
 

b. consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile 
pentru încălzirea cladirii: 

qan < qan max 
 

50.621   KWh/m2/an ˂     123 KWh/m2/an 
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cerinta indeplinita. deci cladirea ESTE eficienta energetjc. 

II. Conform Programul Operational Regional 2014-2020 I CONDITll SPECIFICE 
de ACCESARE a FONDURILOR TN CADRUL APELULUI DE PROIECTE cu titlul 
POR/2020 I 3/3.1/b/2/NE, SE, SM - AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE 
INVESTITll 3.1, OPERATIUNEA B - CLADIRI PUBLICE: nivelul anual specific al 
emisiilor echivalent C02, nu poate depa!?i valorea de 25 Kg/m2/an (cap. 4.2. pct. 1 O) 

Tn urma aplicarii masurilor de eficientizare energetica valoarea emisiilor specifice de 
C02 aferente energiei primare este de 23.213Kg/m2/an (conform Raport de rezultate cladire 
eficientizata - Varianta 2 I poliuretan) 

23.213 Kg/m2/an < 25 Kg/m2/an 

cerinta jndeplinita. decj cladjrea ESTE eficjenta energetjc 

3.5.3. lmpactul masurilor propuse asupra consumului de energie din surse regenerabile, 
respectiv, procentaj consum din surse regenerabile din consumul total de energie primara [%] 
este mai mare de 10 procente - Anexa 13. 

CONCLUZIE: 

TN AMBELE VARIANTE (solutii ap!icate), 

CLADIREA ESTE EFICIENTA ENERGETIC LA TOTI INDICATOR!!. 

intocmit, 

Auditor energetic, 

COTET MARIAN 

BIBLIOGRAFIE 

• Legea nr. 7 I 2020 pentru modificarea !?i completarea Leg ii nr. 10/1995 privind calitatea in 
constructii !?i pentru modificarea !?i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii 

~ CERTICORP 
~ audit si management energetic 

Program informatic: 
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• OG 13/2016- ordonanta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor 
• Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea 

în construcţii. 
• Legea nr. 159/2013 - modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta 

energetica a cladirilor 
• Mc 001/1-2006; Mc001/2-2006; Mc001/3 - 2006 Metodologie de calcul al 
• performantei energetice a cladirii. 
• Mc 001/4 -2009- Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirii. 
• MC001/6 Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor Partea a VI-a 

Parametrii climatici necesari determinării performanței energetice a  clădirilor  noi  și existente, 
dimensionării instalațiilor de climatizare a clădirilor și dimensionării higrotermice a elementelor 
de anvelopă ale clădirilor 
• Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice 

"Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 
• C107/0-02 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la 
• cladiri 
• C107/1-2005 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile de 
• locuit 
• C107/2-2005 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile cu 
• alta destinatie decat cea de locuit 
• C107/3- 2005Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie 
• ale cladirilor 
• C107/5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in 

contact cu solul 
• C107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin 
• elementele de constructie 
• GP 058/2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de 
• locuit 
• NP 048 Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a 
• instalatiilor de încalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora 
• GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor de 
• locuit existente si a instalatiilor de încalzire si preparare a apei calde de consum 
• aferente acestora 
• MP 024-02 Metodologie privind efectuarea auditului energetic al cladirilor existente 
• si a instalatiilor de încalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora. 
• NP 060 – 02 Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale 

anvelopei cladirilor de locuit existente, în vederea reabilitarii si modernizarii lor termice 
• SC  007  –  2013 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei 

cladirilor de locuit existente 
• SC 006 - 01 Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de încalzire din 

cladiri de locuit, 
• GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de constructie 

la cladirile existente, în vederea reabilitarii termice 
• MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor 
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si produselor pentru constructii 
• SR 1907/1- Instalatii de incalzire –Necesarul de caldura de calcul- Temperaturi 

interioare conventionale de de calcul 
• SR1907/2- Instalatii de incalzire –Necesarul de caldura de calcul- Prescriptii de calcul 

• SR 4839- Instalatii de incalzire – Numarul anual de grade zile / STAS 4908-85- Arii si 
volume conv. / STAS 11984-83 – Suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire 

• SR EN ISO 13790- Performanta energetica a cladirilor. Calculul necesarului de energie 
pentru incalzirea si racirea spatiilor. 
• Ghid pentru aplicarea sistemelor de termoizolatie "ETICS"External Thermal Insulation 

Composite Systems Sisteme compozite pentru termoizolarea peretilor exterior. 
• GHID PRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE 

TERMICĂ, Indicativ GP 123 – 2013 
• Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice 

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

Beneficiarul a pus la dispoziție următoarele documente: 
- Releveu clădire – Caminul Școală CP-5, pentru obiectivul Creșterea eficienție 

energetice, elaborat în luna decembrie 2016; 
- Extras de Carte funciară 
- Fișă de evaluare construcții 
- Certificat de urbanism 
- Proiect tehnic „Refacere instalație termică și înlocuire cazane” faza PT+DE elaborat in 

luna iulie 2019 – beneficiar Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu”, 
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ANEXA NR. 1 Cod po~tal 
localitate 

Nr. lnregistrare la 
Consiliul Local 

Data 
lnregistrarii 

z z I I a 

Performanta energetica a cladirii 

Sistemul de certificare: Metodologia de ca/cul al 
Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in 
a licarea Le ii 37212005 

Eficienta energetica ridicata 

......... 
B / ,,,_ _____ ,,,,, 

"->., 

D '> ,,.,,. __________ ,,,.,,,.... 

E)~ 
"-~-----~----"""'/" 

Eficienta energetica scazuta 

Notare 
Ener etica: 

Cladirea 
certificata 

Consum anual specific de energie [kWh/m2an] 523.97 
lndice de emisii echivalent C02 
k co2/m2an 

108.819 

29 
Cladirea de 

referinta 

87.79 

19.149 

Consum anual specific de energie Ctasa energetica 
(kWh/m2an] pentru: Cladirea Cladirea de 

certificata referinta 
lncalzire: 509.73 G B 
Apa calda de consum: 6.7 A A 
Climatizare: -
Ventilare mecanica: -
lluminat artificial: 7.54 A A 

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an]: 0 

Date privind cladirea certificata 
Aria utila: 1849.95 m2 Adresa cladirii: Scoala Profesionala Speciala ,,Ion 

Teodorescu", Viilor, 61, Slobozia, lalomita 
Categoria ctadirii: Scoli, gradinite 

Aria construita desfa~urata: 2325 m2 

Votumul interior at cladirii: 5919.7 m3 

Regim 1nattime: P + 2 
Anul construirii: 1975 
Seo ul elaborarii certificatului ener etic: eficientizare ener etica 

Date privind identificarea auditorului energetic pentru ctadiri: 
Specialitatea Seria ~i 

(c, i, ci) Numele ~i prenumele Nr. certificat 
de atestare 

ci Cotet Marian BA00694 3403/08.05. 

~.. , I N _,,rtV 
Clasificarea energeticii a cliidirii este facutii funcfie de consumul total de energie al cliidirii, estimat prin drra{j& 1!]1it'®t:. -...; 
# energeticii a construcfiei ~i instalafiilor aferente. ..,,,.; ,::;;7=:;;:;;__.. 
Notarea energeticii a cliidirii fine seama de penaliziirile datorate-utiliziirii nerafionale a energiei. 
Perioada de valahilitate a prezentului Certificat Energetic este de JO ani de la data eliheriirii acestuia 

a 



DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRll 
CJ Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific: 

iNCALZIRE: APA CALO.A DE CONSUM: 

= = N 

ILUMINAT: 

= N .... 
509.73 Kwh/m2an 6.7 Kwh/m2an 7 .54 Kwh/m2an 

TOTAL: TNCALZIRE, APA CALDA DE 
CONSUM, ILUMINAT 

CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA: 

\; 

= N 
CCI 

523.97 Kwh/m2an - Kwh/m2an 

CJ Performanta energetica a cladirii de referinta 

Consumul anual specific de energie Notare 
[kWh/m2anJ pentru : energetica 
lncalzire: 76.26 
Apa calda de consum: 5.64 
Climatizare: - 100 
Ventilare mecanica: -
lluminat: 5.89 

CJ Penalizari acordate cladlrii certificate §i motivarea acestora 
Po = 1.27 dupa cum urmeaza: 
• Cladiri individuale 

- Kwh/m2an 

• Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, 
cheie) 

• Ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare 
• Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale 
• Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate dupa ultimul sezon 

de incalzire 
• Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, 

functionale 
• Cladiri cu sistem propriu/local de furnizare a utilitatilor termice 
• T encuiala exterioara cazuta total sau partial 
• Pereti exteriori uscati 
• Acoperis spart/neetans la actiunea ploii sau a zapezii 
• Alte tipuri de cladiri 
• Cladire fara sistem de ventilare organizata 

CJ Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei,ener 
cladirii: 

• Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii: 
sunt prevazute in auditul energetic 
• Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz: 
sunt prevazute in auditul energetic 

Clasijicarea energetica a cladirii estefacutafun cfie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica 
.$i energetica a constrncfiei ~i instalafiilor aferente. 
No tarea energetica a cladirii fin e seama de penalizarile datorate utilizarii nera/ionale a energiei. 
Perioada de valahilitate a prezentului Certificat Energetic este de 1 () ani de la data eliherarii acestuia 

p1 = 1 

p2 = 1 

p3 = 1 
p4 = 1 

p5 = 1 

P6 = 1 

p1 = 1 
pa = 1.05 
pg = 1 
p10 =1.1 
p11 = 1 
p12=1.1 
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ANEXA nr. 2  
 

INFORMAȚII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ 
Anexa la Certificatul de performanță energetică nr. 3403 / 08.05.2020 

 
1. Date privind construcția: 
 Categoria clădirii:   de locuit, individuală  de locuit cu mai multe apartamente 

(bloc) 
 cămine, internate  spitale, policlinici 
 hoteluri și restaurante  clădiri pentru sport 
 clădiri socio-culturale  clădiri pentru servicii de comerț 
 alte tipuri de clădiri consumatoare de energie 

 
 Nr. niveluri:  Subsol  Demisol 

 Parter + 2 etaje  
 
 Nr. de apartamente și suprafețe utile: 
 

Tip. ap. Aria unui apartament 
[m²] Nr. ap. Sut  [m²] 

1 cam.    
2 cam.    
3 cam.    
4 cam.    

5 cam. 2325  1849.95 

TOTAL 0 1849.95 
 
 Volumul total al clădirii: 5919.7 m3 
 
 Caracteristici generale și termotehnice ale anvelopei:  

 
 

Tip element de construcție 
 

Rezistența termică 
corectată [m2K/W] 

 
Aria [m2] 

 feresatre nord (FEn)  0.48 159.5 
 feresatre est (FEe)  0.48 74.84 
 feresatre sud (FEs)  0.48 223.9 
 feresatre vest (FEv)  0.48 81.98 
 perete nord (PEn)  0.429 363.62 
 perete est (PEe)  0.427 285.62 
 perete sud (PEs)  0.427 319.22 
 perete vest (PEv)  0.427 278.48 
 pardoseala (Pard)  0.403 686.34 
 pereti interiori cs (Pics)  0.451 202.296 
 usi ascces hol (Uah)  0.28 51.48 
 planseu sub pod (Tvan)  0.995 686.34 
 Total  arie exterioară  AE - 3413.616 
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 Indice de compactitate al clădirii, AE/V : 0.553         m-1    
 

 2. Date privind instalația de încălzire interioară: 
 
 Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor: 

 Sursă proprie, cu combustibil: gaz natural 
 Centrală termică de cartier 
 Termoficare - punct termic central 
 Termoficare - punct termic local 
 Altă sursă sau sursă mixtă:  

 
 Tipul sistemului de încălzire: 

  Încălzire locală cu sobe, 
  Încălzire centrală cu corpuri statice, 
  Încălzire centrală cu aer cald, 
  Încălzire centrală cu planșee încălzitoare, 
  Alt sistem de încălzire:  

 
 Date privind instalația de încălzire locală cu sobe: 

- Numărul sobelor:  
- Tipul sobelor, mărimea: -  

 
 Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice: 
 

Tip corp 
static 

Număr corpuri statice 
[buc.] 

Suprafața echivalentă termic  
[m2] 

în spațiul 
locuit 

în spațiu 
comun 

Total în spațiul 
locuit 

în spațiu 
comun 

Total 

panou tb 
22X600   117   662.358 

  TOTAL 0 0 117 0 0 662.358 
 
 
    - Tip distribuție a agentului termic de încălzire:    inferioară, 

 superioară, 
  mixtă 

 
     - Necesarul de căldură de calcul: 255.28 kW 
     - Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic, 

 multiplu:  puncte 
- diametru nominal: 20 mm 
- disponibil de presiune (nominal): 3000 mmCA 

     - Contor de caldură:  - tip contor:   
- anul instalării:    
- existența vizei metrologice:   
 

     - Elemente de reglaj termic și hidraulic: 
- la nivel de racord:   
- la nivelul coloanelor:   
- la nivelul corpurilor statice:  da 
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     - Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații neîncălzite: 2163 ; 
     - Debitul nominal de agent termic de încălzire:    l/h; 
     - Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: 
 

Temp. ext. [oC] -15 -10 -5 0 +5 +10 
Temp. tur. [oC]       
Qinc mediu orar [W]       

 
 
 Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: 

-  Aria planșeului încălzitor:             m2 

-  Lungimea și diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare: 
 
Diametru serpentină [mm] - - - - 
Lungime [m] - - - - 
 
 
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației:   

 
 3. Date privind instalația de apă caldă de consum: 
 
 Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: 
     

  Sursă proprie, cu: - electric 
  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 a.c.m.:  

 
 Puncte de consum a.c.m.: 11 
 
 Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:    Lavoar - 10 

            Spălător - 1 
            Cadă de baie -   
            Duș -   
            WC – 10 
 

 Racord la sursa centralizată cu caldură:  
                                

  racord unic,  multiplu:  puncte, 



- diametru nominal: - mm, 
- necesar de presiune (nominal): - mmCA 

D Conducta de recirculare a a.c.m.: 

D Contor de caldura general: - tip contor: 

0 functionala, 
0 nu functioneaza 
[gJ nu exista 

- anul instalarii: 
- existenta vizei metrologice: 

D Debitmetre la nivelul punctelor de consum: [gJ nu exista 
0 partial 
0 peste tot 

4. lnformatii privind instalatia de climatizare: nu este cazul 

5. lnformatii privind instalatia de ventilare: ventilare naturala necontrolata 

6. lnformatii privind instalatia de iluminare: fluorescent 

Tntocmit, 
Auditor energetic pentru cladiri, 

Cotet Marian, 

$tampila ~i semnatura 

4 
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ANEXA NR. 3 
Raport Rezultate 

 
Adresă imobil: Scoala Profesionala Speciala „Ion Teodorescu”, Viilor, 61, Slobozia, 

Ialomita  
 
 
Modulul I – Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire 

• Regim de înălțime:    P + 2 
• Aria desfășurată construită:   Ad =  2325  m2 
• Suprafața utilă a spațiilor încălzite:  Ainc = 1849.95  m2   
• Volumul încălzit:     V = 5919.7  m3 
• Rata de ventilare a spațiilor:   na = 4  h-1 

 
• Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel: 

 
 Elemente spre exterior: 

 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
feresatre nord FEn 159.5 
feresatre est FEe 74.84 
feresatre sud FEs 223.9 
feresatre vest FEv 81.98 
perete nord PEn 363.62 
perete est PEe 285.62 
perete sud PEs 319.22 
perete vest PEv 278.48 
TOTAL - 1787.16 
 

 Elemente spre sol: 
 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
pardoseala Pard 686.34 
TOTAL - 686.34 
e 

 Elemente spre spații secundare: 
 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
pereti interiori cs Pics 202.296 
usi ascces hol Uah 51.48 
planseu sub pod Tvan 686.34 
TOTAL - 940.116 
 
 

• Rezistențe termice ale elementelor de construcție: 
 

 Elemente spre exterior: 
 
Elementul de construcție R 

[m2K/W] 
r R’ 

[m2K/W] 
feresatre nord (FEn) 0.48 1 0.48 
feresatre est (FEe) 0.48 1 0.48 
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feresatre sud (FEs) 0.48 1 0.48 
feresatre vest (FEv) 0.48 1 0.48 
perete nord (PEn) 0.6 0.715 0.429 
perete est (PEe) 0.6 0.712 0.427 
perete sud (PEs) 0.6 0.712 0.427 
perete vest (PEv) 0.6 0.712 0.427 
 
 

 Elemente spre sol: 
 
Elementul de construcție R_echiv 

[m2K/W] 
pardoseala (Pard) 1.684 
 
 

 Elemente spre spații secundare: 
 

Elementul de construcție R 
[m2K/W] 

r R’ 
[m2K/W] 

pereti interiori cs (Pics) 0.451 1 0.451 
usi ascces hol (Uah) 0.28 1 0.28 
planseu sub pod (Tvan) 1.327 0.75 0.995 
 
 
Rezultate obținute: 
 
 Rezistența termică corectată 
 medie pe toată anvelopa clădirii:  RS = 0.591  m2K/W 
 
 Temperatura interioară rezultantă 

medie a spațiului încălzit:   θ io = 19  oC 
 
 Temperatura interioară redusă:  θ iRS = 17.837  oC 

 
 Durata sezonului de încălzire:  DZ = 228  zile 

 
 Numărul corectat de grade-zile:  NGZ = 2225  grade-zile 

 
 Numărul corectat de grade zile, în 

cazul ocupării discontinue:   NGZ* = 2019 grade-zile 
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Luna TiRS TeRS DZ 
ianuarie 

17.837 

1.713 31 
februarie 3.461 29 
martie 8.057 31 
aprilie 13.555 30 
mai 19.215 8 
iunie 22.982 0 
iulie 24.88 0 
august 24.192 0 
septembrie 19.385 7 
octombrie 13.646 31 
noiembrie 7.543 30 
decembrie 2.996 31 

 
 Consumul anual de căldura pentru încălzire 
      la nivelul spațiilor încălzite: 

an
incQ  = 719973.448  

kWh/an 
 Consumul anual de energie pentru încălzire 
      la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie                            

finala: 
incQ  

= 942983.712  
kWh/an 

 Consumul anual specific de energie pentru încălzire 
 la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie 
finala: 

qinc 
= 509.735  
kWh/m2an 

 Indicele de emisii CO2 pentru încălzire 
 la nivelul sursei aferent energiei finale: inc2COe  = 104.562  

kgCO2/m2an 
 Consumul anual de energie primara pentru 

incalzire: PincE  = 1105188.993 
kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
incalzire: Pincq  = 597.416 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru incalzire aferente energiei 
primare 

incCO2PE
 

= 226885.627 
kgCO2/an 
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Modulul II – Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum 
 

• Număr de persoane:     Np = 160 
• Necesar specific zilnic de apă caldă de consum: a = 5  l/om*zi 
• Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 8  ore/zi 

 
Rezultate obținute: 
 
 Consumul anual de apă caldă de consum:  
 

Vac = 144  m3/an 

 Consumul anual de căldură pentru a.c. asigurat 
din sursa clasica, energie finala : 

 

an
accQ  = 12389.461  kWh/an 

 Consumul anual specific de căldură pentru a.c 
asigurat din sursa clasica, energie finala : 

 

an
accq  = 6.697  kWh/m2an 

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

 

an
acc2COe  = 2.002  kgCO2/m2an 

 Consumul anual de energie primara pentru a.c.: 
PacE  = 32460.388 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara 
pentru a.c. :  Pacq  = 17.547 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru a.c. aferente energiei 
primare incCO2PE  = 9705.656 kgCO2/an 

 
 
Modulul III – Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat 
 
B.  Alți consumatori 
 

• Puterea electrică instalată P = 6000      W 
 
Rezultate obținute: 
 Consumul anual de energie pentru iluminat 

asigurat din sursa clasica, energie finala : 
an
ilumQ  

= 13949.85  kWh/an 

   
 Consumul anual specific de căldură pentru iluminat 

asigurat din sursa clasica, energie finala : 
an
ilumq  = 7.541  kWh/m2an 

   
 Indice de emisii CO2 pentru iluminat aferent 

energiei finale: 
an

ilum2COe  = 2.255  kgCO2/m2an 

 Consumul anual de energie primara pentru 
iluminat: PilumE  = 36548.607 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
iluminat : Pilumq  = 19.757 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru iluminat aferente energiei 
primare ilumCO2PE  = 10928.033 kgCO2/an 

 
 
Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare 
  Nu este cazul 



Modulul V • Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanica 
Nu este cazul 

Rezultate finale: 

~ Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie finala 
Q~~al = 969323.023 kWh/an 

~ Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), 
energie finala 

q~~al = 523.973 kWh/m2an 

~ lndice de emisii echivalent C02 aferent energiei finale 
e~'Q2 = 108.819 kgC02/m2an 

~ Consumul anual de energie primara 
Ep= 1174197.988 kWh/an 

~ Consumul anual specific de energie primara 
qp = 634.719 kWh/m2an 

~ Emisiile de C02 aferente energiei primare 
Epcoz = 247519.316 kgC02/an 

~ Emisiile specifice de C02 aferente energiei primare 
epco2 = 133.798 kgC02/m2an 

- 5 -
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Anexa 4 
 

BREVIAR DE CALCUL 
pentru determinarea coeficientului global de izolare termica, G1 [W/m3K] 

 

1. Date Generale: 
 

Denumirea Proiectului: Scoala Profesionala Speciala „Ion Teodorescu”  Slobozia 
Destinatia Cladirii: scoli, gradinite 
Adresa: Ialomita, Slobozia, Viilor, 61, Scoala Profesională Speciala „Ion Teodorescu” 

Zona Climatica : Zona_II 
Aria desfasurata construita: Adc = 2325 m2 
Volumul cladirii: Vc = 5959.7 m3 

 

2. Elementele de constructie ale anvelopei cladirii: 
 

Elementul de constructie Simbol Aj[m2] 
perete nord PEn 363.62 
perete est PEe 285.62 
perete sud PEs 319.22 
perete vest PEv 278.48 
feresatre nord FEn 159.5 
feresatre est FEe 74.84 
feresatre sud FEs 223.9 
feresatre vest FEv 81.98 
pardoseala Pard 686.34 
pereti interiori cs Pics 202.296 
usi ascces hol Uah 51.48 
planseu sub pod Tvan 686.34 

TOTAL - Arie anvelopa, Aj = A - 3413.616 
 
 

Recapitularea ariilor pe tipuri de suprafete: 
- Aria suprafetei tuturor peretilor opaci ai anvelopei cladirii: A1 = 1246.94 m2 
- Aria suprafetelor tuturor planseelor de la ultimul nivel al cladirii: A2 = 686.34 m2 
- Aria suprafetelor tuturor planseelor inferioare ale cladirii aflate in contact cu 
exteriorul sau cu un spatiu neincalzit: A3 = 0 m2 
- Aria tuturor suprafetelor vitrate ale anvelopei cladirii: A4 = 540.22 m2 
- Perimetrul exterior al spatiului incalzit aflat in contact cu solul sauingropat: 

P = 388 m 
 

3. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii: 
 

Elementul de constructie/Simbol Rj 

[m2K/W] 
rj 

[-] 
R’j 

[m2K/W] 
perete nord (PEn) 0.6 0.71 0.429 
perete est (PEe) 0.6 0.71 0.427 
perete sud (PEs) 0.6 0.71 0.427 
perete vest (PEv) 0.6 0.71 0.427 
feresatre nord (FEn) 0.48 1 0.48 
feresatre est (FEe) 0.48 1 0.48 
feresatre sud (FEs) 0.48 1 0.48 
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feresatre vest (FEv) 0.48 1 0.48 
pardoseala (Pard) 0.403 1 1.714 
pereti interiori cs (Pics) 0.451 1 0.451 
usi ascces hol (Uah) 0.28 1 0.28 
planseu sub pod (Tvan) 1.327 0.75 0.995 

Rezistenta termica corectata medie pe anvelopa cladirii, [m2K/W] 0.607 
 
 

4. Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie (cuplaj termic), Lj [W/K]: 
 

Elementul de constructie 
Simbol 

Aj 

[m2] 
R’j 

[m2K/W] 
Lj = Aj/R’j 

[W/K] 
j 

[-] 
j*Lj 

[W/K] 
perete nord (PEn) 363.62 0.429 847.59 1 847.59 
perete est (PEe) 285.62 0.427 668.89 1 668.89 
perete sud (PEs) 319.22 0.427 747.58 1 747.58 
perete vest (PEv) 278.48 0.427 652.17 1 652.17 
feresatre nord (FEn) 159.5 0.48 332.29 1 332.29 
feresatre est (FEe) 74.84 0.48 155.91 1 155.91 
feresatre sud (FEs) 223.9 0.48 49.792 1 49.792 
feresatre vest (FEv) 81.98 0.48 170.79 1 170.79 
pardoseala (Pard) 686.34 1.714 414.35 0.35 145.02 
pereti interiori cs (Pics) 202.296 0.451 448.55 0.5 224.27 
usi ascces hol (Uah) 51.48 0.28 183.85 0.5 91.929 
planseu sub pod (Tvan) 686.34 0.995 727.73 0.9 654.96 
TOTAL,  j*Lj 4741.2 

 
 

5. Coeficientul global de izolare termica, G1 [W/m3K]: 

                        G1 = 0.798 [W/m3K] 

6. Categoria Cladirii: 
 

Categoria cladirii este data de clasa de inertie termica: 
 

Cladirea se situeaza in Categoria 2, avand inertie termica mica / medie 
(M<400 kg/m2) 

 

7. Corectia pentru aporturile solare: 

Cladirea nu este puternic vitrata (  < 0.5) G1ref =0 

8. Coeficientul global de referinta de izolare termica, G1ref W/m3K : 

G1ref  = + G1ref , in care: 

a, b, c, d, e - coeficienti de control al elementelor de constructie 
 

a = 1.6 m2K/W 
b = 4.5 m2K/W 
c = 2.3 m2K/W 



e = 0.5 m2K./W 
d = 1.4 W/mK 

G1ref = 0.363 W/m3K 

9. Concluzii 

Din compararea valorilor G1 si G1ret rezulta ca: 

• G1 = 0.798 [W/m3K] > G1ref = 0.363 [W/m3K] si in consecinta nivelul de izolare 
termica globala al cladirii este necorespunzator, se impune corectarea caracteristicilor 
geometrice, termotehnice si de conformare ale anvelopei cladirii pentru incadrarea 
in prevederile normate. 
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Clasificarea energetică a clădirii este facută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică 
şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente. 
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei. 
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia 

ANEXA  nr. 5 

 

 

 Performanţa energetică a clădirii Notare 
Energetică: 100 

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al 
Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată în 
aplicarea Legii 372/2005 

Clădirea 
certificată 

Clădirea de 
referinţă 

 Eficienţă energetică ridicată   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Eficienţă energetică scazută   

Consum anual specific de energie       [kWh/m2an] 51.14 58.35 

Indice de emisii echivalent CO2           
[kgCO2/m2an] 16.139 8.846 

 
Consum anual specific de energie 

[kWh/m2an] pentru: 
Clasa energetică 

Clădirea 
certificată 

Clădirea de 
referinţă 

Încălzire: 43.14 A A 
Apă caldă de consum: 3.67 A A 
Climatizare: -   
Ventilare mecanică: 2.81 A A 
Iluminat artificial: 1.52 A A 

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile  [kWh/m2an]: 170.67 

 Date privind clădirea certificată 
Adresa clădirii: scoala profesionala speciala Ion 
Teodorescu, Viilor, 61, Slobozia, Ialomita 
Categoria clădirii: Scoli, gradinite 
Regim înălţime: P + 2 
Anul construirii: 1975 

 
Aria utilă: 1849.95 m2 

Aria construită desfăşurată: 2325 m2 
Volumul interior al clădirii: 5919.7 m3 

Scopul elaborării certificatului energetic: eficientizare energetica 
Programul de calcul utilizat: AllEnergy Cladiri v9.0 
Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri: 
Specialitatea 

(c, i, ci) 
 
 

ci 
 

 
Numele şi prenumele 

 
 

Cotet Marian 
 

Seria şi 
Nr. certificat 
de atestare 
 

BA00694 
 

Nr. şi data înregistrării 
certificatului în registrul 
auditorului 

rezultate asteptate 
dupa efectuarea 

lucrarilor 
 

Semnătura 
şi ştampila 
auditorului 
 
....................... 

 
 

Cod poştal 
localitate 

Nr. înregistrare la 
Consiliul Local 

Data 
înregistrării 

CLADIRE EFICIENTIZATA POLISTIREN  z z l l a a 

      -       -       



Clasificarea energetică a clădirii este facută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică 
şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente. 
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei. 
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia 

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII 
 Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific: 

 
ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM: ILUMINAT: 

                      

 

                

 

                

 
43.14  Kwh/m2an 3.67  Kwh/m2an 1.52  Kwh/m2an 

TOTAL: ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDA DE 
CONSUM, ILUMINAT, VENTILARE 

MECANICA 
CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICĂ: 

                    

 

              

 

               

 
51.14  Kwh/m2an -  Kwh/m2an 2.81  Kwh/m2an 

 
 Performanţa energetică a clădirii de referinţă 

 

Consumul anual specific de energie 
[kWh/m2an] pentru: 

Notare 
energetică 

Încălzire: 
Apă caldă de consum: 
Climatizare: 
Ventilare mecanică: 
Iluminat: 

44.62 
7.43 
- 
2.78 
3.52 

100 

 
 Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora 

P0 = 1 după cum urmează: 
 Uscata si cu posibilitate de acces la instalatia comuna p1  = 1 
 Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, 

cheie) 
p2  = 1 

 Ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare p3  = 1 
 Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale p4  = 1 
 Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate dupa ultimul sezon 

de incalzire 
p5  = 1 

 Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, 
functionale 

p6  = 1 

 Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum p7  = 1 
 Stare buna a tencuielii exterioare p8  = 1 
 Pereti exteriori uscati p9  = 1 
 Acoperis etans p10 = 1 
 Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani p11 = 1 
 Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica p12 = 1 

 
 Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a 

clădirii: 
 

 Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii: 
se regasesc in auditul energetic atasat 
 Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz: 
se regasesc in auditul energetic atasat 
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ANEXA NR. 6 
Raport Rezultate 

 
Adresă imobil: scoala profesionala speciala Ion Teodorescu, Viilor, 61, Slobozia, 

Ialomita  
 
 
Modulul I – Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire 

• Regim de înălțime:    P + 2 
• Aria desfășurată construită:   Ad =  2325  m2 
• Suprafața utilă a spațiilor încălzite:  Ainc = 1849.95  m2   
• Volumul încălzit:     V = 5919.7  m3 
• Rata de ventilare a spațiilor:   na = 2.5  h-1 

 
• Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel: 

 
 Elemente spre exterior: 

 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
feresatre nord FEn 159.5 
feresatre est FEe 74.84 
feresatre sud FEs 223.9 
feresatre vest FEv 81.98 
perete nord PEn 363.62 
perete est PEe 285.62 
perete sud PEs 319.22 
perete vest PEv 278.48 
TOTAL - 1787.16 
 

 Elemente spre sol: 
 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
pardoseala Pard 686.34 
TOTAL - 686.34 
e 

 Elemente spre spații secundare: 
 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
pereti interiori cs Pics 202.296 
usi ascces hol Uah 51.48 
planseu sub pod Tvan 686.34 
TOTAL - 940.116 
 
 

• Rezistențe termice ale elementelor de construcție: 
 

 Elemente spre exterior: 
 
Elementul de construcție R 

[m2K/W] 
r R’ 

[m2K/W] 
feresatre nord (FEn) 0.5 1 0.5 
feresatre est (FEe) 0.5 1 0.5 
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feresatre sud (FEs) 0.5 1 0.5 
feresatre vest (FEv) 0.5 1 0.5 
perete nord (PEn) 3.511 0.85 2.984 
perete est (PEe) 3.511 0.85 2.984 
perete sud (PEs) 3.511 0.85 2.984 
perete vest (PEv) 3.511 0.85 2.984 
 
 

 Elemente spre sol: 
 
Elementul de construcție R_echiv 

[m2K/W] 
pardoseala (Pard) 4.835 
 
 

 Elemente spre spații secundare: 
 

Elementul de construcție R 
[m2K/W] 

r R’ 
[m2K/W] 

pereti interiori cs (Pics) 0.451 1 0.451 
usi ascces hol (Uah) 0.28 1 0.28 
planseu sub pod (Tvan) 6.174 0.75 4.631 
 
 
Rezultate obținute: 
 
 Rezistența termică corectată 
 medie pe toată anvelopa clădirii:  RS = 1.41  m2K/W 
 
 Temperatura interioară rezultantă 

medie a spațiului încălzit:   θ io = 19  oC 
 
 Temperatura interioară redusă:  θ iRS = 16.588  oC 

 
 Durata sezonului de încălzire:  DZ = 207  zile 

 
 Numărul corectat de grade-zile:  NGZ = 1814  grade-zile 

 
 Numărul corectat de grade zile, în 

cazul ocupării discontinue:   NGZ* = 1722 grade-zile 
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Luna TiRS TeRS DZ 
ianuarie 

16.588 

2.546 31 
februarie 4.351 28 
martie 8.807 31 
aprilie 14.137 28 
mai 19.632 0 
iunie 23.365 0 
iulie 25.3 0 
august 24.642 0 
septembrie 19.881 0 
octombrie 14.293 28 
noiembrie 8.177 30 
decembrie 3.762 31 

 
 Consumul anual de căldura pentru încălzire 
      la nivelul spațiilor încălzite: 

an
incQ  = 296037.832  

kWh/an 
 Consumul anual de energie pentru încălzire 
      la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie                            

finala: 
incQ  = 79810.611  kWh/an 

 Consumul anual specific de energie pentru încălzire 
 la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie 
finala: 

qinc = 43.142  kWh/m2an 

 Indicele de emisii CO2 pentru încălzire 
 la nivelul sursei aferent energiei finale: inc2COe  = 14.586  

kgCO2/m2an 
 Consumul anual de energie primara pentru 

incalzire: PincE  = 95476.565 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
incalzire: Pincq  = 51.61 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru incalzire aferente energiei 
primare 

incCO2PE
 

= 31666.943 
kgCO2/an 
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Energie geotermala cu pompa de caldura : 
 Coeficientul de performanta mediu anual al pompei 

de caldura:: 
COP = 5 

 Consumul anual de energie pentru încălzire 
asigurat de energia geotermala cu pompa de 
caldura: 

PCgeoQ -  = 313454.446 
kWh/an 

 Consumul anual specific de energie pentru incalzire 
asigurat de energia geotermala cu pompa de 
caldura: 

Pgeo incq

 
= 169.44  kWh/m2an 

 
 
Modulul II – Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum 
 

• Număr de persoane:     Np = 160 
• Necesar specific zilnic de apă caldă de consum: a = 5  l/om*zi 
• Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 8  ore/zi 

 
Rezultate obținute: 
 
 Consumul anual de apă caldă de consum:  
 Vac = 144  m3/an 

 Consumul anual de căldură pentru a.c. asigurat 
din sursa clasica, energie finala : 

 

an
accQ  = 6797.694  kWh/an 

 Consumul anual specific de căldură pentru a.c 
asigurat din sursa clasica, energie finala : 

 

an
accq  = 3.675  kWh/m2an 

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

 

an
acc2COe  = 1.099  kgCO2/m2an 

 Consumul anual de energie primara pentru a.c.: 
PacE  = 17809.958 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara 
pentru a.c. :  Pacq  = 9.627 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru a.c. aferente energiei 
primare incCO2PE  = 5325.123 kgCO2/an 

 
 
 Consumul anual de energie din sursa solara 

pentru a.c.c. : solaraQ  = 38.185 kWh/an 
 

 Consumul anual specific de energie din sursa 
solara pentru a.c.c.: solar aq  = 0.021  kWh/m2an 

 
Modulul III – Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat 
 
B.  Alți consumatori 
 

• Puterea electrică instalată P = 2000      W 
 
Rezultate obținute: 
 Consumul anual de energie pentru iluminat 

asigurat din sursa clasica, energie finala : 
an
ilumQ  

= 2809.95  kWh/an 
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 Consumul anual specific de căldură pentru iluminat 
asigurat din sursa clasica, energie finala : 

an
ilumq  = 1.519  kWh/m2an 

   
 Indice de emisii CO2 pentru iluminat aferent 

energiei finale: 
an

ilum2COe  = 0.454  kgCO2/m2an 

 Consumul anual de energie primara pentru 
iluminat: PilumE  = 7362.069 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
iluminat : Pilumq  = 3.98 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru iluminat aferente energiei 
primare ilumCO2PE  = 2201.259 kgCO2/an 

 
 
 Consumul anual de energie pentru iluminat 

asigurat cu energie solara: 
solarilumW

 

= 2240 kWh/an 
 

 Consumul anual specific de energie pentru 
iluminat asigurat cu energie solara: 

solarilumw

 
= 1.211  kWh/m2an 

 
Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare 
  Nu este cazul 
 
Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanică 
   

• Temperatura interioară în sezonul rece:    θ i = 20  oC   
• Debitul de aer de ventilare (aer proaspăt) în sezonul rece: L1 = 0.15  m3/s 
• Temperatura interioară de confort în sezonul cald:  θ i0 = 0  oC 
• Debitul de aer de ventilare (aer proaspăt) în sezonul cald: L2 = 0  m3/s 

 
Rezultate obținute: 
 
  Consumul anual de energie pentru ventilare 
mecanică asigurat din sursa clasica, energie finala : 

an
VMQ  = 5201.218  kWh/an 

 Consumul anual specific de energie pentru ventilare 
mecanică asigurat din sursa clasica, energie finala: 

an
VMq            = 2.812  kWh/m2an 

 Indice de emisii CO2 pentru ventilare mecanică 
aferent energiei finale: 

an
CO2VMe  = 0  kgCO2/m2an 

 
 Consumul anual de energie primara pentru ventilare 

mecanica: PVME  = 13627.191 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
ventilare mecanica: PVMq  = 7.366 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru ventilare mecanica aferente 
energiei primare VMPE  = 4074.387 kgCO2/an 

 
 
 Consumul anual de energie pentru ventilare 

mecanica asigurat de energia geotermala a solului 
prin recuperare directa: 

geoVMQ  = 546.542 kWh/an 
 

 Consumul anual specific de energie pentru ventilare 
mecanica asigurat de energia geotermala a solului 
prin recuperare directa: 

geoVMq  = 0.295  kWh/m2an 

 



Rezultate finale: 

~ Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie finala 

Q~~al = 94619.473 kWh/an 

~ Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), 
energie finala 

q~~al = 51.147 kWh/m2an 

~ lndice de emisii echivalent C02 aferent energiei finale 
e~7:,2 = 16.139 kgC02/m2an 

~ Consumul anual de energie primara 
E P = 13427 5. 783 kWh/an 

~ Consumul anual specific de energie primara 
qp = 72.583 kWh/m2an 

~ Emisiile de C02 aferente energiei primare 
Epc02 = 43267.712 kgC02/an 

~ Emisiile specifice de C02 aferente energiei primare 
epco2 = 23.389 kgC02/m2an 

~ Consumul anual de energie din surse regenerabile 

Osurse reg= 316279.173 kWh/an 

~ Consumul specific anual de energie din surse regenerabile 

qsurse reg= 170.966 kWh/m2an 
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Anexa nr. 7 - clădire eficientizată / varianta 1 polistiren 

 
BREVIAR DE CALCUL 

pentru determinarea coeficientului global de izolare termica, G1 [W/m3K] 
 

1. Date Generale: 
 

Denumirea Proiectului: Scoala Profesionala Speciala „Ion Teodorescu”  Slobozia 

Destinatia Cladirii: scoli, gradinite 
Adresa: Ialomita, Slobozia, Viilor, 61, Scoala Profesionala Speciala „Ion Teodorescu” 

Zona Climatica : Zona_II 
Aria desfasurata construita: Adc = 2325 m2 

Volumul cladirii: Vc = 5919.7 m3
 

 

2. Elementele de constructie ale anvelopei cladirii: 
 

Elementul de constructie Simbol Aj[m2] 
perete nord PEn 363.62 
perete est PEe 285.62 
perete sud PEs 319.22 
perete vest PEv 278.48 
feresatre nord FEn 159.5 
feresatre est FEe 74.84 
feresatre sud FEs 223.9 
feresatre vest FEv 81.98 
pardoseala Pard 686.34 
pereti interiori cs Pics 202.296 
usi ascces hol Uah 51.48 
planseu sub pod Tvan 686.34 

TOTAL - Arie anvelopa, Aj = A - 3413.616 
 
 

Recapitularea ariilor pe tipuri de suprafete: 
- Aria suprafetei tuturor peretilor opaci ai anvelopei cladirii: A1 = 1246.94 m2

 

- Aria suprafetelor tuturor planseelor de la ultimul nivel al cladirii: A2 = 686.34 m2
 

- Aria suprafetelor tuturor planseelor inferioare ale cladirii aflate in contact cu 
exteriorul sau cu un spatiu neincalzit: A3 = 0 m2

 

- Aria tuturor suprafetelor vitrate ale anvelopei cladirii: A4 = 540.22 m2
 

- Perimetrul exterior al spatiului incalzit aflat in contact cu solul sauingropat: 
P = 388 m 

 

3. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii: 
 

Elementul de constructie/Simbol Rj 

[m2K/W] 
rj 

[-] 
R’j 

[m2K/W] 
perete nord (PEn) 3.511 0.85 2.984 
perete est (PEe) 3.511 0.85 2.984 
perete sud (PEs) 3.511 0.85 2.984 
perete vest (PEv) 3.511 0.85 2.984 
feresatre nord (FEn) 0.5 1 0.5 
feresatre est (FEe) 0.5 1 0.5 
feresatre sud (FEs) 0.5 1 0.5 
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feresatre vest (FEv) 0.5 1 0.5 
pardoseala (Pard) 2.798 1 4.835 
pereti interiori cs (Pics) 0.451 1 0.451 
usi ascces hol (Uah) 0.28 1 0.28 
planseu sub pod (Tvan) 6.174 0.75 4.631 

Rezistenta termica corectata medie pe anvelopa cladirii, [m2K/W] 1.424 
 
 

4. Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie (cuplaj termic), Lj [W/K]: 
 

Elementul de constructie 
Simbol 

Aj 

[m2] 
R’j 

[m2K/W] 
Lj = Aj/R’j 

[W/K] 
j 

[-] 
j*Lj 

[W/K] 
perete nord (PEn) 363.62 2.984 121.85 1 121.85 
perete est (PEe) 285.62 2.984 95.717 1 95.717 
perete sud (PEs) 319.22 2.984 106.97 1 106.97 
perete vest (PEv) 278.48 2.984 93.324 1 93.324 
feresatre nord (FEn) 159.5 0.5 319 1 319 
feresatre est (FEe) 74.84 0.5 149.68 1 149.68 
feresatre sud (FEs) 223.9 0.5 467.8 1 467.8 
feresatre vest (FEv) 81.98 0.5 163.96 1 163.96 
pardoseala (Pard) 686.34 4.835 149.66 0.35 52.383 
pereti interiori cs (Pics) 202.29 0.451 448.55 0.5 224.27 
usi ascces hol (Uah) 51.48 0.28 183.85 0.5 91.929 
planseu sub pod (Tvan) 686.34 4.631 156.26 0.9 140.63 
TOTAL,  j*Lj 2027.5 

 
 

5. Coeficientul global de izolare termica, G1 [W/m3K]: 

                        G1 = 0.347 [W/m3K] 

6. Categoria Cladirii: 
 

Categoria cladirii este data de clasa de inertie termica: 
 

Cladirea se situeaza in Categoria 2, avand inertie termica mica / medie 
(M<400 kg/m2) 

 

7. Corectia pentru aporturile solare: 

Cladirea nu este puternic vitrata ( < 0.5) G1ref =0 

8. Coeficientul global de referinta de izolare termica, G1ref W/m3K: 

G1ref  = + G1ref , in care: 

a, b, c, d, e - coeficienti de control al elementelor de constructie 
 

a = 1.6 m2K/W 
b = 4.5 m2K/W 
c = 2.3 m2K/W 



e = 0.5 m2K/W 
d = 1.4 W/mK 

G1ref = 0.436 W/m 3K 

9. Concluzii 

Din compararea valorilor G1 si G1re1 rezulta ca: 
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Clasificarea energetică a clădirii este facută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică 
şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente. 
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei. 
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia 

ANEXA NR. 8  

 

 

 Performanţa energetică a clădirii Notare 
Energetică: 100 

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al 
Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată în 
aplicarea Legii 372/2005 

Clădirea 
certificată 

Clădirea de 
referinţă 

 Eficienţă energetică ridicată   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Eficienţă energetică scazută   

Consum anual specific de energie       [kWh/m2an] 55.06 59.15 

Indice de emisii echivalent CO2           
[kgCO2/m2an] 15.931 8.838 

 
Consum anual specific de energie 

[kWh/m2an] pentru: 
Clasa energetică 

Clădirea 
certificată 

Clădirea de 
referinţă 

Încălzire: 42.3 A A 
Apă caldă de consum: 8.43 A A 
Climatizare: -   
Ventilare mecanică: 2.81 A A 
Iluminat artificial: 1.52 A A 

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile  [kWh/m2an]: 167.3 

 Date privind clădirea certificată 
Adresa clădirii: scoala profesionala Ion Teodorescu, Viilor, 
61, Slobozia, Ialomita 
Categoria clădirii: Scoli, gradinite 
Regim înălţime: P + 2 
Anul construirii: 1975 

 
Aria utilă: 1849.95 m2 

Aria construită desfăşurată: 2325 m2 
Volumul interior al clădirii: 5919.7 m3 

Scopul elaborării certificatului energetic: eficientizare energetica 
Programul de calcul utilizat: AllEnergy Cladiri v9.0 
Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri: 
Specialitatea 

(c, i, ci) 
 
 

ci 
 

 
Numele şi prenumele 

 
 

Cotet Marian 
 

Seria şi 
Nr. certificat 
de atestare 
 

BA00694 
 

Nr. şi data înregistrării 
certificatului în registrul 
auditorului 

rezultate asteptate 
dupa efectuarea 

lucrarilor 
 

Semnătura 
şi ştampila 
auditorului 
 
....................... 

 
 

Cod poştal 
localitate 

Nr. înregistrare la 
Consiliul Local 

Data 
înregistrării 

CLADIRE EFICIENTIZATA POLIURETAN  z z l l a a 

      -       -       



Clasificarea energetică a clădirii este facută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică 
şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente. 
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei. 
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia 

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII 
 Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific: 

 
ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM: ILUMINAT: 

                      

 

                

 

                

 
42.3  Kwh/m2an 8.43  Kwh/m2an 1.52  Kwh/m2an 

TOTAL: ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDA DE 
CONSUM, ILUMINAT, VENTILARE 

MECANICA 
CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICĂ: 

                    

 

              

 

               

 
55.06  Kwh/m2an -  Kwh/m2an 2.81  Kwh/m2an 

 
 Performanţa energetică a clădirii de referinţă 

 

Consumul anual specific de energie 
[kWh/m2an] pentru: 

Notare 
energetică 

Încălzire: 
Apă caldă de consum: 
Climatizare: 
Ventilare mecanică: 
Iluminat: 

45.42 
7.43 
- 
2.78 
3.52 

100 

 
 Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora 

P0 = 1 după cum urmează: 
 Uscata si cu posibilitate de acces la instalatia comuna p1  = 1 
 Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, 

cheie) 
p2  = 1 

 Ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare p3  = 1 
 Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale p4  = 1 
 Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate dupa ultimul sezon 

de incalzire 
p5  = 1 

 Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, 
functionale 

p6  = 1 

 Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum p7  = 1 
 Stare buna a tencuielii exterioare p8  = 1 
 Pereti exteriori uscati p9  = 1 
 Acoperis etans p10 = 1 
 Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani p11 = 1 
 Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica p12 = 1 

 
 Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a 

clădirii: 
 

 Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii: 
soluttii in auditul atasat 
 Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz: 
solutii in auditul atasat 
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ANEXA NR. 9 
Raport Rezultate 

 
Adresă imobil: scoala profesionala Ion Teodorescu, Viilor, 61, Slobozia, Ialomita  

 
 
Modulul I – Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire 

• Regim de înălțime:    P + 2 
• Aria desfășurată construită:   Ad =  2325  m2 
• Suprafața utilă a spațiilor încălzite:  Ainc = 1849.95  m2   
• Volumul încălzit:     V = 5919.7  m3 
• Rata de ventilare a spațiilor:   na = 2.5  h-1 

 
• Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel: 

 
 Elemente spre exterior: 

 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
feresatre nord FEn 159.5 
feresatre est FEe 74.84 
feresatre sud FEs 223.9 
feresatre vest FEv 81.98 
perete nord PEn 363.62 
perete est PEe 285.62 
perete sud PEs 319.22 
perete vest PEv 278.48 
TOTAL - 1787.16 
 

 Elemente spre sol: 
 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
pardoseala Pard 686.34 
TOTAL - 686.34 
e 

 Elemente spre spații secundare: 
 
Elementul de construcție Simbol S [m2] 
pereti interiori cs Pics 202.296 
usi ascces hol Uah 51.48 
planseu sub pod Tvan 686.34 
TOTAL - 940.116 
 
 

• Rezistențe termice ale elementelor de construcție: 
 

 Elemente spre exterior: 
 
Elementul de construcție R 

[m2K/W] 
r R’ 

[m2K/W] 
feresatre nord (FEn) 0.5 1 0.5 
feresatre est (FEe) 0.5 1 0.5 
feresatre sud (FEs) 0.5 1 0.5 
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feresatre vest (FEv) 0.5 1 0.5 
perete nord (PEn) 4.572 0.85 3.886 
perete est (PEe) 4.572 0.85 3.886 
perete sud (PEs) 4.572 0.85 3.886 
perete vest (PEv) 4.572 0.85 3.886 
 
 

 Elemente spre sol: 
 
Elementul de construcție R_echiv 

[m2K/W] 
pardoseala (Pard) 4.835 
 
 

 Elemente spre spații secundare: 
 

Elementul de construcție R 
[m2K/W] 

r R’ 
[m2K/W] 

pereti interiori cs (Pics) 0.451 1 0.451 
usi ascces hol (Uah) 0.28 1 0.28 
planseu sub pod (Tvan) 6.174 0.75 4.631 
 
 
Rezultate obținute: 
 
 Rezistența termică corectată 
 medie pe toată anvelopa clădirii:  RS = 1.461  m2K/W 
 
 Temperatura interioară rezultantă 

medie a spațiului încălzit:   θ io = 19  oC 
 
 Temperatura interioară redusă:  θ iRS = 16.556  oC 

 
 Durata sezonului de încălzire:  DZ = 208  zile 

 
 Numărul corectat de grade-zile:  NGZ = 1797  grade-zile 

 
 Numărul corectat de grade zile, în 

cazul ocupării discontinue:   NGZ* = 1712 grade-zile 
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Luna TiRS TeRS DZ 
ianuarie 

16.556 

2.598 31 
februarie 4.412 29 
martie 8.861 31 
aprilie 14.182 28 
mai 19.671 0 
iunie 23.402 0 
iulie 25.342 0 
august 24.69 0 
septembrie 19.929 0 
octombrie 14.347 28 
noiembrie 8.221 30 
decembrie 3.808 31 

 
 Consumul anual de căldura pentru încălzire 
      la nivelul spațiilor încălzite: 

an
incQ  = 290432.193  

kWh/an 
 Consumul anual de energie pentru încălzire 
      la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie                            

finala: 
incQ  = 78245.818  kWh/an 

 Consumul anual specific de energie pentru încălzire 
 la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie 
finala: 

qinc = 42.296  kWh/m2an 

 Indicele de emisii CO2 pentru încălzire 
 la nivelul sursei aferent energiei finale: inc2COe  = 14.333  

kgCO2/m2an 
 Consumul anual de energie primara pentru 

incalzire: PincE  = 93645.758 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
incalzire: Pincq  = 50.621 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru incalzire aferente energiei 
primare 

incCO2PE
 

= 31119.532 
kgCO2/an 
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Energie geotermala cu pompa de caldura : 
 Coeficientul de performanta mediu anual al pompei 

de caldura:: COP = 5 

 Consumul anual de energie pentru încălzire 
asigurat de energia geotermala cu pompa de 
caldura: 

PCgeoQ -  = 307195.274 
kWh/an 

 Consumul anual specific de energie pentru incalzire 
asigurat de energia geotermala cu pompa de 
caldura: 

Pgeo incq

 
= 166.06  kWh/m2an 

 
 
Modulul II – Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum 
 

• Număr de persoane:     Np = 160 
• Necesar specific zilnic de apă caldă de consum: a = 5  l/om*zi 
• Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 8  ore/zi 

 
Rezultate obținute: 
 
 Consumul anual de apă caldă de consum:  
 

Vac = 144  m3/an 

 Consumul anual de căldură pentru a.c. asigurat 
din sursa clasica, energie finala : 

 

an
accQ  = 15593.402  kWh/an 

 Consumul anual specific de căldură pentru a.c 
asigurat din sursa clasica, energie finala : 

 

an
accq  = 8.429  kWh/m2an 

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

 

an
acc2COe  = 1.144  kgCO2/m2an 

 Consumul anual de energie primara pentru a.c.: 
PacE  = 18552.532 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara 
pentru a.c. :  Pacq  = 10.029 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru a.c. aferente energiei 
primare incCO2PE  = 5547.152 kgCO2/an 

 
 
 Consumul anual de energie din sursa solara 

pentru a.c.c. : solaraQ  = 64.52 kWh/an 
 

 Consumul anual specific de energie din sursa 
solara pentru a.c.c.: solar aq  = 0.035  kWh/m2an 

 
Modulul III – Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat 
 
B.  Alți consumatori 
 

• Puterea electrică instalată P = 2000      W 
 
Rezultate obținute: 
 Consumul anual de energie pentru iluminat 

asigurat din sursa clasica, energie finala : 
an
ilumQ  

= 2809.95  kWh/an 
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 Consumul anual specific de căldură pentru iluminat 
asigurat din sursa clasica, energie finala : 

an
ilumq  = 1.519  kWh/m2an 

   
 Indice de emisii CO2 pentru iluminat aferent 

energiei finale: 
an

ilum2COe  = 0.454  kgCO2/m2an 

 Consumul anual de energie primara pentru 
iluminat: PilumE  = 7362.069 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
iluminat : Pilumq  = 3.98 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru iluminat aferente energiei 
primare ilumCO2PE  = 2201.259 kgCO2/an 

 
 
 Consumul anual de energie pentru iluminat 

asigurat cu energie solara: 
solarilumW

 

= 2240 kWh/an 
 

 Consumul anual specific de energie pentru 
iluminat asigurat cu energie solara: 

solarilumw

 
= 1.211  kWh/m2an 

 
Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare 
  Nu este cazul 
 
Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanică 
   

• Temperatura interioară în sezonul rece:    θ i = 20  oC   
• Debitul de aer de ventilare (aer proaspăt) în sezonul rece: L1 = 0.15  m3/s 
• Temperatura interioară de confort în sezonul cald:  θ i0 = 0  oC 
• Debitul de aer de ventilare (aer proaspăt) în sezonul cald: L2 = 0  m3/s 

 
Rezultate obținute: 
 
  Consumul anual de energie pentru ventilare 
mecanică asigurat din sursa clasica, energie finala : 

an
VMQ  = 5201.218  kWh/an 

 Consumul anual specific de energie pentru ventilare 
mecanică asigurat din sursa clasica, energie finala: 

an
VMq            = 2.812  kWh/m2an 

 Indice de emisii CO2 pentru ventilare mecanică 
aferent energiei finale: 

an
CO2VMe  = 0  kgCO2/m2an 

 
 Consumul anual de energie primara pentru ventilare 

mecanica: PVME  = 13627.191 kWh/an 

 Consumul anual specific de energie primara pentru 
ventilare mecanica: PVMq  = 7.366 kWh/m2an 

 Emisii de CO2 pentru ventilare mecanica aferente 
energiei primare VMPE  = 4074.387 kgCO2/an 

 
 
 Consumul anual de energie pentru ventilare 

mecanica asigurat de energia geotermala a solului 
prin recuperare directa: 

geoVMQ  = 546.542 kWh/an 
 

 Consumul anual specific de energie pentru ventilare 
mecanica asigurat de energia geotermala a solului 
prin recuperare directa: 

geoVMq  = 0.295  kWh/m2an 

 



Rezultate finale: 

~ Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie finala 
Q~~al = 101850.388 kWh/an 

~ Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), 
energie finala 

q~~al = 55.056 kWh/m2an 

~ lndice de emisii echivalent C02 aferent energiei finale 
e~~2 = 15.931 kgC02/m2an 

~ Consumul anual de energie primara 
Ep= 133187.55 kWh/an 

~ Consumul anual specific de energie primara 
qp = 71.995 kWh/m2an 

~ Emisiile de C02 aferente energiei primare 
Epco2 = 42942.33 kgC02/an 

~ Emisiile specifice de C02 aferente energiei primare 
epc02 = 23.213 kgC02/m2an 

~ Consumul anual de energie din surse regenerabile 

Qsurse reg= 310046.336 kWh/an 

~ Consumul specific anual de energie din surse regenerabile . 

qsurse reg = 167 .597 kWh/m2an 
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ANEXA nr. 10 - clădire eficientizată - varianta 2 / poliuretan 

 
BREVIAR DE CALCUL 

pentru determinarea coeficientului global de izolare termica, G1[W/m3K] 
 

1. Date Generale: 
 

Denumirea Proiectului: Scoala Profesionala Speciala „Ion Teodorescu”  Slobozia 

Destinatia Cladirii: scoli, gradinite 
Adresa: Ialomita, Slobozia, Viilor, 61, Scoala Profesionala Specială „Ion Teodorescu” 

Zona Climatica : Zona_II 
Aria desfasurata construita: Adc = 2325 m2 
Volumul cladirii: Vc = 5919.7 m3 

 

2. Elementele de constructie ale anvelopei cladirii: 
 

Elementul de constructie Simbol Aj[m2] 
perete nord PEn 363.62 
perete est PEe 285.62 
perete sud PEs 319.22 
perete vest PEv 278.48 
feresatre nord FEn 159.5 
feresatre est FEe 74.84 
feresatre sud FEs 223.9 
feresatre vest FEv 81.98 
pardoseala Pard 686.34 
pereti interiori cs Pics 202.296 
usi ascces hol Uah 51.48 
planseu sub pod Tvan 686.34 

TOTAL - Arie anvelopa, Aj = A - 3413.616 
 
 

Recapitularea ariilor pe tipuri de suprafete: 
- Aria suprafetei tuturor peretilor opaci ai anvelopei cladirii: A1 = 1246.94m2 
- Aria suprafetelor tuturor planseelor de la ultimul nivel al cladirii: A2 = 686.34m2 
- Aria suprafetelor tuturor planseelor inferioare ale cladirii aflate in contact cu 
exteriorul sau cu un spatiu neincalzit: A3 = 0m2 
- Aria tuturor suprafetelor vitrate ale anvelopei cladirii: A4 = 540.22m2 
- Perimetrul exterior al spatiului incalzit aflat in contact cu solul sauingropat: 

P = 388 m 
 

3. Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii: 
 

Elementul de constructie/Simbol Rj 
[m2K/W] 

rj 
[-] 

R’j 
[m2K/W] 

perete nord (PEn) 4.572 0.85 3.886 
perete est (PEe) 4.572 0.85 3.886 
perete sud (PEs) 4.572 0.85 3.886 
perete vest (PEv) 4.572 0.85 3.886 
feresatre nord (FEn) 0.5 1 0.5 
feresatre est (FEe) 0.5 1 0.5 
feresatre sud (FEs) 0.5 1 0.5 
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feresatre vest (FEv) 0.5 1 0.5 
pardoseala (Pard) 2.798 1 4.835 
pereti interiori cs (Pics) 0.451 1 0.451 
usi ascces hol (Uah) 0.28 1 0.28 
planseu sub pod (Tvan) 6.174 0.75 4.631 

Rezistenta termica corectata medie pe anvelopa cladirii, [m2K/W] 1.483 
 
 

4. Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie (cuplaj termic), Lj[W/K]: 
 

Elementul de constructie 
Simbol 

Aj 
[m2] 

R’j 
[m2K/W] 

Lj = Aj/R’j 
[W/K] 

j 

[-] 
j*Lj 

[W/K] 
perete nord (PEn) 363.62 3.886 93.572 1 93.572 
perete est (PEe) 285.62 3.886 73.5 1 73.5 
perete sud (PEs) 319.22 3.886 82.146 1 82.146 
perete vest (PEv) 278.48 3.886 71.662 1 71.662 
feresatre nord (FEn) 159.5 0.5 319 1 319 
feresatre est (FEe) 74.84 0.5 149.68 1 149.68 
feresatre sud (FEs) 223.9 0.5 467.8 1 467.8 
feresatre vest (FEv) 81.98 0.5 163.96 1 163.96 
pardoseala (Pard) 686.34 4.835 149.66 0.35 52.383 
pereti interiori cs (Pics) 202.296 0.451 448.55 0.5 224.27 
usi ascces hol (Uah) 51.48 0.28 183.85 0.5 91.929 
planseu sub pod (Tvan) 686.34 4.631 156.26 0.9 140.63 
TOTAL,  j*Lj 1930.5 

 

5. Coeficientul global de izolare termica, G1 [W/m3K]: 

                        G1 = 0.328 [W/m3K] 

6. Categoria Cladirii: 
 

Categoria cladirii este data de clasa de inertie termica: 
 

Cladirea se situeaza in Categoria 2, avand inertie termica mica / medie 
(M<400 kg/m2) 

 

7. Corectia pentru aporturile solare: 

Cladirea nu este puternic vitrata (  < 0.5) G1ref = 0 

8. Coeficientul global de referinta de izolare termica, G1ref W/m3K: 

G1ref = + G1ref , in care: 

a, b, c, d, e - coeficienti de control al elementelor de constructie 
 

a = 1.6 m2K/W 
b = 4.5 m2K/W 
c = 2.3 m2K/W 



e = 0.5 m2K/W 
d = 1.4 W/mK 

G1ref = 0.436 W/m3K 

9. Concluzii 

Din compararea valorilor G1si G1ref rezulta ca: 

• G1 = 0.328 [W/m3K] < G1ret = 0.436 [W/m3K] si in concluzie nivelul de izolare 
termica globala al caldirii este corespunzator •' r ., . 

r~~ ~ r4~~~,-~ 
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ANEXA nr. 11. FOTOGRAFII  

1. Fațada de nord (a) 

 
 

2. Fațada de nord (b) 
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3.  Fațada de est și colț nord-est 

 

 
 

4. Fațada de sud (a) 
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5. Fațada de sud (b) 

 

 
 
 
 

6. Fațada de vest si colțul de sud-vest  
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7. Fațada de vest (a) 

 
 

8. Fațada de nord-vest  
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9. Fațada de vest (b) 
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ANEXA nr. 12  

AUTORIZARI  
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ANEXA nr. 13 

 

Impactul măsurilor propuse asupra consumului de energie din surse regenerabile 

 

 În urma implementării măsurilor de eficientizare a clădirii Școala Profesională Specială „Ion 
Teodorescu”, consumul de energie primară din surse regenerabile are un procentaj de aproximativ 53 
% din consumul total de energie primară. 

 În urma implementării măsurilor de eficientizare la clădirea Sala de sport a Școlii Profesionale 
Speciale „Ion Teodorescu”, consumul de energie primară din surse regenerabile are un procentaj de 
aproximativ 21 % din consumul total de energie primară. 

 În cazul in care se solicită finanțare pentru ambele clădiri, ca fiind pe același teren, nivelul 
cumulat al acestora, din punct de vedere al consumului de energie primară din surse regenerabile, are 
un procentaj de aproximativ 52 % din consumul total de energie primară. 

 Datele privind cunsumurile de energie primară și consumurile de energie din surse 
regenerabile sunt prezentate in tabelele 1, 2, 3.. Valorile din tabele sunt preluate din Rapoartele de 
rezultate ale Certificatelor de Performanță Energetică.  

Tabel. 1. Scoala Profesională Specială „Ion Teodorescu” - Slobozia, str. Viilor, nr. 61, Ialomița  

Indicator 
In faza inițială 
(clădire reală) 

După aplicarea 
măsurilor in variant 1 - 
polistiren  

După aplicarea 
măsurilor in variant 2 - 
poliuretan 

Consumul anual de energie - 
Ep 
[kWh/an] 

1174197.988 299784.662 292461.513 

Consumul anual de energie 
din surse regenerabile - 

regsurseQ [kWh/an] 
- 340141.38 331086.439 

CONSUM TOTAL DE 
ENERGIE 
[kWh/an] 

1174197.988 639926.042 623547.952 

Procentaj consum din surse 
regenerabile din consumul 
total de energie primară [%] 

nu există 53 % 53 % 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. SALA DE SPORT - Scoala Profesionala Speciala ,,Ion Teodorescu" - Slobozia, str. Viilor, 
nr. 61, lalomita 

In faza initiala Dupa aplicarea 
Indicator (cladire reala) masurilor de 

eficientizare 
Consumul anual de energie -
Ep 216076.775 11776.547 
[kWh/an] 

Consumul anual de energie 
din surse regenerabile - - 3132.28 
Qsurse reg [kWh/an] 

CONSUM TOTAL DE 
ENERGIE 216076.775 14908.827 
[kWh/an] 
Procentaj consum surse 
regenerabile din consumul nu exista 21.01 % 
total de energie primara [%] 

Tabel 3. IMOBIL, str. VllLOR, nr. 61, SLOBOZIA, IALOMITA (cladire Scoala Profesionala Speciala 
+ Sala sport) 

Indicator 

Consumul anual de energie -
Ep [kWh/an] 

Consumul anual de energie 
din surse regenerabile -

Qsurse reg 

kWh/an 
CONSUM TOTAL DE 
EN ERG IE 
kWh/an 
Procentaj consum din surse 
regenerabile din consumul 
total de energie primra [%] 

In faza initiala 
(cladire reala) 
scoala + sala 

sport 

139027 4. 763 

1390274.763 

nu exista 

Dupa aplicarea 
masurilor in varianta 
- polistiren (scoala) + 
masuri sala sport 

311561.209 

343273.66 

654834.869 

52.42 % 

Dupa aplicarea 
masurilor in varianta 2 
- poliuretan (scoala) + 
masuri sala sport 

304238.06 

334218.719 

638456.779 
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