
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 124 /2020               
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței 
energetice a imobilelor  

C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 11804 din 05.08.2020 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor 

în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM; 
- avizul nr. 6 din data de 04.08.2020 al Consiliului Tehnico-Economic al 

Consiliului Județean Vaslui;  
- raportul de specialitate nr. 11809 din 05.08.2020 al Direcției Dezvoltare și 

Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană și Comisia pentru protecție socială, învățământ, sănătate, 
cultură, culte și sport;  

în conformitate cu prevederile: 
- art. 5 alin. (1) lit.b) și alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european și Fondul de coeziune 2014-2020; 

- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare,;  

- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui    
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) a obiectivului 
de investiție ”Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan 
Vaslui”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție 
”Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”, 
prevăzuți în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Se aprobă descrierea investiției ”Creșterea eficienței energetice a 
imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”, prevăzută în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.     

Art.4. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului -
Județul Vaslui, în vederea exercitării controlului de legalitate,  Direcției Dezvoltare și 
Cooperare, Direcției Tehnice, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.                                   

 
                                   

 Vaslui, 06 august 2020 
 

               PREŞEDINTE, 
            Dumitru Buzatu 

 
 

                                                                          Contrasemnează  pentru legalitate:                  
                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
                   Diana – Elena Ursulescu 

 
   
 
 

 
                                                                                                                       
                                                                                   Anexa nr. 1  
                                                                                   la Hotărârea nr.______/2020 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                                                                                    Anexa nr.1  
                                                                                la Hotărârea nr. 124/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentația tehnico-economică (faza DALI) a obiectivului de 
investiție ”Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. 

Constantin Pufan Vaslui” 









































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                                             
  

RIDICARE TOPOGRAFICA

NC 74679

„  CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I.  

CONSTANTIN PUFAN VASLUI” 

Denumirea  bunului imobil  –  TEREN  SI CONSTRUCTII, 

Adresa-localitatea : VASLUI , MIHAIL KOGALNICEANU  , NR. 25 , JUD. VASLUI

Unitatea adm.- teritoriala:  VASLUI 

JUDET   VASLUI

           

       

                                
             Executant :

                        Th. Moisuc Sandu

2020 



MEMORIU     TEHNIC

1. Denumirea lucrarii :

             Plan de situatie scara 1 : 500 ,  pentru imobil  cu numarul cadastral provizoriu NC 74679   situat in  UAT Vaslui,

mun. , Vaslui, Str.  Mihail Kogalniceanu , nr. 25 ,     jud. Vaslui 

             2. Beneficiarul lucrarii : 

CJ VASLUI  .

3. Executant:Th.Moisuc Sandu persoana fizica autorizata,seria RO-VS-F NR. 0001

    4 . Scopul lucrarii : intocmirea planului de situatie scara 1 : 500  pentru  „ „  CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A  

IMOBILELOR C.S.E.I. CONSTANTIN PUFAN VASLUI” 

    5. Amplasamentul bunului imobil :   UUAT Vaslui, mun. , Vaslui, Str.  Mihail Kogalniceanu , nr. 25 ,     jud. Vaslui 

  7. Situatia juridica a imobilului  : Bunul imobil are numarul cadastral provizoriu NC  74679    si este inscris in cartea

funciara nr. 74679  a UAT Vaslui .

   8. Operatiuni topo – cadastrale efectuate :

     Lucrarile topografice executate in aceasta zona au avut ca scop realizarea planului topografic .    Zonele in care 

au fost executate masuratorile au fost indicate de proiectant si beneficiar  . Pe toata suprafata planului  au fost masurate ,  

drumurile , limitele de proprietate, retelele  existente, santurile si podetele de acces. 

Intocmirea documentatiei are la baza masuratorile executate  in sistem de proiectie stereo 70, statiile de plecare fiind

determinate cu GPS SOUTH S82 V .  

Pentru determinarea coordonatelor( x, y, z )   punctelor de detaliu, masuratorile au fost efectuate cu statia totala

Leica TC 307, raportate la sistemul de proiectie Stereo 1970(x,y) si sistemul de referinta Marea Neagra 1975( z )  cu o

precizie de 1-5 cm in pozitie planimetrica si altimetrica .    

       Prelucrarea observatiilor de teren precum si intocmirea planului de situatie s-a facut sub licenta AUTOCAD LT

2002 .

       Prezenta lucrare contine :

     -memoriu tehnic;

           -plan de situatie scara 1 : 500.                                                                            

                                    INTOCMIT: 

                                                                                                               th. Moisuc  Sandu
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                                                                                                  Anexa nr.2 
                                                                                la Hotărârea nr. 124 /2020 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
ai obiectivului de investiție 

”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I. 
CONSTANTIN PUFAN VASLUI” 

 
BENEFICIAR- JUDEȚUL VASLUI 
 
1. Valoarea totală a investiției 
  Valoarea totală a investiției (cu TVA): 14.987.646,10 lei    
  Din care C+M (cu TVA): 11.405.572,87 lei        
2. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni  
    Durata de implementare a obiectivului de investitie este de 36 de luni. 
    Durata de execuție a obiectivului proiectului este de 24 luni.  
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
    Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creştere a eficienţei energetice – 3: 

Clădire școală – 115 elevi 
- Aria construită   Ac = 1.037,00 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 1.792,00 m.p. 
- Aria utilă    Au = 1.274,06 m.p. 
- Regim de înălțime:  parter + etaj 

Clădire cantină – 50 locuri / serie 
- Aria construită   Ac = 566,00 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 816,00 m.p. 
-  Aria utilă    Au = 609,01 m.p. 
- Regim de înălțime:  demisol parțial + parter  

Clădire cămin internat – 80 locuri de cazare 
- Aria construită   Ac = 609,00 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 2.436,00 m.p. 
- Aria utilă    Au = 1.624,62 m.p. 
- Regim de înălțime:  subsol tehnic + parter + 2 etaje 
În urma implementării măsurilor de crestere a eficientei energetice se va inregistra:  
- un consum de energie finală în clădirile publice ce fac obiectul investiției - 

1.567.044,62 kWh/an 
- scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră – 0,222 tone CO2/an 
- scăderea consumului anual de energie primară – 1.150.516,35 kWh/an 
- scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice (utilizând surse 

neregenerabile) (tep) - 1.150.516,35 
- scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse 

neregenerabile) (kWh/m2/an) total - 1.061,22 
- scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire utilizând surse 

neregenerabile – 1.015,44 kWh/an 
- scăderea consumului anual specific de energie finală în clădirile publice utilizând 

surse neregenerabile - 1.150.516,35 kWh/an 
- numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice 3. 
Surse de finanțare a investiției 

- Programul Operațional Regional 2014-2020 
- Bugetul local 



                                                                                                    Anexa nr.3  
                                                                                la Hotărârea nr. 124/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea investiției ”Creșterea eficienței energetice a 
imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” 



          Pr. nr. 348/2020 
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I. CONSTANTIN PUFAN VASLUI” 

 

Page 1 of 36 
 

MEMORIU GENERAL 
 
 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 
 
1.1 Denumirea obiectivului de investiții: 
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I. CONSTANTIN 
PUFAN VASLUI 
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 25, mun. Vaslui, jud. Vaslui  
 
1.2. Ordonator principal de credite / investitor: 
UAT - JUDEȚUL VASLUI 
Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui 
       
1.3. Ordonator de credite (secundar / terțiar): 
- 
 
1.4. Beneficiarul investiției: 
UAT JUDEȚUL VASLUI 
 
1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie: 
S.C. CIVIL PROIECT S.R.L. VASLUI, J37/405/2002 
Str. Republicii, bl. 367, sc. C, ap. 16, mun. Vaslui 
Tel: 0729 768 760 / fax: 0372 875 034 
Faza: DALI – 30.07.2020 
 
2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții a fost întocmită în conformitate cu 
prevederile HG nr. 907 / 29.11.2016 privind aprobarea „Conținutului cadru al documentațiilor 
tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice”. 

Entitatea responsabilă pentru implementarea proiectului este JUDEȚUL VASLUI. 
Prezenta documentație de avizare a lucrărilor de intervenții tratează spațiile școlii, 

cantinei și ale căminului internat aferente Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 
„Constantin Pufan” Vaslui, județ Vaslui și este întocmită în conformitate cu prevederile din 
standardele în vigoare. 

Clădirile analizate sunt construcții realizate între anii 1970 ÷ 1974. 
Așa cum rezultă din expertizele tehnice întocmite pentru obiective de ing. Rotărescu Ioan, 

sunt recomandate lucrări minore de intervenție atât la clădirea căminului internat cât și la 
clădirea cantinei. 
 
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri 
instituționale și financiare 

- Strategia Europa 2000; 
- Acordul de parteneriat 2014 – 2020; 
- Strategia Națională pentru infrastructura de Educație; 
- Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii; 
- Strategia națională privind învățarea pe tot parcursul vieții; 
- Strategia Națională de Competitivitate; 
- Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei; 
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- Planurile de Dezvoltare Regională Nord – Est 2014 – 2020; 
- Strategia pentru reducerea consumului de energie convențională în sectorul serviciilor 

publice din zona transfrontalieră Vaslui- Hîncești Leova- Izmail, aprobată prin HCJ nr. 
42/27.03.2015; 

- Planul de acțiune pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice, 
domeniul strategic I - Clădiri Publice, Axa prioritară 1 - Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor publice; 

- Plan de acțiune pentru extinderea surselor regenerabile de energie în clădirile și 
serviciile publice, Axa prioritară 2, Creșterea producției și distribuției de energie obținută din 
surse regenerabile în clădirile publice. 
 
2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor 

În prezent, clădirile școlii, cantinei şi a căminului internat din cadrul Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui necesită intervenții din punct de vedere al 
eficienței energetice, acestea fiind neizolate, cu tâmplărie veche sau fără barieră termică, cu 
instalații sanitare, termice și electrice vechi și neîmbunătățite. 

Corpurile de clădire realizate la începutul anilor 1970, și care sunt funcționale în prezent, 
au suferit doar lucrări de igienizare și reparații curente. Nu au existat intervenții care să conducă 
la scăderea consumului de energie. 

Scopul acestui proiect va fi creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor în 
care își desfășoară activitatea elevii și cadrele didactice din cadrul Centrului Școlar pentru 
Educație Incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui, prin investiții ce vor viza scăderea 
cheltuielilor cu utilitățile (apă, energie electrică și termică), asigurarea aportului de energie 
regenerabilă de minim 10% din consumul total de energie primară al clădirilor și asigurarea 
unor facilități educaționale de înaltă calitate, în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu 
tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii. 

Unitatea are o vechime și rezultate notabile de-a lungul timpului în pregătirea elevilor, 
formând elevii atât pentru a activa ca viitori angajați ai unor agenți economici, cât și pentru 
a desfășura activități individuale.   

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă cu program de recuperare pentru copiii cu 
deficiențe de auz, limbaj, mentale, fizice, de comportament, autism, Sindrom Down, fără a se 
limita la aceștia, care va oferi, alături de activitățile didactice, activități extrașcolare într-o gamă 
bogată și diversificată. Ca școală pentru educație incluzivă, unitatea de învățământ aplică 
planurile-cadru specifice, asigurând pregătirea elevilor cu cerințe educative speciale din județul 
Vaslui. 

În prezent, unitatea școlară funcționează cu 8 clase și cca 115 elevi înscriși. Deasemeni 
în cadrul unității școlare funcționează și 8 cabinete de specialitate. 

Unitatea școlară are nevoie de susținere pentru realizarea lucrărilor privind creșterea 
eficienței energetice și reabilitarea tuturor corpurilor de clădire, pentru care s-au realizat 
doar lucrări de întreținere și igienizare. 

La această dată, activitatea școlară se desfășoară într-un corp de clădire, format din patru 
tronsoane unite între ele la nivel parter prin holuri de circulație.  

- Școala, cantina și internatul, au fost construite la începutul anilor 1970 și nu au 
mai beneficiat de la construire de lucrări de reparaţie capitală. 

În ultimii ani au început să apară probleme tot mai mari legate de siguranţa şi igiena 
elevilor, ca şi pierderi în reţelele de utilităţi, cauzate de deteriorarea acoperişurilor la clădirile 
nereabilitate, a tâmplăriei, a instalaţiilor de distribuţie a apei menajere şi căldurii etc. 
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Având în vedere că:  

- imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
„Constantin Pufan” necesită lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare în vederea creşterii 
calității serviciilor educaționale furnizate elevilor; 

- obiectivele „20/20/20” ale Comisiei Europene prin Strategia Europa 2020, care fixează 
creșterea cu 20% a eficienței energetice și creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în 
consumul de energie; 

UAT-Județul Vaslui prin Consiliul Judeţean a iniţiat proiectul „Creșterea eficienței 
energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui. 

Necesitatea acestei investiţii este justificată de obligația scăderii cheltuielilor cu utilitățile 
și utilizarea energiilor regenerabile. 

  Oportunitatea investiţei este justificată de posibilitatea obținerii unei finanțări 
nerambursabile pentru realizarea unor proiecte ce vizează creșterea eficienței energetice în 
clădirile publice.  

 
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul specific al prioritatii 
de investitii, acesta fiind cresterea eficientei energetice in cladirile publice aflate in patrimoniul 
judetului Vaslui. 
 

Prin implementarea acestui proiect de creștere a eficienței energetice se urmărește 
realizarea unui climat normal de desfășurare a activităților curente ale CSEI „Constantin 
Pufan” Vaslui prin asigurarea unui grad sporit de confort termic cât și eficientizarea 
utilizării resurselor ce concură la acesta: eficiență în producerea și transportul agentului 
termic pentru încălzire, creșterea gradului de izolare a clădirilor, reducerea consumului 
de energie electrică, introducerea sistemelor alternative de producere a energiei din surse 
regenerabile, reducerea nivelului de intervenție a operatorilor pentru monitorizarea 
funcționarii și întreținerii elementelor sistemului. 

 
Programul de funcționare al școlii este de la 8,00 ÷ 14,00 (ora de curs fiind de 50 minute 

și pauza de 10 minute). În intervalul orar 11,00 – 19,00 elevii școlii participă la programele de 
recuperare specifice: TTL, kinetoterapie, activităţi în aer liber, terapie educaţională complexă 
şi integrată și activități legate de formarea autonomiei personale şi sociale. 

Căminul internat și cantina, funcționează în timpul semestrelor școlare. În căminul 
internat vor putea fi cazați 80 elevi. În cadrul cantinei vor putea lua masa un număr de 50 de 
elevi / serie. 

Școala oferă o educație de calitate, concretizată în rezultatele obtinuțe în procesul 
instructiv – educativ, cât și în rezultatele obținute la concursuri școlare și extrașcolare, destinate 
elevilor cu cerințe educaționale speciale.. 

Personalul didactic încadrat în anul scolar 2019 – 2020 este foarte bine pregătit, 
participând la multe cursuri de perfecționare organizate de Casa Corpului Didactic Vaslui, 
continuând studiile universitare sau post universitare, urmând diferite stagii de pregătire pentru 
master. 

 
Obiectivul specific 
Realizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a clădirilor școlii, cantinei și a 

căminului internat din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan” 
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Vaslui în concordanță cu standardele în vigoare și concluziile auditurilor energetice și a 
expertizelor tehnice realizate pentru clădirile analizate. 

Obiectivul specific din cadrul proiectului constă în creşterea eficienței energetice a 
imobilelor „CSEI Constantin Pufan” Vaslui, având ca rezultat scăderea consumului anual de 
energie finală, prin reabilitarea termică şi introducerea utilizării energiei alternative, până la 
sfârșitul anului 2023. Implementarea acestui proiect va duce la: 

- creşterea  eficienței energetice în  clădirile publice îndeosebi a celor care înregistrează 
consumuri energetice mari din municipiul Vaslui, judeţul Vaslui;  

- utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a 
clădirilor ce formeaza imobilul CSEI C-tin Pufan, Vaslui.  

 
Obiectivele proiectului sunt: 

§ Obiectivele generale și obiectivul specific al proiectului: 
- scăderea cheltuielilor cu utilităților și utilizarea energiilor regenerabile; 
- ridicarea nivelului educațional la nivel de localitate și zona polarizată; 
- creșterea calității actului educațional; 
- asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării procesului educațional. 

§ Necesitatea și oportunitatea realizării proiectului: 
- necesitatea realizării proiectului rezultă din analiza efectuată de auditorul 

energetic, ing. Butuc Lucian, conform căruia clădirile școlii, cantinei și ale căminului 
internat din cadrul școlii necesită lucrări de refacerea a instalațiilor în vederea creșterii 
eficienței energetice; 

§ Soluția propusă este oportună și viabilă din punct de vedere tehnico-economic, fapt ce 
va fi concretizat în finalul proiectului (scăderea consumului anual de energie, scăderea emisiilor 
de CO2, asigurarea aportului de energie regenerabilă de minim 10% din consumul total); 
§ Prezintă caracteristicile tehnice și datele statistice ale proiectului: 

- prin tema de proiectare s-a solicitat realizarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții pentru clădirile școlii, căminului internat și ale cantinei din cadrul 
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui în vederea 
creșterii eficienței energetice; 

§ Viabilitatea tehnică și financiară a proiectului în perioada postexecuție: 
- datorită implementării proiectului se estimează scăderea consumului anual de 

energie, scăderea emisiilor de CO2, asigurarea aportului de energie regenerabilă de 
minim 10% din consumul total; 

- creșterea calității actului educațional (prin asigurarea condițiilor 
corespunzătoare de desfășurare) 

§ Tehnologiile de execuție și principalele resurse materiale necesare realizării proiectului: 
- tehnologiile de execuție necesare realizării proiectului sunt cele specifice 

lucrărilor de reabilitare și modernizare; 
- principalele resurse materiale sunt: 
§ pentru lucrări de construcții: ciment, beton, oțel beton, lemn ecarisat, rășini 
epoxidice; 
§ pentru lucrări de finisaje: var lavabil, gresie, faianță; 
§ pentru lucrări de instalații: țevi polipropilenă, conductori cupru; 
§ pentru lucrări exterioare: asfalt, beton. 

§ Dovada că proiectul va fi exploatat cu succes este făcută de numărul mare al copiilor cu 
deficiențe de auz, limbaj, Sindrom Down și autism, al creșterii numărului de orientări școlare 
către aceasta instituție de învățământ unică în județ, precum și de gradul ridicat de pregătire al 
cadrelor didactice. 
§ Efectele financiare pe termen lung ce decurg din realizarea proiectului:  



          Pr. nr. 348/2020 
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I. CONSTANTIN PUFAN VASLUI” 

 

Page 5 of 36 
 

- proiectul nu este generator de venituri financiare, singurul efect resimțit pe 
termen lung va fi scăderea cheltuielilor de întreținere și reparații; 

§ Acceptabilitatea din punct de vedere social și al mediului înconjurător: 
- din punct de vedere social proiectul are efecte benefice benefice prin crearea 

unui climat optim pentru desfășurarea actului educațional precum și prin îmbunătățirea 
substanțială a spațiilor destinate recuperării acestor copii, a spațiilor de cazare precum și 
a celor de preparare și servire a hranei; 

- proiectul nu influențează și nu aduce prejudicii mediului înconjurător. 
 

3. Descrierea construcției  
3.1. Particularități ale amplasamentului:  

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața 
terenului, dimensiuni în plan);  

Clădirile sunt amplasate pe un teren intravilan proprietate publică a Judeţului Vaslui, în 
administrarea CSEI „Constantin Pufan” Vaslui, conform H.C.J. nr. 91/2004. 

În vecinătate sunt rețele de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, gaz și canalizare. 
 
Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 
Imobilele se află în proprietatea Judeţului Vaslui. 
 
Suprafața totală a terenului: 
Incinta este în suprafață totală de 8.391,00 mp, teren intravilan. 

 
Dimensiunile în plan ale terenului: 
Lungime – 113,50 m  
Lățime – 49,00 m 

 
b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;  
Accesul pietonal se face atât dinspre str. Mihail Kogălniceanu cât și din str. Miron Costin, 

iar cel auto doar prin str. Miron Costin. 
Terenul are numărul cadastral NC 74679. 
Vecinătăţi: 
Nord – str. Miron Constin 
Vest – Liceul Mihail Kogălniceanu 
Sud – Liceul Mihail Kogălniceanu 
Est – str. Mihail Kogălniceanu 

 
c) situația utilităților tehnico-edilitare existente;  
Alimentarea cu apă  
Localitatea are sistem centralizat de alimentare cu apă. Alimentarea clădirilor cu apă 

potabilă se va realiza printr-un branşament la rețeaua de alimentare cu apă a localității, propus 
a se realiza la limita de proprietate. Consumul de apă potabilă va fi contorizat prin intermediul 
unui apometru montat la limita de proprietate, pe domeniul public. 

 
Canalizarea menajeră  
Localitatea are un sistem centralizat de canalizare menajeră. Apele uzate menajere din 

clădiri vor fi colectate printr-un sistem exterior de canalizare și dirijate către căminul de 
branșament la rețeua de canalizare menajeră a localității. 

 
Canalizarea pluvială  
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Localitatea are un sistem centralizat de canalizare pluvială. Clădirile fiind prevăzute cu 
acoperiș de tip șarpantă, apele pluviale vor fi colectate prin intermediul sistemului de jgheaburi 
și burlane și evacuate liber la nivelul trotuarelor. 

 
Alimentarea cu căldură  
Localitatea nu are un sistem centralizat de alimentare cu caldură. Încălzirea spațiilor se va 

realiza de la centrala termică existentă, propusă a se moderniza în vederea scăderii cheltuielilor 
cu asigurarea agentului termic. Funcționarea centralelor termice va fi cu gaze naturale. 

 
Alimentarea cu energie electrică  
În vecinătatea amplasamentului sunt rețele de alimentare cu energie electrică de joasă 

tensiune. Clădirile vor dispune de branșament la rețeaua de alimentare cu energie electrică a 
localității. 

 
Telecomunicații 
Localitatea este racordată la sistemul național de telecomunicații. 

 
3.2. Regimul juridic:  
a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept 

de preempțiune;  
Terenul se află în proprietatea Județului Vaslui, atestat prin H.G.R nr. 1.361/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Vaslui precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Vaslui. 
 

b) destinația construcției existente;  
Construcțiile existente sunt destinate următoarelor activități: 

- Școală – pregătirea educațională a elevilor școlii și asigurarea spațiilor pentru cabinetele 
de specialitate. În acest moment, în cadrul școlii, sunt educați un număr de 115 elevi; 

- Cantină – pregătire masă caldă pentru elevii cazați în cadrul CSEI „Constantin Pufan” 
Vaslui. După realizarea lucrărilor de modernizare va putea asigura servirea mesei pentru 
un număr de 50 de elevi pe serie. 

- Cămin internat – cazarea elevilor și asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea 
activităților de după orele de curs. După realizarea lucrărilor de modernizare va asigura 
cazarea unui număr de 80 elevi. 

 
3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:  
a) categoria și clasa de importanță;  

- Clasa de importanță:          - III (g = 1,00) 
- Categoria de importanță:    - C   
- Gradul de rezistență la foc: - II 
- Risc de incendiu:  - mic 
 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;  
Clădirile nu sunt incluse în lista monumentelor istorice. 

 
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;  

Clădirile analizate sunt construcții realizate între anii 1970 ÷ 1974. 
Așa cum rezultă din expertizele tehnice întocmite pentru obiective de ing. Rotărescu Ioan, 

se recomandă lucrări minore de intervenție atât la clădirea căminului internat cât și la clădirea 
cantinei. 
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d) suprafața construită; 
Clădirile analizate au aria construită de: 
Școală: 
Ac = 1.037,00 mp 
 
Cantină: 
Ac = 566,00 mp 
 
Cămin internat: 
Ac = 609,00 mp 

 
e) suprafața construită desfășurată;  
Clădirile analizate au aria construită desfășurată de: 
Școală 
Acd = 1.792,00 mp 
 
Cantină: 
Acd = 816,00 mp 
 
Cămin internat: 
Acd = 2.436,00 mp 

 
f) valoarea de inventar a construcției;  
Școală: - 3.849.725 lei 
 
Cantină: - 1.494.641 lei 
 
Cămin internat: - 4.292.093 lei 

 
3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale 

auditului energetic. 
 
CLĂDIRE ȘCOALĂ: 
Construcţia analizată a fost construită la începutul anilor 1970 şi a suferit doar lucrări de 

reparații curente. 
Clădirea se dezvoltă pe nivel parter + etaj. 
Clădirea este formată din patru tronsoane (separate de rost seismic).  

- Tronsonul 1 – regim de înălțime parter și etaj, cu înălțimea de nivel de 3,30 m; 
- Tronsonul 2 – regim de înălțime parter și etaj, cu înălțimea de nivel de 3,30 m; 
- Tronsonul 3 – regim de înălțime parter și etaj, cu înălțimea de nivel de 3,30 m; 
- Tronsonul 4 – regim de înălțime parter și înălțimea de nivel de 3,30 m. 

Structura de  rezistenţă a construcţiei investigate este alcătuită  astfel: 
- Tronson 1: 

o structură din zidărie portantă cu grosimea pereților interiori de 33 cm, iar 
pereții exteriori de 45 cm; 

o planșeele peste parter și etaj sunt realizate din beton armat, clasa apreciată 
C12/15; 

o scară din beton armat; 
o fundaţii continue din beton.          
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- Tronson 2: 
o structură din zidărie portantă cu grosimea pereților interiori de 40 cm, iar 

pereții exteriori de 45 cm; 
o planșeele peste parter și etaj sunt realizate din beton armat, clasa apreciată 

C12/15; 
o scară din beton armat; 
o fundaţii continue din beton.          

- Tronson 3: 
o structură din zidărie portantă cu grosimea pereților interiori de 33 cm, iar 

pereții exteriori de 45 cm; 
o planșeele peste parter și etaj sunt realizate din beton armat, clasa apreciată 

C12/15; 
o scară din beton armat; 
o fundaţii continue din beton.          

- Tronson 4: 
o structură din zidărie portantă cu grosimea pereților interiori de 25 și 35 cm, 

iar pereții exteriori de 50 cm; 
o planșeul peste parter este realizat din lemn; 
o scară din beton armat; 
o fundaţii continue din beton.          

 
SINTEZA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND PROPUNERILE DE 

INTERVENȚII: 
Clădirea prezintă unele degradări minore ale elementelor și subansamblurilor 

construcției (tronsoanele 1, 2 și 3) și degradări moderate (tronson 4) datorate în principal 
infiltrațiilor de ape meteorice, neetanșeitatea instalațiilor interioare ale clădirii și a lipsei unui 
sistem pluvial adecvat. 

Tronson 1: 
- Degradări ale tencuielilor exterioare datorate lipsei unui sistem pluvial adecvat pentru 

preluarea apelor meteorice; 
- Degradări locale ale planșeelor de beton armat datorate înfiltrării de ape meteorice (în 

special planșeul peste parter în zona intrărilor acoperite în clădire); 
- Degradări ale unor elemente ale șarpantei datorate înfiltrării de ape meteorice; 
- Tasări ale trotuarelor datorate unei execuții defectuoase. 

Tronson 2: 
- Degradări ale tencuielilor exterioare datorate lipsei unui sistem pluvial adecvat pentru 

preluarea apelor meteorice; 
- Degradări locale ale planșeelor de beton armat datorate înfiltrării de ape meteorice (în 

special planșeul peste parter în zona intrărilor acoperite în clădire); 
- Degradări ale unor elemente ale șarpantei datorate înfiltrării de ape meteorice; 
- Tasări ale trotuarelor datorate unei execuții defectuoase. 

Tronson 3: 
- Degradări ale tencuielilor exterioare datorate lipsei unui sistem pluvial adecvat pentru 

preluarea apelor meteorice; 
- Degradări locale ale planșeelor de beton armat datorate înfiltrării de ape meteorice (în 

special planșeul peste parter în zona intrărilor acoperite în clădire); 
- Degradări ale unor elemente ale șarpantei datorate înfiltrării de ape meteorice; 
- Tasări ale trotuarelor datorate unei execuții defectuoase. 

Tronson 4: 
- Fisuri ale pereților interiori și exteriori în dreptul golurilor de uși și ferestre; 
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- Degradări ale planșeului de lemn de peste parter datorate înfiltrării de ape meteorice; 
- Degradări ale tencuielilor exterioare datorate lipsei unui sistem pluvial adecvat pentru 

preluarea apelor meteorice; 
- Degradări ale unor elemente ale șarpantei datorate înfiltrării de ape meteorice; 
- Tasări ale trotuarelor datorate unei execuții defectuoase. 
 

PROPUNERI ȘI SOLUȚII DE INTERVENȚIE 
Tronson 1, 2 și 3 
Degradările locale ale elementelor de beton armat se vor trata după cum urmează: 

- înlăturarea straturilor de tencuială și de beton corodate și curățarea suprafețelor; 
- curățarea armăturilor de oțel cu peria de sârmă; 
- aplicarea unui strat anticoroziv pe armăturile curățate; 
- repararea zonei cu adezivi de întărire de tip Ceresit PCC. 

Elementele șarpantei care sunt degradate datorită infiltrării de ape meteorice se vor 
înlocui. Se vor verifica toate îmbinările de lemn ale șarpantei și se va interveni după caz. Se va 
suplimenta numărul de scoabe. 

Tencuielile exterioare degradate se vor repara înainte de executarea termosistemului. 
Se vor reface trotuarele din beton iar rosturile se vor etanșa cu bitum. După etanșarea 

rosturilor se pot monta pavele autoblocante. 
Se vor îndepărta straturile de hidro-termoizolație existente pe planșeul de peste parter, se 

vor verifica elementele de ancorare a șarpantei existente de planșeul de beton armat, după care 
se va reface termoizolația utilizând una din metodele din auditul energetic. 
  

Tronson 4 
Se va înlocui planșeul de lemn cu un planșeu metalic, termospumat și protejat cu gips 

carton rezistent la foc. 
Fisurile existente în pereții de zidărie se vor desface, curăța și injecta cu rășini epoxidice. 
Se va realiza o consolidare a pereților de zidărie utilizând plase din fibre de sticlă și 

mortare speciale. 
Elementele șarpantei care sunt degradate datorită infiltrării de ape meteorice se vor 

înlocui. Se vor verifica toate îmbinările de lemn ale șarpantei și se va interveni după caz. Se va 
suplimenta numărul de scoabe. 

Tencuielile exterioare degradate se vor repara înainte de executarea termosistemului. 
Se vor reface trotuarele din beton iar rosturile se vor etanșa cu bitum. După etanșarea 

rosturilor se pot monta pavele autoblocante. 
Se vor îndepărta straturile de hidro-termoizolație existente pe planșeul de peste parter, se 

vor verifica elementele de ancorare a șarpantei existente, după care se va reface termoizolația 
utilizând una din metodele din auditul energetic. 

 
Alte intervenții constau din: 
· refacerea pardoselilor, tencuielilor și finisajelor interioare; 
· revizuirea și refacerea instalațiilor termice, sanitare și electrice. 
 
SINTEZA AUDITULUI ENERGETIC 
A. SOLUȚII PENTRU PARTEA DE CONSTRUCȚII  
1. Izolație termică pereți exteriori pe suprafața exterioară a pereților existenți opaci, 

protejată cu tencuială subțire cu lianți organici – polistiren expandat 15 cm grosime; 
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2. Izolație termică pereți exteriori pe conturul golurilor de tâmplărie pe 20 cm lățime, pe 
suprafața exterioară a pereților existenți, protejată cu tencuială subțire (de 5 ... 10 mm) armată 
cu țesătură deasă de fibre de sticlă sau fibre organice – polistiren expandat 3 cm; 

3. Înlăturarea tuturor straturilor aflate în componența actualei structuri termo-hidroizolante 
a planșeului de sub podul neîncălzit și executarea unei izolații noi, care să corespundă 
normativelor tehnice în vigoare. Materialul termoizolant se recomandă a fi vata minerală, 
protejată cu șapă din mortar de ciment – vată minerală 30 cm grosime; 

4. Izolație termică pardoseală pe sol cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime; 
5. Izolație termică verticală pe suprafața exterioară a soclului dintr-un strat de polistiren 

extrudat, protejat cu tencuială subțire, dublu armată – polistiren extrudat 10 cm grosime; 
6. Înlocuirea tâmplăriei existente cu una nouă din PVC, tripan. După înlocuirea tâmplăriei 

se vor reface fnisajele în zonele afectate 
 
B. SOLUȚII PENTRU PARTEA DE INSTALAȚII 
1. Montarea unei centrale termice noi de minim 300 kW, cu instalațiile aferente și 

radiatoare de oțel dimensionate corespunzător în funcție de volumul încălzit al fiecărei încăperi 
în parte; 

2. Utilizarea robineților termostatați în toate camerele încălzite; 
3. Montarea pompelor de căldură aer – apă; 
4. Înlocuirea instalației electrice în totalitate (cablaje + tablouri); 
5. Înlocuirea lămpilor electrice actuale, cu lămpi electrice noi, economice (40W / 3450 lm) 

– montare lămpi cu LED; 
6. Reducerea corpurilor de iluminat cu 37%; 
7. Refacerea finisajelor în urma intervenției înlocuirii instalației electrice; 
8. Montarea unui boiler de 150 l pentru apă caldă de consum; 
9. Panouri izolatoare, caserate cu folie de aluminiu în spatele radiatoarelor; 
10. Utilizarea robineților pentru echilibrare hidraulică, pe coloane; 
11. Verificarea și refacerea (acolo unde este necesar) a coșurilor de aerisire. 
 
CLĂDIRE CANTINĂ: 
Construcţia analizată a fost construită în anul 1974 şi a suferit doar lucrări de reparații 

curente. 
Clădirea se dezvoltă pe nivel demisol parțial + parter. 
Clădirea este formată din două tronsoane (separate de rost seismic).  
Construcţia  imobilului  are o formă  dreptunghiulară, cu dimensiunile maxime în plan de 

12,48 x 50,10 m. 
 Din punct de vedere al finisajelor, acestea sunt medii, cu tencuieli din mortar de ciment și 

var, zugrăveli de var lavabil, pardoseli din gresie la parter și mozaic în zona casei de scări și la 
demisol în zona cantinei. Centrala termică și spălătoria au pardoseli din beton. 

Structura de  rezistenţă a construcţiei investigate este alcătuită  astfel: 
- stâlpi și grinzi din beton armat prefabricat, stâlpii având dimensiunile de 35 x 35 cm, iar 

ginzile 30 x 60 cm ; 
- pereţi de compartimentare sunt realizați din zidărie de cărămidă de 18 cm grosime iar 

închiderile perimetrale sunt realizate din zidărie de cărămidă de 40 cm grosime în zona cantinei 
(tronson 2) și zidărie de cărămidă de 25 cm grosime în zona centralei termice și a spălătoriei; 

- planșeele sunt realizate din beton armat, clasa apreciată C12/15; 
- fundaţii din beton armat.          
Acoperişul inițial al construcţiei a fost de tip terasă necirculabilă (atât pentru tronsonul 1 

cât și pentru tronsonul 2), modificat în anii 1990 în șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă. 
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În plan orizontal construcţia are o formă regulată, dreptunghiulară, cu pereţi dispuşi pe ambele 
direcţii ale construcţiei. 

Regimul de înălţime demisol parțial și parter, cu înălţimea de H = 2,40 m pentru demisol, 
H = 3,30 m pentru parter în zona cantinei și H = 4,20 m pentru parter în zona centralei termice 
și a spălătoriei. Clădirea este formată din două tronsoane (separate de rost seismic). Tronsonul 
1 (centrala termică și spălătoria) se dezvoltă între axele 1 ÷ 5 și B ÷ F. Tronsonul 2 (cantina) se 
dezvoltă între axele 6 ÷ 12 și A ÷ F. În timpul exploatării clădirii a fost atașată de tronsonul 2 
o clădire independentă (cabină poartă) ce are o suprafață construită de 7,68 mp. 

 
SINTEZA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND PROPUNERILE DE 

INTERVENȚII: 
Clădirea prezintă unele degradări minore ale elementelor și subansamblurilor 

construcției, datorate în principal unor tasări diferențiate în axul 12, infiltrațiilor de ape 
meteorice, neetanșeitatea instalațiilor interioare ale clădirii și a lipsei unui sistem pluvial 
adecvat. 

- Degradări ale fundației și ale peretelui din ax 12, interax C ÷ D datorate unor tasări 
diferențiate; 

- Degradări locale ale elementelor de beton armat din demisol (pereți și planșeul din 
beton armat) datorate neetașeității instalațiilor interioare de apă și canalizare; 

- Degradări locale ale planșeului peste parter datorate înfiltrării de ape meteorice; 
- Degradări ale unor elemente ale șarpantei datorate înfiltrării de ape meteorice; 
- Degradări locale ale tencuielilor exterioare datorate lipsei unui sistem pluvial de 

preluare a apelor meteorice. 
 

PROPUNERI ȘI SOLUȚII DE INTERVENȚIE 
Degradările locale ale elementelor de beton armat se vor trata după cum urmează: 

- realizarea de subzidiri în zona fundației fisurate (axul 12); 
- înlăturarea straturilor de tencuială și de beton corodate și curățarea suprafețelor; 
- curățarea armăturilor de oțel cu peria de sârmă; 
- aplicarea unui strat anticoroziv pe armăturile curățate; 
- repararea zonei cu adezivi de întărire de tip Ceresit PCC. 

Elementele șarpantei care sunt degradate datorită infiltrării de ape meteorice se vor 
înlocui. Se vor verifica toate îmbinările de lemn ale șarpantei și se va interveni după caz. Se va 
suplimenta numărul de scoabe. 

Tencuielile exterioare degradate se vor repara înainte de executarea termosistemului. 
Se vor reface trotuarele din beton iar rosturile se vor etanșa cu bitum. După etanșarea 

rosturilor se pot monta pavele autoblocante. 
Se vor îndepărta straturile de hidro-termoizolație existente pe planșeul de peste parter, se 

vor verifica elementele de ancorare a șarpantei existente de planșeul de beton armat, după care 
se va reface termoizolația utilizând una din metodele din auditul energetic. 

 
Alte intervenții constau din: 
· refacerea pardoselilor, tencuielilor și finisajelor interioare; 
· revizuirea și refacerea instalațiilor termice, sanitare și electrice. 
 
SINTEZA AUDITULUI ENERGETIC 

A. SOLUȚII PENTRU PARTEA DE CONSTRUCȚII  
1. Izolație termică pereți exteriori pe suprafața exterioară a pereților existenți opaci, 

protejată cu tencuială subțire cu lianți organici – polistiren expandat 15 cm grosime; 
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2. Izolație termică pereți exteriori pe conturul golurilor de tâmplărie pe 20 cm lățime, pe 
suprafața exterioară a pereților existenți, protejată cu tencuială subțire (de 5 ... 10 mm) armată 
cu țesătură deasă de fibre de sticlă sau fibre organice – polistiren expandat 3 cm; 

3. Înlăturarea tuturor straturilor aflate în componența actualei structuri termo-hidroizolante 
a planșeului de sub podul neîncălzit și executarea unei izolații noi, care să corespundă 
normativelor tehnice în vigoare. Materialul termoizolant se recomandă a fi vata minerală, 
protejată cu șapă din mortar de ciment – vată minerală 30 cm grosime; 

4. Izolație termică pardoseală pe sol cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime; 
5. Izolație termică verticală pe suprafața exterioară a soclului dintr-un strat de polistiren 

extrudat, protejat cu tencuială subțire, dublu armată – polistiren extrudat 10 cm grosime; 
6. Înlocuirea tâmplăriei existente cu una nouă din PVC, tripan. După înlocuirea tâmplăriei 

se vor reface fnisajele în zonele afectate 
 
B. SOLUȚII PENTRU PARTEA DE INSTALAȚII 
1. Montarea unei centrale termice noi de minim 150 kW, cu instalațiile aferente și 

radiatoare de oțel dimensionate corespunzător în funcție de volumul încălzit al fiecărei încăperi 
în parte; 

2. Utilizarea robineților termostatați în toate camerele încălzite; 
3. Montarea unui sistem de aer condiționat și ventilare mecanică; 
4. Montarea pompelor de căldură aer – apă; 
5. Înlocuirea instalației electrice în totalitate (cablaje + tablouri); 
6. Înlocuirea lămpilor electrice actuale, cu lămpi electrice noi, economice (40W / 3450 lm) 

– montare lămpi cu LED; 
7. Reducerea corpurilor de iluminat cu 37%; 
8. Refacerea finisajelor în urma intervenției înlocuirii instalației electrice; 
9. Montarea unui boiler de 150 l pentru apă caldă de consum; 
10. Panouri izolatoare, caserate cu folie de aluminiu în spatele radiatoarelor; 
11. Utilizarea robineților pentru echilibrare hidraulică, pe coloane; 
12. Verificarea și refacerea (acolo unde este necesar) a coșurilor de aerisire. 
 
CLĂDIRE CĂMIN INTERNAT: 
Construcţia analizată a fost construită în anul 1974 şi a suferit doar lucrări de reparații 

curente. 
Clădirea se dezvoltă pe nivel parter + 2 etaje, fiind dotată și cu un subsol tehnic parțial. 
Construcţia  imobilului  are o forma  poligonală, cu dimensiunile în plan de 15,73 x 41,66 

m. 
Din punct de vedere al finisajelor, acestea sunt medii, cu tencuieli din mortar de ciment și 

var, zugrăveli de var lavabil, pardoseli din gresie pe căile de circulație și mozaic în zona caselor 
de scări și parchet în camerele de cazare ale elevilor.  

Structura de  rezistenţă a construcţiei investigate este alcătuită  astfel: 
- pereţi din zidărie de cărămidă de 48 cm grosime la exterior și 28 cm la interior, confinaţi 

cu sâmburi şi centuri din beton armat, clasa apreciată  C12/15;   
- planşee din beton armat, clasa apreciată C12/15;  
- fundaţii continue din beton.          
Acoperişul inițial al construcţiei a fost de tip terasă necirculabilă, modificat în anii 1990 în 

șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă. În plan orizontal construcţia are o formă regulată, 
dreptunghiulară, cu pereţi dispuşi pe ambele direcţii ale construcţiei. 

Regimul de înălțime al clădirii subsol tehnic + parter + două etaje, cu înălţimea de H = 1,75 
m pentru subsol, H = 3,00 m pentru parter și etaj 1 și H = 2,80 m pentru etaj 2. 
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SINTEZA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND PROPUNERILE DE 
INTERVENȚII: 

Clădirea prezintă unele degradări minore ale elementelor și subansamblurilor 
construcției, datorate în principal infiltrațiilor de ape meteorice, neetanșeitatea instalațiilor 
interioare ale clădirii și a lipsei unui sistem pluvial adecvat. 

- Degradări locale ale elementelor de beton armat din subsol (pereți și planșeul din beton 
armat) datorate neetașeității instalațiilor interioare de apă și canalizare; 

- Degradări locale ale planșeelor peste parter și etaj (în zona grupurilor sanitare) 
datorate neetașeității instalațiilor interioare de apă și canalizare; 

- Degradări ale unor elemente ale șarpantei datorate înfiltrării de ape meteorice; 
- Degradări locale ale tencuielilor exterioare datorate lipsei unui sistem pluvial de 

preluare a apelor meteorice; 
- Tasări ale trotuarelor datorate unei execuții defectuoase. 

 
PROPUNERI ȘI SOLUȚII DE INTERVENȚIE 
Degradările locale ale elementelor de beton armat se vor trata după cum urmează: 

- înlăturarea straturilor de tencuială și de beton corodate și curățarea suprafețelor; 
- curățarea armăturilor de oțel cu peria de sârmă; 
- aplicarea unui strat anticoroziv pe armăturile curățate; 
- repararea zonei cu adezivi de întărire de tip Ceresit PCC. 

Elementele șarpantei care sunt degradate datorită infiltrării de ape meteorice se vor 
înlocui. Se vor verifica toate îmbinările de lemn ale șarpantei și se va interveni după caz. Se va 
suplimenta numărul de scoabe. 

Tencuielile exterioare degradate se vor repara înainte de executarea termosistemului. 
Se vor îndepărta pavelele autoblocante existente (trotuar existent) și se vor reface 

trotuarele din beton iar rosturile se vor etanșa cu bitum. După etanșarea rosturilor se pot remonta 
pavelele autoblocante. 

Se vor îndepărta straturile de hidro-termoizolație existente pe planșeul de peste etajul II, 
se vor verifica elementele de ancorare a șarpantei existente de planșeul de peste etajul II după 
care se va reface termoizolația utilizând una din metodele din auditul energetic. 

 
Alte intervenții constau din: 
· refacerea pardoselilor, tencuielilor și finisajelor interioare; 
· revizuirea și refacerea instalațiilor termice, sanitare și electrice. 
 
SINTEZA AUDITULUI ENERGETIC 
· PACHET MINIMAL DE MĂSURI 

A. SOLUȚII PENTRU PARTEA DE CONSTRUCȚII  
1. Izolație termică pereți exteriori pe suprafața exterioară a pereților existenți opaci, 

protejată cu tencuială subțire cu lianți organici – polistiren expandat 15 cm grosime; 
2. Izolație termică pereți exteriori pe conturul golurilor de tâmplărie pe 20 cm lățime, pe 

suprafața exterioară a pereților existenți, protejată cu tencuială subțire (de 5 ... 10 mm) armată 
cu țesătură deasă de fibre de sticlă sau fibre organice – polistiren expandat 3 cm; 

3. Înlăturarea tuturor straturilor aflate în componența actualei structuri termo-hidroizolante 
a planșeului de sub podul neîncălzit și executarea unei izolații noi, care să corespundă 
normativelor tehnice în vigoare. Materialul termoizolant se recomandă a fi vata minerală, 
protejată cu șapă din mortar de ciment – vată minerală 30 cm grosime; 

4. Izolație termică pardoseală pe sol cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime; 
5. Izolație termică verticală pe suprafața exterioară a soclului dintr-un strat de polistiren 

extrudat, protejat cu tencuială subțire, dublu armată – polistiren extrudat 10 cm grosime; 
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6. Înlocuirea tâmplăriei existente cu una nouă din PVC, tripan. După înlocuirea tâmplăriei 
se vor reface fnisajele în zonele afectate 

 
B. SOLUȚII PENTRU PARTEA DE INSTALAȚII 
1. Montarea unei centrale termice noi de minim 350 kW, cu instalațiile aferente și 

radiatoare de oțel dimensionate corespunzător în funcție de volumul încălzit al fiecărei încăperi 
în parte; 

2. Utilizarea robineților termostatați în toate camerele încălzite; 
3. Montarea pompelor de căldură aer – apă; 
4. Înlocuirea instalației electrice în totalitate (cablaje + tablouri); 
5. Înlocuirea lămpilor electrice actuale, cu lămpi electrice noi, economice (40W / 3450 lm) 

– montare lămpi cu LED; 
6. Reducerea corpurilor de iluminat cu 37%; 
7. Refacerea finisajelor în urma intervenției înlocuirii instalației electrice; 
8. Montarea unui boiler de 150 l pentru apă caldă de consum; 
9. Relocarea grupurilor sanitare de la capătul holului, în fiecare cameră de cămin; 
10. Panouri izolatoare, caserate cu folie de aluminiu în spatele radiatoarelor; 
11. Utilizarea robineților pentru echilibrare hidraulică, pe coloane; 
12. Verificarea și refacerea (acolo unde este necesar) a coșurilor de aerisire. 
 

După realizarea lucrărilor în vederea creșterii eficienței energetice ale clădirilor 
C.S.E.I. „C-tin Pufan” Vaslui, aceasta vor cuprinde din punct de vedere funcțional 
următoarele spații: 

 
ȘCOALĂ 
 

INDICATOR DESTINAȚIE ÎNCĂPERE S.UTILĂ 
(m²) 

PARTER  
P.01 HOL 25,10  
P.02 HOL CORP A 51,32  
P.03 CASA SCĂRII 12,36  
P.04 HOL 2,89  
P.05 SALĂ CLASĂ 33,63  
P.06 SALĂ CLASĂ 33,63  
P.07 SALĂ CLASĂ 33,31  
P.08 GRUP SANITAR 5,15  
P.09 GRUP SANITAR 4,77  
P.10 HOL 41,67  
P.11 HOL 16,16  
P.12 BIROU 9,98  
P.13 BIROU 5,95  
P.14 ARHIVĂ 10,00  
P.15 BIROU 16,55  
P.16 BIROU 20,48  
P.17 BIROU 14,73  
P.18 GRUP SANITAR 1,98  
P.19 BUCĂTĂRIE 5,13  
P.20 HOL 4,89  
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P.21 BIROU 12,91  
P.22 BIROU 4,90  
P.23 BIROU 9,27  
P.24 HOL 15,27  
P.25 MAGAZIE 5,41  
P.26 HOL 2,60  
P.27 DEPOZITARE 0,82  
P.28 DEPOZITARE 0,88  
P.29 BIROU 19,99  
P.30 BIROU 17,23  
P.31 HOL 29,03  
P.32 HOL CORP B 34,51  
P.33 CASA SCĂRII 13,20  
P.34 HOL 3,03  
P.35 CANCELARIE CADRE 33,86  
P.36 CABINET PISHODIAGNOZĂ 33,86  
P.37 GRUP SANITAR 5,64  
P.38 GRUP SANITAR 4,45  
P.39 ASISTENT 

SOCIAL+INFORMATICIAN 
12,46  

P.40 HOL CORP C 53,96  
P.41 CASA SCĂRII 12,46  
P.42 HOL 2,89  
P.43 SALĂ CLASĂ 33,35  
P.44 SALĂ CLASĂ 33,35  
P.45 SALĂ CLASĂ 33,03  
P.46 GRUP SANITAR 5,64  
P.47 GRUP SANITAR 4,73  

TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER 788,41  
ETAJ 1  

E1.01 CASA SCĂRII 15,52 
E1.02 HOL CORP A 51,30 
E1.03 CABINET 33,63 
E1.04 PSIHOPEDAGOGIE 32,69 
E1.05 PSIHOPEDAGOGIE 33,43 
E1.06 GRUP SANITAR 5,15 
E1.07 GRUP SANITAR 4,77 
E1.08 HOL CORP B 35,23 
E1.09 CASA SCĂRII 16,49 
E1.10 SALĂ CLASĂ 33,86 
E1.11 SALĂ CLASĂ 33,86 
E1.12 GRUP SANITAR 5,36 
E1.13 GRUP SANITAR 4,65 
E1.14 CASA SCĂRII 15,39 
E1.15 HOL CORP C 53,92 
E1.16 SALĂ CLASĂ 33,35 
E1.17 SALĂ CLASĂ 33,35 
E1.18 SALĂ CLASĂ 33,03 
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E1.19 GRUP SANITAR 5,64 
E1.20 GRUP SANITAR 4,73 

TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ 485,35 
 

CANTINĂ 
 

INDICATOR DESTINAȚIE ÎNCĂPERE S.UTILĂ 
(m²) 

PARTER  

P.01 CENTRALĂ TERMICĂ 64,57 
P.02 GRUP SANITAR 5,29 
P.03 HOL 19,91 
P.04 VESTIAR GRUP SANITAR 6,16 
P.05 PRIMIRE ȘI TRIERE RUFE MURDARE 6,64 
P.06 ÎNMUIERE ȘI DEZINFECȚIE RUFE 7,15 
P.07 SPĂLARE RUFE MURDARE 11,57 

P.08 USCĂTORIE ȘI CĂLCĂTORIE RUFE 
CURATE 11,76 

P.09 REPARARE RUFE CURATE 5,13 
P.10 DEPOZIT RUFE CURATE 5,97 
P.11 CAMERĂ ELIBERARE RUFE CURATE 5,83 
P.12 CAMERĂ ODIHNĂ 11,45 
P.13 BIROU 8,87 
P.14 HOL 14,50 

P.15 GRUP SANITAR PERSOANE CU 
DIZABILITĂȚI 5,40 

P.16 HOL 9,57 
P.17 GRUP SANITAR BĂRBAȚI 14,89 
P.18 GRUP SANITAR FEMEI 17,00 
P.19 VESTIAR + GRUP SANITAR FEMEI 9,12 
P.20 VESTIAR + GRUP SANITAR BĂRBAȚI 5,97 
P.21 HOL 1,24 
P.22 HOL 2,63 
P.23 HOL ACCES 7,06 
P.24 HOL 9,79 
P.25 CASA SCĂRII 6,90 
P.26 BIROU BUCĂTR ȘEF 17,00 
P.27 OFICIU 7,05 
P.28 HOL 1,97 
P.29 DEBARA 0,87 
P.30 HOL 4,56 
P.31 SALĂ DE MESE PERSONAL 10,24 
P.32 HOL 10,22 
P.33 BUCĂTĂRIE RECE 35,42 



          Pr. nr. 348/2020 
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I. CONSTANTIN PUFAN VASLUI” 

 

Page 17 of 36 
 

P.34 BUCĂTĂRIE CALDĂ 26,61 
P.35 SPĂLĂTOR VASE 5,05 
P.36 SALĂ DE MESE 96,47 

 TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER 489,83 
DEMISOL  

D.01 CASA SCĂRII 6,72 
D.02 HOL 31,04 
D.03 DEPOZITARE 6,51 
D.04 DEPOZITARE 6,50 
D.05 DEPOZITARE 20,79 
D.06 DEPOZITARE 13,70 
D.07 DEPOZITARE 14,30 
D.08 DEPOZITARE 19,62 

TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ DEMISOL 119,18 
   

CĂMIN INTERNAT 
 

INDICATOR DESTINAȚIE ÎNCĂPERE S.UTILĂ 
(m²) 

PARTER  
P. 01 HOL ACCES + CASA SCĂRII 33,39 
P. 02 HOL 46,49 
P. 03 CABINET PSIHOPEDAGOGIC 9,34 
P. 04 CABINET DE SPECIALITATE 28,98 
P. 05 CABINET DE SPECIALITATE 28,43 
P. 06 CABINET DE SPECIALITATE 29,11 
P. 07 CABINET DE SPECIALITATE 29,11 
P. 08 CABINET PSIHOPEDAGOGIC 18,49 
P. 09 DEPOZITARE 3,71 
P. 10 HOL 2,23 
P. 11 GRUP SANITAR 3,10 
P. 12 CABINET MEDICAL 10,20 
P. 13 HOL 2,00 
P. 14 GRUP SANITAR 2,80 
P. 15 CABINET PSIHOPEDAGOGIC 8,24 
P. 16 GRUP SANITAR 1,14 
P. 17 HOL 1,84 
P. 18 HOL + CASA SCĂRII 19,09 
P. 19 GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂȚI 4,13 
P. 20 HOL 5,76 
P. 21 GRUP SANITAR FETE 11,98 
P. 22 GRUP SANITAR FETE 6,45 
P. 23 GRUP SANITAR BĂIEȚI 6,45 
P. 24 GRUP SANITAR BĂIEȚI 12,33 
P. 25 DEPOZITARE 8,68 
P. 26 BIBLIOTECĂ 28,97 
P. 27 DORMITOR 22,50 
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P. 28 GRUP SANITAR 5,87 
P. 29 DORMITOR 24,53 
P. 30 GRUP SANITAR 3,32 
P. 31 CLUB BĂIEȚI 27,81 
P. 32 CLUB TV FETE 28,97 

TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER 475,44 
ETAJ 1   

E1. 01 HOL ACCES + CASA SCĂRII 24,19 
E1. 02 BIROU 15,43 
E1. 03 DEPOZITARE 2,60 
E1. 04 DORMITOR 25,18 
E1. 05 GRUP SANITAR 3,37 
E1. 06 DORMITOR 24,62 
E1. 07 GRUP SANITAR 3,37 
E1. 08 DORMITOR 25,30 
E1. 09 GRUP SANITAR 3,37 
E1. 10 DORMITOR 25,30 
E1. 11 GRUP SANITAR 3,37 
E1. 12 DORMITOR 25,30 
E1. 13 GRUP SANITAR 3,37 
E1. 14 DORMITOR 25,30 
E1. 15 GRUP SANITAR 3,37 
E1. 16 HOL+CASA SCĂRII 18,36 
E1. 17 DORMITOR 23,17 
E1. 18 GRUP SANITAR 3,32 
E1. 19 DORMITOR 27,50 
E1. 20 GRUP SANITAR 3,32 
E1. 21 DORMITOR 25,21 
E1. 22 GRUP SANITAR 3,32 
E1. 23 DORMITOR 25,21 
E1. 24 GRUP SANITAR 3,32 
E1. 25 DORMITOR 24,53 
E1. 26 GRUP SANITAR 3,32 
E1. 27 DORMITOR 25,09 
E1. 28 GRUP SANITAR 3,32 
E1. 29 DORMITOR 25,21 
E1. 30 GRUP SANITAR 3,32 
E1. 31 HOL 48,50 
E1. 32 LOGIE 4,65 

TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ 1 484,11 
ETAJ 2  

E2. 01 HOL ACCES + CASA SCĂRII 24,45 
E2. 02 BIROU 15,43 
E2. 03 DEPOZITARE 2,60 
E2. 04 DORMITOR 25,18 
E2. 05 GRUP SANITAR 3,37 
E2. 06 DORMITOR 24,62 
E2. 07 GRUP SANITAR 3,37 
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E2. 08 DORMITOR 25,30 
E2. 09 GRUP SANITAR 3,37 
E2. 10 DORMITOR 25,30 
E2. 11 GRUP SANITAR 3,37 
E2. 12 DORMITOR 25,30 
E2. 13 GRUP SANITAR 3,37 
E2. 14 DORMITOR 25,30 
E2. 15 GRUP SANITAR 3,37 
E2. 16 HOL+CASA SCĂRII 18,36 
E2. 17 DORMITOR 23,17 
E2. 18 GRUP SANITAR 3,32 
E2. 19 DORMITOR 27,50 
E2. 20 GRUP SANITAR 3,32 
E2. 21 DORMITOR 25,21 
E2. 22 GRUP SANITAR 3,32 
E2. 23 DORMITOR 25,21 
E2. 24 GRUP SANITAR 3,32 
E2. 25 DORMITOR 24,53 
E2. 26 GRUP SANITAR 3,32 
E2. 27 DORMITOR 25,09 
E2. 28 GRUP SANITAR 3,32 
E2. 29 DORMITOR 25,21 
E2. 30 GRUP SANITAR 3,32 
E2. 31 HOL 48,50 
E2. 32 LOGIE 4,65 

TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ 2 484,37 
 

Grupurile sanitare sunt dimensionate pentru un numar maxim de 100 copii / serie, la care 
se adaugă un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități fizice. 

Accesul în clădire este asigurat cu trepte și rampă pentru a facilita accesul persoanelor cu 
dizabilități fizice, și este în conformitate cu NP 051/ 2013. 

 
Descrierea categoriilor de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă: 
Clădire școală: 
· arhitectură – lucrări de recompartimentare, de refacere finisaje interioare și exterioare, 

reparații șarpantă și înlocuire învelitoare; 
· rezistență – lucrări de intervenție în concordanță cu expertiza tehnică; 
· instalații sanitare – refacerea instalațiilor sanitare în concordanță cu lucrările de 

recompartimentare; 
· instalații termice – refacerea instalațiilor termice în concordanță cu lucrările de 

recompartimentare, înlocuirea echipamentelor din centrala termică; 
· instalații electrice – refacerea instalațiilor electrice în concordanță cu lucrările de 

recompartimentare și cu respectarea normelor ISU; 
· instalații supraveghere video – instalațiile de supraveghere video au fost bugetate în 

cadrul documentației. Proiectul de supraveghere video va fi întocmit de societăți autorizate 
conform legislației în vigoare; 

· instalații detecție – realizarea instalațiilor de semnalizare și detectare incendii în 
concordanță cu normele ISU și standardele în vigoare; 
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· instalații stins incendii - realizarea instalațiilor de stingere incendii în concordanță cu 
normele ISU și standardele în vigoare; 

 

Sporirea rezistenței termice a plăcii pe sol 
Măsura prevede: 

- termoizolarea în plan vertical a soclului clădirii cu termosistem, cu material 
termoizolant polistiren extrudat, de grosime 10 cm; Stratul termoizolant se va aplica 
îngropat minim 30 cm sub CTA pozat pe o hidroizolație nouă, pe tot conturul clădirii. 
Termoizolația supraterană, va fi  protejată cu un strat de protecție – tencuială. Stratul 
termoizolant trebuie să fie continuu în dreptul punţii termice care există de regulă la 
racordarea soclului cu placa pe sol. La partea superioară a soclului, stratul termoizolant 
va fi racordat cu termoizolația pereților exteriori. 

 
Termoizolarea pereților exteriori din zidărie 
Sporirea rezistenței termice prin termoizolare la exterior cu termosistem - material 

termoizolant  -  polisitiren expandat EPS80, plăci de faţadă, cu grosimea termoizolatiei de 15 
cm. Se va prevedea protecţia acestuia prin aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea 
termosistemului se va acorda o atenţie sporită ameliorarii efectelor punţilor termice 
constructive. 

 
Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel către pod neîncălzit. 
Se va executa bariera contra vaporilor de apă, pe faţa superioară a planşeului existent şi se 

va monta un nou strat termoizolant – vata minerală – plăci, grosime 30 cm protejată cu șapă din 
mortar de ciment. Se  vor  lua  măsuri  de  protecţie  termică a parapetelor  pe  care  reazemă  
cosoroabele  în scopul reducerii substanţiale a efectelor defavorabile ale punţilor termice de pe 
conturul planşeului de peste ultimul nivel. Se va urmări continuitatea stratului termoizolant cu 
planşeul pod, pentru o  bună corectare a punţii termice din această zonă. 

 
Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie eficientă energetic 
Înlocuirea tâmplăriei existente de pe faţade, cu tâmplărie termoizolantă etanşă, cu rama din 

PVC. Rezistenţa termică a tâmplăriei (rama şi sticla) recomandată, este de minim 0,77 [m2K/ 
W]. Poziţia de amplasare a tâmplăriei exterioare va fi la faţa exterioară a pereţilor din zidărie. 

 
Reducerea infiltraţiilor de aer în zona rosturilor închise. 
Etanşarea suplimentară, din punct de vedere termotehnic şi hidrofug, precum şi faţă de 

infiltraţiile de aer rece, a rosturilor inchise. 

 
LUCRĂRI DE MANAGEMENT ENERGETIC INTEGRAT 
Pentru monitorizarea, măsurarea, gestionarea și controlarea consumurilor de apă, energie 

electrică, gaze se propune montarea unui sistem BMS (Building Management System). 
Sistem Building Management System (are în vedere controlul supervizat al echipamentelor 

instalate într-o clădire, în vederea reducerii consumului de energie, optimizării funcționarii și 
sporirii gradului de confort și siguranței). Acest sistem BMS va monitoriza și controla: 
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- sistemul de climatizare și încălzire; 
- sistemul de ventilare; 
- iluminatul interior și exterior; 
- sistemul de alimentare cu energie electrică și apă; 
- diverse automatizări ale clădirii, cum ar fi deschiderea ferestrelor, a trapelor, a ușilor etc.; 
- sistemul de surse neîntreruptibile; 
- sistemul de detecție și alarmare în caz de incendiu. 
Un sistem BMS asigură următoarele funcții: 
· urmărirea stării sau a valorilor tuturor parametrilor din sistem; 
· controlul acestora și posibilitatea modificării lor; 
· crearea de istorice ale stării echipamentelor; 
· alarmarea și acționarea asupra unor echipamente specializate. 
Sistemul BMS poate gestiona următoarele aplicații: 
· controlul zonal al temperaturii, preparării apei calde menajere sau reci; 
· managementul sistemelor de iluminat; 
· controlul zonal al securității; 
· protecția în caz de incendiu. 
 
Clădire cantină: 
· arhitectură – lucrări de recompartimentare, de refacere finisaje interioare și exterioare, 

reparații șarpantă și înlocuire învelitoare; 
· rezistență – lucrări de intervenție în concordanță cu expertiza tehnică; 
· instalații sanitare – refacerea instalațiilor sanitare în concordanță cu lucrările de 

recompartimentare; 
· instalații termice – refacerea instalațiilor termice în concordanță cu lucrările de 

recompartimentare, înlocuirea echipamentelor din centrala termică; 
· instalații electrice – refacerea instalațiilor electrice în concordanță cu lucrările de 

recompartimentare și cu respectarea normelor ISU; 
· instalații supraveghere video – instalațiile de supraveghere video au fost bugetate în 

cadrul documentației. Proiectul de supraveghere video va fi întocmit de societăți autorizate 
conform legislației în vigoare; 

· instalații detecție – realizarea instalațiilor de semnalizare și detectare incendii în 
concordanță cu normele ISU și standardele în vigoare; 

· instalații stins incendii - realizarea instalațiilor de stingere incendii în concordanță cu 
normele ISU și standardele în vigoare; 

 
Termoizolarea planșeului peste demisol 
Sporirea rezistenței termice a planșeului peste demisol prin: 

- aplicarea la intradosul plăcii demisolului, a unei termoizolații de grosime 10 cm 
polistiren extrudat protejat cu un strat de protecție – tencuială.  
 

Sporirea rezistenței termice a plăcii pe sol 
Măsura prevede: 

- termoizolarea în plan vertical a soclului clădirii cu termosistem, cu material 
termoizolant polistiren extrudat, de grosime 10 cm; Stratul termoizolant se va aplica 
îngropat minim 30 cm sub CTA pozat pe o hidroizolație nouă, pe tot conturul clădirii. 
Termoizolația supraterană, va fi  protejată cu un strat de protecție – tencuială. Stratul 
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termoizolant trebuie să fie continuu în dreptul punţii termice care există de regulă la 
racordarea soclului cu placa pe sol. La partea superioară a soclului, stratul termoizolant 
va fi racordat cu termoizolația pereților exteriori. 

 
Termoizolarea pereților exteriori din zidărie 
Sporirea rezistenței termice prin termoizolare la exterior cu termosistem - material 

termoizolant  -  polisitiren expandat EPS80, plăci de faţadă, cu grosimea termoizolatiei de 15 
cm. Se va prevedea protecţia acestuia prin aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea 
termosistemului se va acorda o atenţie sporită ameliorarii efectelor punţilor termice 
constructive. 

 
Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel către pod neîncălzit. 
Se va executa bariera contra vaporilor de apă, pe faţa superioară a planşeului existent şi se 

va monta un nou strat termoizolant – vata minerală – plăci, grosime 30 cm protejată cu șapă din 
mortar de ciment. Se  vor  lua  măsuri  de  protecţie  termică a parapetelor  pe  care  reazemă  
cosoroabele  în scopul reducerii substanţiale a efectelor defavorabile ale punţilor termice de pe 
conturul planşeului de peste ultimul nivel. Se va urmări continuitatea stratului termoizolant cu 
planşeul pod, pentru o  bună corectare a punţii termice din această zonă. 

 
Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie eficientă energetic 
Înlocuirea tâmplăriei existente de pe faţade, cu tâmplărie termoizolantă etanşă, cu rama din 

PVC. Rezistenţa termică a tâmplăriei (rama şi sticla) recomandată, este de minim 0,77 [m2K/ 
W]. Poziţia de amplasare a tâmplăriei exterioare va fi la faţa exterioară a pereţilor din zidărie. 

 
Reducerea infiltraţiilor de aer în zona rosturilor închise. 
Etanşarea suplimentară, din punct de vedere termotehnic şi hidrofug, precum şi faţă de 

infiltraţiile de aer rece, a rosturilor inchise. 
 

Clădire cămin internat: 
· arhitectură – lucrări de recompartimentare, de refacere finisaje interioare și exterioare, 

reparații șarpantă și înlocuire învelitoare; 
· rezistență – lucrări de intervenție în concordanță cu expertiza tehnică; 
· instalații sanitare – refacerea instalațiilor sanitare în concordanță cu lucrările de 

recompartimentare; 
· instalații termice – refacerea instalațiilor termice în concordanță cu lucrările de 

recompartimentare, înlocuirea echipamentelor din centrala termică; 
· instalații electrice – refacerea instalațiilor electrice în concordanță cu lucrările de 

recompartimentare și cu respectarea normelor ISU; 
· instalații supraveghere video – instalațiile de supraveghere video au fost bugetate în 

cadrul documentației. Proiectul de supraveghere video va fi întocmit de societăți autorizate 
conform legislației în vigoare; 

· instalații detecție – realizarea instalațiilor de semnalizare și detectare incendii în 
concordanță cu normele ISU și standardele în vigoare; 



          Pr. nr. 348/2020 
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I. CONSTANTIN PUFAN VASLUI” 

 

Page 23 of 36 
 

· instalații stins incendii - realizarea instalațiilor de stingere incendii în concordanță cu 
normele ISU și standardele în vigoare; 

 
Termoizolarea planșeului peste subsol tehnic 
Sporirea rezistenței termice a planșeului peste subsol prin: 

- aplicarea la intradosul plăcii subsolului, a unei termoizolații de grosime 10 cm polistiren 
extrudat. Termoizolația va fi coborâtă minim 30 cm pe pereții interiori ai subsolului, va 
fi  protejată cu un strat de protecție – tencuială. 

 
Sporirea rezistenței termice a plăcii pe sol 
Măsura prevede: 

- termoizolarea în plan vertical a soclului clădirii cu termosistem, cu material 
termoizolant polistiren extrudat, de grosime 10 cm; Stratul termoizolant se va aplica 
îngropat minim 30 cm sub CTA pozat pe o hidroizolație nouă, pe tot conturul clădirii. 
Termoizolația supraterană, va fi  protejată cu un strat de protecție – tencuială. Stratul 
termoizolant trebuie să fie continuu în dreptul punţii termice care există de regulă la 
racordarea soclului cu placa pe sol. La partea superioară a soclului, stratul termoizolant 
va fi racordat cu termoizolația pereților exteriori. 

 
Termoizolarea pereților exteriori din zidărie 
Sporirea rezistenței termice prin termoizolare la exterior cu termosistem - material 

termoizolant  -  polisitiren expandat EPS80, plăci de faţadă, cu grosimea termoizolatiei de 15 
cm. Se va prevedea protecţia acestuia prin aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea 
termosistemului se va acorda o atenţie sporită ameliorarii efectelor punţilor termice 
constructive. 

 
Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel către pod neîncălzit. 
Se va executa bariera contra vaporilor de apă, pe faţa superioară a planşeului existent şi se 

va monta un nou strat termoizolant – vată minerală – plăci, grosime 30 cm protejată cu șapă din 
mortar de ciment. Se  vor  lua  măsuri  de  protecţie  termică a parapetelor  pe  care  reazemă  
cosoroabele  în scopul reducerii substanţiale a efectelor defavorabile ale punţilor termice de pe 
conturul planşeului de peste ultimul nivel. Se va urmări continuitatea stratului termoizolant cu 
planşeul pod, pentru o  bună corectare a punţii termice din această zonă. 

 
Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie eficientă energetic 
Înlocuirea tâmplăriei existente de pe faţade, cu tâmplărie termoizolantă etanşă, cu rama din 

PVC. Rezistenţa termică a tâmplăriei (rama şi sticla) recomandată, este de minim 0,77 [m2K/ 
W]. Poziţia de amplasare a tâmplăriei exterioare va fi la faţa exterioară a pereţilor din zidărie. 

 
Reducerea infiltraţiilor de aer în zona rosturilor închise. 
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Etanşarea suplimentară, din punct de vedere termotehnic şi hidrofug, precum şi faţă de 
infiltraţiile de aer rece, a rosturilor inchise. 
 

Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării 
lucrărilor de intervenție. 

Clădire școală 
- Aria construită   Ac = 1.037,00 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 1.792,00 m.p. 
- Aria utilă    Au = 1.274,06 m.p. 
- Regim de înălțime:  parter + etaj 

 
Clădire cantină 

- Aria construită   Ac = 566,00 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 816,00 m.p. 
- Aria utilă    Au = 609,01 m.p. 
- Regim de înălțime:  demisol parțial + parter  

 
Clădire cămin internat 

- Aria construită   Ac = 609,00 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 2.436,00 m.p. 
- Aria utilă    Au = 1.624,62 m.p. 
- Regim de înălțime:  subsol tehnic + parter + 2 etaje 

 
4. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor 

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare 
Rețea alimentare cu apă 
Asigurarea apei reci pentru consum menajer se va asigura printr-un branșament la rețeaua 

de alimentare cu apă potabilă a localității.  
Se va avea în vedere contorizarea consumului de apă rece cu un apometru, montat în 

căminul apometru.  
Nu sunt estimate creșteri ale consumurilor de apă. Prin realizarea lucrărilor de instalații de 

alimentare cu apă a clădirilor, cu materiale moderne, agrementate, se estimează o reducere a 
consumului de apă. 

 
Alimentarea cu apă caldă 
Agentul termic pentru alimentarea obiectivelor cu apă caldă este asigurat prin intermediul 

boilerelor electrice.  
Nu sunt estimate creșteri ale consumurilor. Prin realizarea lucrărilor de instalații de 

alimentare cu apă caldă a clădirilor, cu materiale moderne, agrementate, se estimează o reducere 
a consumului de apă caldă. 

 
Rețea canalizare menajeră 
Apele uzate rezultate din utilizarea obiectelor sanitare vor fi colectate şi scoase la exterior 

cu tuburi de scurgere din ţevi de polipropilenă ignifugă îmbinate uscat cu inele de cauciuc DN 
110 ÷ 250 mm. La exterior, tuburile vor fi pozate subteran sub adâncimea de îngheț a solului, 
pe un strat de nisip, cu pante de montaj de i = 0,01 până la i = 0,02, asigurându-se astfel 
scurgerea gravitațională a apei uzate. 
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Reţeaua de canalizare menajeră a obiectivului se va branșa la rețeaua de canalizare 
menajeră a localității 

 
Eliminare deșeuri solide 
Din clădirile proiectate va fi colectată lunar o cantitate de maxim 1,8 tone deșeuri solide 

care va fi depozitată în containere acoperite, amplasate pe o platformă de beton, și va fi 
transportată periodic de către societatea abilitată de a prelua asemenea deșeuri.  

Platforma din beton va fi racordată la un hidrant și la rețeaua de canalizare, pentru a fi 
curățată când este necesar, cât și pentru spălarea și dezinfecția containerelor acoperite. 

 
Reţele electrice exterioare 
Alimentarea cu energie electrică a tablourilor generale (TG) se va realiza din blocul de 

măsură şi protecţie trifazat BMPT al furnizorului de energie din zonă, cu cablu armat de cupru 
CYABY pozat îngropat în pământ la o adâncime de 0,9 m şi protejat într-un strat de nisip. 

Datele energetice ale obiectivului sunt: 
· Puterea instalată:    Pi = 350 kW 
· Factorul de utilizare:   K = 0,7 
· Puterea absorbită:    Pa = 245 kW 
· Tensiuni de utilizare:   Un = 230/400 V c.a. 
· Frecvența rețelei de alimentare:  Fn = 50 Hz 
· Durata admisibilă a întreruperii – conform avizului de furnizare pentru 

alimentarea cu energie electrică. 
 
Nu sunt estimate creșteri ale consumurilor de energie electrică. Prin realizarea lucrărilor de 

instalații electrice ale clădirilor, cu materiale moderne, agrementate, se estimează o reducere a 
consumului de energie electrică. 

 
Alimentarea cu gaze naturale 
În anotimpul friguros clădirile vor fi încălzite prin intermediul centralelor termice, cu 

funcționare pe gaze naturale. 
Clădire școală 
- două pompe de căldură aer - apă având puterea de 45kW fiecare și a două centrale termice în 

condensare, funcționând pe combustibil gaz metan, având puterea termică de 50kW fiecare. 
Clădire cantină 
- o pompă de căldură aer - apă având puterea de 45kW și o centrală termică în condensare, 

funcționând pe combustibil gaz metan, având puterea termică 60kW. 
Clădire cămin internat 
- trei pompe de căldură aer - apă având puterea de 45kW fiecare și două centrale termice în 

condensare, funcționând pe combustibil gaz metan, având puterea termică de 60Kw fiecare. 
Nu sunt estimate creșteri ale consumurilor de gaze naturale. Prin schimbarea cazanelor 

existente, introducerea pompelor de căldură și realizarea lucrărilor de instalații termice ale 
clădirilor, cu materiale moderne, agrementate, se estimează o reducere a consumului actual de 
gaze naturale. 

 
  



          Pr. nr. 348/2020 
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I. CONSTANTIN PUFAN VASLUI” 

 

Page 26 of 36 
 

4.1. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale 
Durata de realizare a investiției (lucrări de construcții) este de 24 luni. 

Denumire activitate LUNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. Organizare de santier
2. Cladire scoala
2.1 Arhitectura
2.2 Rezistenta
2.3 Instalatii sanitare
2.4 Instalatii termice 
2.5 Instalatii climatizare - termic
2.6 Instalatii incalzire in CT
2.7 Instalatii semnalizare incendiu
2.8 Instalatii electrice
2.9 Instalatii curenti slabi
2.10 Sistem supraveghere video
2.11 Instalatii priza de pamant
2.12 Montaj utilaje 
2.13 Utilaje instalatii sanitare
2.14 Utilaje instalatii climatizare - termic
2.15 Utilaje instalatii incalzire in CT
2.16 Utilaje instalatii semnalizare incendii
2.17 Utilaje sistem supraveghere video
2.18 Utilaje sistem BMS
3. Cladire internat
3.1 Arhitectura
3.2 Rezistenta
3.3 Instalatii termice
3.4 Instalatii climatizare - termic
3.6 Instalatii hidranti interiori
3.7 Instalatii sanitare
3.8 Instalatii incalzire in CT
3.9 Instalatii semnalizare incendiu
3.10 Instalatii electrice
3.11 Instalatii curenti slabi
3.12 Instalatie priza de pamant
3.13 Sistem supraveghere video
3.14 Instalatie paratrasnet
3.15 Montaj echipamente
3.16 Utilaje instalatii climatizare - termic
3.17 Utilaje instalatii incalzire in CT
3.18 Utilaje instalatii semnalizare incendii
3.19 Utilaje sistem supraveghere video
4. Cladire cantina
4.1 Arhitectura
4.2 Rezistenta
4.3 Instalatii termice
4.4 Instalatii hidranti interiori
4.5 Instalatii climatizare - termic
4.6 Instalatii sanitare
4.7 Instalatii incalzire in CT
4.8 Instalatii semnalizare incendiu
4.9 Instalatii electrice
4.10 Instalatii curenti slabi
4.11 Sistem supraveghere video
4.12 Instalatie priza de pamant
4.13 Montaj echipamente
4.14 Utilaje instalatii climatizare - termic
4.15 Utilaje instalatii incalzire in CT
4.16 Utilaje instalatii semnalizare incendii
4.17 Utilaje sistem supraveghere video
5. Retele exterioare si utilitati
5.1 Alimentare cu apa rece si apa calda menajera
5.2 Canalizare ape uzate menajere
5.3 Retea electrica
5.4 Alimentare cu agent termic
5.5 Retea hidranti interiori
TOTAL / LUNA
TOTAL LUCRARI + UTILAJE + MONTAJ + DOTARI
DIN CARE C+M
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Eșalonarea investiției 
Denumire activitate LUNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. Organizare de santier 287.535,45
2. Cladire scoala
2.1 Arhitectura 271.736,91 271.736,91 271.736,91 271.736,91 271.736,91 271.736,91 271.736,91
2.2 Rezistenta 556.037,54 556.037,54
2.3 Instalatii sanitare 25.695,18 25.695,18
2.4 Instalatii termice 55.684,72 55.684,72
2.5 Instalatii climatizare - termic 22.856,92
2.6 Instalatii incalzire in CT 18.386,08
2.7 Instalatii semnalizare incendiu 48.582,97
2.8 Instalatii electrice 95.289,91 95.289,91 95.289,91
2.9 Instalatii curenti slabi 39.407,46
2.10 Sistem supraveghere video 24.743,85
2.11 Instalatii priza de pamant 10.772,38 10.772,38
2.12 Montaj utilaje 6.493,97 6.493,97 6.493,97 6.493,97 6.493,97
2.13 Utilaje instalatii sanitare 2.440,00
2.14 Utilaje instalatii climatizare - termic 63.200,00
2.15 Utilaje instalatii incalzire in CT 164.347,00
2.16 Utilaje instalatii semnalizare incendii 27.568,00
2.17 Utilaje sistem supraveghere video 30.680,00
2.18 Utilaje sistem BMS 34.000,00 34.000,00
3. Cladire internat
3.1 Arhitectura 177.570,31 177.570,31 177.570,31 177.570,31 177.570,31 177.570,31 177.570,31 177.570,31 177.570,31
3.2 Rezistenta 111.588,97 111.588,97 111.588,97
3.3 Instalatii termice 63.762,05 63.762,05
3.4 Instalatii climatizare - termic 34.160,69
3.6 Instalatii hidranti interiori 14.887,14
3.7 Instalatii sanitare 111.051,37 111.051,37
3.8 Instalatii incalzire in CT 31.855,74
3.9 Instalatii semnalizare incendiu 58.731,21
3.10 Instalatii electrice 72.620,73 72.620,73 72.620,73 72.620,73
3.11 Instalatii curenti slabi 274.966,76 274.966,76
3.12 Instalatie priza de pamant 7.196,82 7.196,82
3.13 Sistem supraveghere video 13.843,15
3.14 Instalatie paratrasnet 1.990,91 1.990,91
3.15 Montaj echipamente 10.969,15 10.969,15 10.969,15 10.969,15
3.16 Utilaje instalatii climatizare - termic 98.350,00
3.17 Utilaje instalatii sanitare 3.915,00
3.18 Utilaje instalatii incalzire in CT 116.177,50 116.177,50
3.19 Utilaje instalatii semnalizare incendii 26.002,00
3.20 Utilaje sistem supraveghere video 14.500,00
3.21 Utilaje instalatie paratrasnet 7.000,00
4. Cladire cantina
4.1 Arhitectura 148.929,69 148.929,69 148.929,69 148.929,69 148.929,69 148.929,69 148.929,69 148.929,69
4.2 Rezistenta 95.078,34 95.078,34 95.078,34 95.078,34
4.3 Instalatii termice 26.960,87 26.960,87
4.4 Instalatii hidranti interiori 21.936,68
4.5 Instalatii climatizare - termic 13.756,74
4.6 Instalatii sanitare 39.666,39 39.666,39
4.7 Instalatii incalzire in CT 16.365,10
4.8 Instalatii semnalizare incendiu 33.207,70
4.9 Instalatii electrice 41.536,26 41.536,26 41.536,26 41.536,26
4.10 Instalatii curenti slabi 12.424,31
4.11 Sistem supraveghere video 10.209,42
4.12 Instalatie priza de pamant 15.521,28
4.13 Montaj echipamente 5.600,71 5.600,71 5.600,71
4.14 Utilaje instalatii climatizare - termic 30.700,00
4.15 Utilaje instalatii incalzire in CT 90.351,00
4.16 Utilaje instalatii semnalizare incendii 18.820,00
4.17 Utilaje sistem supraveghere video 14.220,00
5. Retele exterioare si utilitati
5.1 Alimentare cu apa rece si apa calda menajera 25.177,24 25.177,24
5.2 Canalizare ape uzate menajere 55.952,63 55.952,63
5.3 Retea electrica 28.694,80 28.694,80
5.4 Alimentare cu agent termic 42.953,28 42.953,28
5.5 Retea hidranti interiori 18.444,69
TOTAL / LUNA 287.535,45 667.626,51 762.704,85 232.362,49 ************* 309.815,02 179.268,39 505.039,05 517.748,72 438.318,63 408.767,88 543.864,63 549.574,69 765.810,23 651.936,98 451.573,38 393.769,67 376.098,28 355.095,50 687.928,95 369.071,03 451.433,85 221.238,00 158.083,14
TOTAL LUCRARI + UTILAJE + MONTAJ + DOTARI 10.524.885,59
DIN CARE C+M 9.632.437,59
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4.2. Costurile estimative ale investiției: 
- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor 

unor investiții similare; 
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare Valoare

de cheltuieli fara TVA TVA cu TVA
RON RON RON

0 1 2 4 5
PARTEA - I  -
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 
initiala

 1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 Alimentare cu apa rece si apa calda menajera 50.354,47 9.567,35 59.921,82
2.2 Canalizare ape uzate menajere 111.905,25 21.262,00 133.167,25
2.3 Retea electrica 57.389,60 10.904,02 68.293,62
2.4 Alimentare cu agent termic 85.906,55 16.322,24 102.228,79
2.5 Retea hidranti interiori 18.444,69 3.504,49 21.949,18

Total capitol 2 324.000,56 61.560,11 385.560,67
CAP.  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri
si autorizatii 0,00 0,00 0,00

 3.3 Expertizare tehnica 51.925,00 9.865,75 61.790,75
 3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5 Proiectare

3.5.1 Tema de proiectare 1.000,00 190,00 1.190,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor 
de interventii si deviz general 51.975,00 9.875,25 61.850,25
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor
/ acordurilor / autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie 38.000,00 7.220,00 45.220,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 380.000,00 72.200,00 452.200,00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 
(contract achizitie servicii) 65.000,00 12.350,00 77.350,00
3.7.1.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 
(salarii EMP) 119.000,00 0,00 119.000,00

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 100.000,00 19.000,00 119.000,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii

44.000,00 8.360,00 52.360,00

3.8.2 Dirigintie de santier 100.000,00 19.000,00 119.000,00
Total capitol 3 965.900,00 160.911,00 1.126.811,00
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CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
Corp cladire scoala
4.1.1 - Arhitectura 1.902.158,38 361.410,09 2.263.568,47
4.1.2 - Rezistenta pentru izolatii 569.710,29 108.244,96 677.955,25
4.1.3 - Rezistenta remedieri 542.364,79 103.049,31 645.414,10
4.1.4 - Instalatii sanitare 51.390,36 9.764,17 61.154,53
4.1.5 - Instalatii termice 111.369,43 21.160,19 132.529,62
4.1.6 - Instalatii de climatizare - termic 22.856,92 4.342,81 27.199,73
4.1.7 - Instalatii incalzire in CT 18.386,08 3.493,36 21.879,44
4.1.8 - Instalatii semnalizare incendiu 48.582,97 9.230,76 57.813,73
4.1.9 - Instalatii electrice 285.869,73 54.315,25 340.184,98
4.1.10 - Instalatii curenti slabi 39.407,46 7.487,42 46.894,88
4.1.11 - Sistem supraveghere video 24.743,85 4.701,33 29.445,18
4.1.12 - Instalatie priza de pamant 21.544,76 4.093,50 25.638,26
Corp cladire internat
4.1.13 - Arhitectura 1.598.132,78 303.645,23 1.901.778,01
4.1.14 - Rezistenta pentru izolatii 303.460,75 57.657,54 361.118,29
4.1.15 - Rezistenta remedieri 31.306,16 5.948,17 37.254,33
4.1.16 - Instalatii termice 127.524,10 24.229,58 151.753,68
4.1.17 - Instalatii de climatizare - termic 34.160,69 6.490,53 40.651,22
4.1.18 - Instalatii hidranti interiori 14.887,14 2.828,56 17.715,70
4.1.19 - Instalatii sanitare 222.102,73 42.199,52 264.302,25
4.1.20 - Instalatii incalzire in CT 31.855,74 6.052,59 37.908,33
4.1.21 - Instalatii semnalizare incendiu 58.731,21 11.158,93 69.890,14
4.1.22 - Instalatii electrice 290.482,92 55.191,75 345.674,67
4.1.23 - Instalatii curenti slabi 549.933,51 104.487,37 654.420,88
4.1.24 - Instalatie priza de pamant 14.393,63 2.734,79 17.128,42
4.1.25 - Sistem supraveghere video 13.843,15 2.630,20 16.473,35
4.1.26 - Instalatie paratrasnet 3.981,82 756,55 4.738,37
Corp cladire cantina
4.1.27 - Arhitectura 1.191.437,54 226.373,13 1.417.810,67
4.1.28 - Rezistenta pentru izolatii 344.292,37 65.415,55 409.707,92
4.1.29 - Rezistenta remedieri 36.021,00 6.843,99 42.864,99
4.1.27 - Instalatii termice 53.921,73 10.245,13 64.166,86
4.1.28 - Instalatii hidranti interiori 21.936,68 4.167,97 26.104,65
4.1.29 - Instalatii de climatizare - termic 13.756,74 2.613,78 16.370,52
4.1.30 - Instalatii sanitare 79.332,77 15.073,23 94.406,00
4.1.31 - Instalatii incalzire in CT 16.365,10 3.109,37 19.474,47
4.1.32 - Instalatii semnalizare incendiu 33.207,70 6.309,46 39.517,16
4.1.33 - Instalatii electrice 166.145,03 31.567,56 197.712,59
4.1.34 - Instalatii curenti slabi 12.424,31 2.360,62 14.784,93
4.1.35 - Sistem supraveghere video 10.209,42 1.939,79 12.149,21
4.1.36 - Instalatie priza de pamant 15.521,28 2.949,04 18.470,32

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2.1 - montaj echipamente cladire scoala 32.469,84 6.169,27 38.639,11
4.2.2 - montaj echipamente cladire internat 43.876,60 8.336,55 52.213,15
4.2.3 - montaj echipamente cladire cantina 16.802,12 3.192,40 19.994,52

 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Cladire scoala
4.3.1 - utilaje instalatii sanitare 2.440,00 463,60 2.903,60
4.3.2 - utilaje instalatii climatizare - termic 63.200,00 12.008,00 75.208,00
4.3.3 - utilaje instalatii incalzire in CT 164.347,00 31.225,93 195.572,93
4.3.4 - utilaje instalatii semnalizare incendii 27.568,00 5.237,92 32.805,92
4.3.5 - utilaje sistem supraveghere video 30.680,00 5.829,20 36.509,20  
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4.3.6 - utilaje sistem BMS 68.000,00 12.920,00 80.920,00
Cladire internat
4.3.7 - utilaje instalatii climatizare - termic 98.350,00 18.686,50 117.036,50
4.3.8 - utilaje instalatii sanitare 3.915,00 743,85 4.658,85
4.3.9 - utilaje instalatii incalzire in CT 232.355,00 44.147,45 276.502,45
4.3.10 - utilaje instalatii semnalizare incendii 26.002,00 4.940,38 30.942,38
4.3.11 - utilaje sistem supraveghere video 14.500,00 2.755,00 17.255,00
4.3.12 - utilaje instalatie paratrasnet 7.000,00 1.330,00 8.330,00
Cladire cantina
4.3.13 - utilaje instalatii climatizare - termic 30.700,00 5.833,00 36.533,00
4.3.14 - utilaje instalatii incalzire in CT 90.351,00 17.166,69 107.517,69
4.3.15 - utilaje instalatii semnalizare incendii 18.820,00 3.575,80 22.395,80
4.3.16 - utilaje sistem supraveghere video 14.220,00 2.701,80 16.921,80

 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 
montaj si echipamente de transport

 4.5 Dotari
 4.6 Active necorporale

Total capitol 4 9.913.349,58 1.883.536,42 11.796.886,00
CAP.  5 - Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 
5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 
santier 239.612,88 45.526,45 285.139,32

5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii santierului 47.922,58 9.105,29 57.027,86
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii 47.922,58 0,00 47.922,58

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 9.584,52 0,00 9.584,52

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 47.922,58 0,00 47.922,58
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire / desfiintare 795,67 0,00 795,67

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 1.023.735,01 194.509,65 1.218.244,67
 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 9.875,00 1.876,25 11.751,25

Total capitol 5 1.427.370,80 251.017,64 1.678.388,44
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6. 1 Pregatirea personalului de exploatare
6. 2 Probe tehnologice si teste

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL  GENERAL 12.630.620,94 2.357.025,16 14.987.646,10
din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 9.584.515,02 1.821.057,85 11.405.572,87

 

Riscurile considerate pentru implementarea acestui proiect precum și măsurile preventive 
și corective de atenuare sunt prezentate în tabelul de mai jos.   
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Riscuri în cadrul proiectului 
Nr. 
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare a riscului 

1 Riscul ca graficul de activităţi al proiectului să nu fie respectat, cu 
impact asupra derulării activităţilor prevăzute prin proiect 

Strategie: Diminuarea riscului Măsuri de reducere/eliminare a riscurilor Managerul de proiect 
va fi responsabil de realizarea unei planificări clare pentru fiecare etapă a proiectului. În 
fiecare şedinţă de progres se va verifica calendarul activităţilor în vederea înregistrării 
progresului realizat. EIP împreună cu Consultantul va realiza rapoarte de progres în care va 
evidenţia posibilitatea ca în viitor să existe decalarea unor termene, cu urmări de natură să 
pericliteze proiectul într-un fel sau altul.  

2 Dificultatea de a asigura resurse umane cu expertiza pentru proiect, cu 
efecte asupra implementării corespunzătoare a proiectului 

Strategie: Diminuarea riscului Măsuri de reducere/eliminare a riscurilor: Componenţa EIP va 
rămâne neschimbată pe toata durata proiectului. În cazuri excepţionale, când un membru EIP 
trebuie schimbat, înlocuirea acestuia se va face cu o persoană care deţine cel puţin experienţa 
şi studiile precedentului.  

3 Înţelegerea insuficientă/ necorespunzătoare a procedurilor şi proceselor 
de implementare de către personalul Beneficiarului 

Strategie Diminuarea riscului Menţinerea unei colaborări susţinute între Consultant şi 
membri EIP cu OI. Clarificarea de către toţi factorii implicaţi în proiect a oricăror aspecte 
neclare care apar pe parcursul implementării proiectului.  

4 Resurse umane insuficiente, fără pregătire specifică, la nivelul 
Beneficiarului 

Strategie Evitarea riscului Instruirea personalului responsabil cu implementarea proiectului şi 
elaborarea unor fişe de post adecvate. 

5 Echipa de proiect nominalizată este supra-alocată cu sarcini de serviciu Strategie Evitarea riscului Asigurarea unui număr suficient de persoane în cadrul EIP. 
Degrevarea personalului UIP de anumite atribuţii/ îndatoriri.  

6 Plecarea persoanelor membre ale EIP sau ale echipei consultantului din 
diverse motive, în condiţiile în care transferul de cunoştinţe profesionale 
presupune continuitate în rândurile personalului 

Strategie Diminuarea riscului Existenţa unor reguli de responsabilităţi şi înlocuire. Motivarea 
personalului implicat in managementul de proiect (în conformitate cu legislaţia în vigoare).  

7 Reorganizări/ schimbări de natură să influenţeze implementarea 
proiectului (schimbări legislative în domeniul achiziţiilor publice, 
schimbări la nivelul procedurilor de implementare, modificări ale 
procedurilor de implementare, modificări ale legislaţiei privind 
administraţia publică locală, etc.) 

Strategie Diminuarea riscului / Transferul riscului Adoptarea noilor prevederi legislative de 
către toate părţile implicate în proiect. 

8 Perioada de implementare se micşorează, ca urmare a limitelor impuse 
de programul de finanţare. 

Strategie Diminuarea riscului Mobilizarea tuturor factorilor implicaţi, astfel încât proiectul să 
fie realizat în perioada solicitată. 
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Nr. 
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare a riscului 

9 Solicitarea de clarificări din partea OI privitoare la lipsa de documente 
sau erori materiale regăsite în dosarele cererilor de rambursare , având 
ca efecte neaprobarea dosarului şi neefectuare de plăţi către AC. 

Strategie Diminuarea riscului Menţinerea unui contact permanent între membrii omologi din 
cadrul echipelor de implementare (UIP şi consultant) Informarea imediată asupra unei 
întârzieri în furnizarea informaţiilor/respectarea termenilor procedurilor Reevaluarea 
termenelor de furnizare a informaţiilor/ respectare a termenelor procedurilor  

10 Prelungirea perioadei de implementare a proiectului, ca urmare a 
prelungirii perioadelor de semnare a contractelor de achiziţie publică 

Strategie Evitarea riscului/ Diminuarea riscului Beneficiarul va monitoriza îndeaproape toate 
activităţile proiectului, astfel încât să identifice din timp probleme care pot apărea şi care pot 
duc la prelungirea termenului de finalizare a proiectului. În cazul în care prelungirea 
termenului de finalizare este inerentă, UIP va notifica autoritatea competentă de 
monitorizarea proiectului, precizând cauzele care au dus la această situaţie.  

11 Modificarea documentelor tip puse la dispoziţie de autorităţile cu 
atribuţii în monitorizarea implementării proiectului (ex.: format cererea 
de rambursare, raport de progres notificare, etc.), ceea ce poate 
determina întârzieri în elaborarea documentelor 

Strategie Diminuarea riscului In situaţia in care documentele tip sunt modificate, UIP va 
transmite tuturor părţilor implicate în proiect formatele modificate/ revizuite. În cadrul 
şedinţelor săptămânale se vor prezenta formularele modificate/ revizuite şi modul de 
completare al acestora.  

12 Netransmiterea la timp către OI/ AM a solicitărilor de acte adiţionale, 
solicitărilor de modificare a graficului de rambursare, situaţiilor cu 
achiziţiile realizate prin proiect, cu efecte de întârziere a contractului de 
finanţare. 

Strategie Evitarea riscului Monitorizarea livrabilelor proiectului prin stabilirea clară a 
termenelor limită de transmitere a acestora către OI/ AM. Repartizarea clară a sarcinilor de 
realizare şi transmitere a documentelor în graficul de timp stabilit.  

13 Inexistenţa unor pârghii care să susţină evaluarea pe parcursul derulării 
proiectului, cu consecinţe în monitorizarea defectuoasă a contractului 

Strategie Diminuarea riscului / Transferul riscului Monitorizarea permanentă din punct de 
vedere cantitativ şi calitativ a proiectului, cu respectarea şi încadrarea în buget şi în graficul 
de activităţi. 

14 Slaba cooperare şi colaborare dintre entităţile implicate în derularea 
contractului de servicii şi, implicit, în procesul de implementare, cu efect 
în neîndeplinirea corespunzătoare a activităţilor proiectului. 

Strategie Diminuarea riscului Stabilirea corectă şi coerentă a rolurilor fiecărui expert din 
cadrul UIP şi al echipei consultantului. Evaluarea factorilor motivaţionali. Furnizarea unor 
definiţii clare ale rolurilor în contextul implementării. Întocmirea într-un mod coerent şi 
complet a fişelor de post.  

15 Inexistenţa unui plan detaliat de implementare a proiectului, care să ia în 
considerare toate cele 4 elemente caracteristice unui proiect (timp, 
buget, calitate, aşteptările părţilor implicate) 

Strategie Diminuarea riscului Întocmirea de către Consultant a unui plan detaliat de 
implementare și monitorizare a contractului de finanțare și a contractelor încheiate in cadrul 
proiectului. 

16 Nerespectarea calendarului achizițiilor prevăzute a se realiza în cadrul 
proiectului, cu efect în nerespectarea termenului de finalizare a 
proiectului. 

Strategie Diminuarea riscului / Transferul riscului Desemnarea persoanelor responsabile de 
realizarea achizițiilor publice. Întocmirea documentațiilor de atribuire și publicarea acestora 
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conform calendarului activităților, asumat prin Contractul de finanțare. Urmărirea soluţionării 
în termen a eventualelor contestaţii depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor.  

17 Formularea neclară a criteriilor de selecţie şi de atribuire a contractelor, 
având ca efect contestarea documentaţiilor de atribuire/ anularea 
procedurii de atribuire 

Strategie Eliminarea riscului Monitorizarea continuă a desfăşurării procedurilor de achiziţie 
publică de către UIP, consultant şi prestatorul serviciilor auxiliare în domeniul achiziţiilor 
publice. 

18 Întocmirea incorectă/ incompletă a documentelor din faza de evaluare a 
ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţie, respectiv lipsa de 
documente care au stat la baza evaluării ofertelor depuse, desemnării 
ofertelor câştigătoare sau la clarificarea ofertelor în toate fazele de 
evaluare, cu efecte asupra eligibilităţii proiectului 

Strategie Eliminarea riscului Asigurarea transparenţei informaţiilor publice. Monitorizarea 
procedurilor de achiziţie publică.  

19 Prelungirea termenelor de contractare datorită lipsei ofertelor sau 
primirii de oferte neconforme/ inacceptabile, contestării procedurilor, etc 

Strategie Diminuarea riscului Stabilirea de atribuţii clare în cadrul UIP, al echipei 
consultantului şi al celorlalte servicii din cadrul AC implicate. Realizarea unor evaluări 
corecte a ofertelor, în strictă conformitate cu legislaţia şi menţiunile privind criteriile de 
evaluare din documentaţia de atribuire. Replanificarea cât mai rapidă a unei proceduri de 
achiziţie publică anulate.  

20 Schimbarea/ modificarea legislaţiei, cu consecinţe asupra derulării 
contractelor 

Strategie Diminuarea riscului Urmărirea în permanenţă a modificărilor legislative. Adaptarea 
proiectului la noile reglementări legale.  

21 Nerespectarea de către constructori/ prestatori/ furnizări ale obligaţiilor/ 
termenelor contractuale, cu efect asupra decalării termenelor de 
depunere a cererilor de plată/ rambursare şi implementării proiectului 

Strategie Diminuarea riscului Includerea în contractele de lucrări/ prestări servicii/ furnizare 
de clauze clare privind respectarea termenelor şi cu aplicarea de penalităţi în caz contrar. 
Monitorizarea continuă a contractelor şi a termenelor de execuţie a lucrărilor/ predare a 
livrabilelor/ furnizare a dotărilor.  

22 Recepţionarea serviciilor fără documente sau cu documente lipsă, cu 
efect asupra eligibilităţii cheltuielilor 

Strategie Evitarea riscului Întocmirea de către expertul în achiziţii din partea consultantului a 
unui liste de verificare, astfel încât la finalizarea contractelor de servicii, să fie recepţionate 
toate documentele necesare. Monitorizarea contractelor de servicii de către UIP şi consultant.  

23 Subevaluarea bugetului proiectului, cu efecte asupra implementării 
proiectului 

Strategie Acceptarea riscului Suplimentarea contribuţiei proprii a Beneficiarului. 

24 Realizarea unor cheltuieli neeligibile din contul proiectului (inclusiv 
TVA), cu efecte asupra eligibilităţii cheltuielilor 

Strategie Evitarea riscului Realizarea unei instruiri riguroase a expertului financiar 
Verificarea în permanenţă a rapoartelor de implementare la capitolele bugetare solicitate la 
plată  
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25 Neefectuarea înregistrări contabile exacte şi periodice, utilizând un 
sistem adecvat de contabilitate, cu efecte asupra implementării 
necorespunzătoare a contractului de finanţare 

Strategie Evitarea riscului Consultantul va colabora cu AC pentru verificarea amănunţită a 
tuturor documentelor contabile. În cazul apariţiei există suspiciuni cu privire la corectitudinea 
unor documente, se pot solicita expertize suplimentare.  

26 Decalarea termenului de rambursare a cheltuielilor efectuate de către 
Autoritatea Contractantă şi apariţia unor probleme financiare la nivelul 
acesteia 

Strategie Acceptarea riscului Monitorizarea în permanenţă a fluxurilor de numerar întocmite 
de către expertul financiar. Diseminarea informaţiilor din timp către AC, astfel încât să se 
asigure disponibilităţi financiare care să acopere necesităţile.  

27 Întârzieri în implementare din cauza nedepunerii în termen a solicitărilor 
de acte adiţionale la contractul de finanţare 

Strategie Diminuarea riscului Consultantul împreuna cu UIP va întocmi memoriile 
justificative şi documentele suplimentare necesare încheierii actului adiţional, în conformitate 
cu prevederile şi termenele din contractul de finanţare. 

28 Întârzieri în procesarea de către OI/ AM a cererilor de plată, având drept 
efect înregistrarea de întârzieri în implementarea proiectului 

Strategie Diminuarea riscului Dosarele cererilor de plată vor fi întocmite cu cea mai mare 
strictețe, astfel încât întârzierile să fie evitate. Documentele de plată vor fi organizate și 
structurate astfel încât operarea acestora să fie facilă.  

29 Aplicarea de corecţii financiare de către MDRAP – Direcţia Constatare 
şi Stabilire Nereguli 

Strategie Diminuarea riscului UIP şi consultantul vor supraveghea îndeaproape acele 
activităţi care sunt cel mai frecvent generatoare de corecţii (publicitate, achiziţii, etc.). 

30 Modificarea frecventă a graficului cererilor de rambursare ca urmare a 
unor estimări anterioare nerealiste a termenelor şi sumelor 

Strategie Diminuarea riscului Realizarea unui grafic de rambursare conform cu realităţile 
proiectului şi actualizarea acestuia doar în situaţii excepţionale.  

31 Neîncadrarea Constructorului, din culpa sa, în graficul de timp aprobat 
şi în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări 

Strategie Evitarea riscului Prevederea în contract a unor penalităţi pentru depăşirea 
termenelor intermediare de execuţie. Monitorizarea strictă a progresului lucrărilor de către 
UIP, dirigintele de şantier şi consultant.  

32 Apariţia de cheltuieli neeligibile neprevăzute Strategie Acceptarea riscului Prevederea si disponibilizarea unor sume in bugetul local pentru 
acoperirea eventualelor cheltuieli neeligibile. 

33 Legenda P - Probabilitatea riscului de a se manifesta I - Intensitatea Riscului, Vr - Varianţia riscului, 
determinată prin înmulţirea celor 2 variaţii 
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5. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:  
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, 

exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în 
conformitate cu devizul general;  

Tabelul nr. 5      
# Descriere Total fara TVA Total cu TVA

RON RON
A Pregatire Proiect
A1 Studii geologice, hidrogeologice, hidrologice si topografice, alte studii 10.000,00 11.900,00
A2 Av ize, acorduri, autorizatii 795,67 795,67
A3 Proiectare si engineering 475.975,00 566.410,25
A4 Ex pertiza tehnica 51.925,00 61.790,75
A5 Organizare licitatii 0,00 0,00
Total    A    538.695,67 640.896,67
B Bunuri  durabile       
B1 Cresterea eficientei energetice a imobilelor CSEI C-tin Pufan 9.913.349,58 11.796.886,00
B2 Amenajarea terenului 0,00 0,00
B3 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 324.000,56 385.560,67
TOTAL    B      10.237.350,14 12.182.446,67
C   Implementare  proiect
C1 Consultanta (in elababorarea studiilor de ev aluare; in domeniul managementului) 184.000,00 196.350,00
C2 Asistenta tehnica din partea proiectantului 144.000,00 171.360,00
C3 Inspectie de santier  100.000,00 119.000,00
C4 Plata specialistilor angajati pe baza de contract 0,00 0,00
C5 Alte cheltuieli de implementare (org. de santier, comisioane tax e, cote legale) 402.840,12 459.348,10
C6 Cheltuieli div erse si neprev azute 1.023.735,01 1.218.244,67
TOTAL    C     1.854.575,13 2.164.302,77
TOTAL    A + B + C     12.630.620,94 14.987.646,10
Nota:  Informatiile sunt obtinute din devizul general si devizul financiar     

 
 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente 
fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, 
calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în 
vigoare;  

Clădire școală – 115 elevi 
- Aria construită   Ac = 1.037,00 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 1.792,00 m.p. 
- Aria utilă    Au = 1.274,06 m.p. 
- Regim de înălțime:  parter + etaj 

 
Clădire cantină – 50 locuri / serie 
- Aria construită   Ac = 566,00 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 816,00 m.p. 
- Aria utilă    Au = 609,01 m.p. 
- Regim de înălțime:  demisol parțial + parter  

 
Clădire cămin internat – 80 locuri de cazare 
- Aria construită   Ac = 609,00 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 2.436,00 m.p. 
- Aria utilă    Au = 1.624,62 m.p. 
- Regim de înălțime:  subsol tehnic + parter + 2 etaje 






