


























































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Venituri din finantarea de baza si finantarea 
complementara 5.504.000,00 5.586.560,00 5.670.358,00 5.755.413,00 5.841.744,00 5.929.370,00 6.018.311,00 6.108.586,00 6.200.215,00 6.293.218,00 6.387.616,00 6.483.430,00 6.580.681,00 6.679.391,00 6.779.582,00 6.881.276,00 6.984.495,00 7.089.262,00 7.195.601,00 7.303.535,00 7.413.088,00 7.524.284,00 7.637.148,00 7.751.705,00 7.867.981,00
Venituri proprii din activitati specifice, conform 
legii, din donatii, sponsorizari sau din alte surse 
legal constituite 231.000,00 234.465,00 237.982,00 241.552,00 245.175,00 248.853,00 252.586,00 256.375,00 260.221,00 264.124,00 268.086,00 272.107,00 276.189,00 280.332,00 284.537,00 288.805,00 293.137,00 297.534,00 301.997,00 306.527,00 311.125,00 315.792,00 320.529,00 325.337,00 330.217,00
TOTAL venituri aferente investitiei 5.735.000,00 5.821.025,00 5.908.340,00 5.996.965,00 6.086.919,00 6.178.223,00 6.270.897,00 6.364.961,00 6.460.436,00 6.557.342,00 6.655.702,00 6.755.537,00 6.856.870,00 6.959.723,00 7.064.119,00 7.170.081,00 7.277.632,00 7.386.796,00 7.497.598,00 7.610.062,00 7.724.213,00 7.840.076,00 7.957.677,00 8.077.042,00 8.198.198,00

1. Cheltuieli materiale 2.281.690,00 2.315.915,00 2.350.654,00 2.385.914,00 2.421.703,00 2.458.029,00 2.494.899,00 2.532.322,00 2.570.307,00 2.608.862,00 2.647.995,00 2.687.715,00 2.728.031,00 2.768.951,00 2.810.485,00 2.852.642,00 2.895.432,00 2.938.863,00 2.982.946,00 3.027.690,00 3.073.105,00 3.119.202,00 3.165.990,00 3.213.480,00 3.261.682,00
2. Cheltuieli cu personalul 2.912.350,00 2.956.035,00 3.000.376,00 3.045.382,00 3.091.063,00 3.137.429,00 3.184.490,00 3.232.257,00 3.280.741,00 3.329.952,00 3.379.901,00 3.430.600,00 3.482.059,00 3.534.290,00 3.587.304,00 3.641.114,00 3.695.731,00 3.751.167,00 3.807.435,00 3.864.547,00 3.922.515,00 3.981.353,00 4.041.073,00 4.101.689,00 4.163.214,00
3. Cheltuieli cu burse si asistenta sociala 268.530,00 272.558,00 276.646,00 280.796,00 285.008,00 289.283,00 293.622,00 298.026,00 302.496,00 307.033,00 311.638,00 316.313,00 321.058,00 325.874,00 330.762,00 335.723,00 340.759,00 345.870,00 351.058,00 356.324,00 361.669,00 367.094,00 372.600,00 378.189,00 383.862,00
TOTAL cheltuieli aferente investitiei 5.462.570,00 5.544.508,00 5.627.676,00 5.712.092,00 5.797.774,00 5.884.741,00 5.973.011,00 6.062.605,00 6.153.544,00 6.245.847,00 6.339.534,00 6.434.628,00 6.531.148,00 6.629.115,00 6.728.551,00 6.829.479,00 6.931.922,00 7.035.900,00 7.141.439,00 7.248.561,00 7.357.289,00 7.467.649,00 7.579.663,00 7.693.358,00 7.808.758,00

CASH-FLOW 272.430 276.517 280.664 284.873 289.145 293.482 297.886 302.356 306.892 311.495 316.168 320.909 325.722 330.608 335.568 340.602 345.710 350.896 356.159 361.501 366.924 372.427 378.014 383.684 389.440

VANF/C -3.079.334,21 lei

RIRF/C 0,78%

Raportul beneficii/cost 1,0499

Rata de actualizare 5%
Valoarea investitiei -7.680.242 272430 276517 280664 284873 289145 293482 297886 302356 306892 311495 316168 320909 325722 330608 335568 340602 345710 350896 356159 361501 366924 372427 378014 383684
Valoare reziduala 0

0%

cash-flow actualizat 259457,1429 250809,0703 242448,1158 234365,7221 226552,6734 219000,787 211702,0187 204646,4421 197825,3195 191230,9089 184856,8815 178694,139 172737,331 166979,5058 161413,9456 156033,7006 150832,1279 145804,5357 140944,2104 136245,9249 131704,5682 127314,1219 123070,5116 118968,0961 115002,7114

22,6965183 52,10021708
RAMAS FLUX AN RAMAS FLUX ACTUALIZATAN TRN TRA

7.407.811,67 272.430,00 1 7.420.784,52 259.457,14 1 1 1
7.131.294,67 276.517,00 2 7.169.975,45 250.809,07 2 1 1
6.850.630,67 280.664,00 3 6.927.527,34 242.448,12 3 1 1
6.565.757,67 284.873,00 4 6.693.161,62 234.365,72 4 1 1
6.276.612,67 289.145,00 5 6.466.608,94 226.552,67 5 1 1
5.983.130,67 293.482,00 6 6.247.608,16 219.000,79 6 1 1
5.685.244,67 297.886,00 7 6.035.906,14 211.702,02 7 1 1
5.382.888,67 302.356,00 8 5.831.259,70 204.646,44 8 1 1
5.075.996,67 306.892,00 9 5.633.434,38 197.825,32 9 1 1
4.764.501,67 311.495,00 10 5.442.203,47 191.230,91 10 1 1
4.448.333,67 316.168,00 11 5.257.346,59 184.856,88 11 1 1
4.127.424,67 320.909,00 12 5.078.652,45 178.694,14 12 1 1
3.801.702,67 325.722,00 13 4.905.915,12 172.737,33 13 1 1
3.471.094,67 330.608,00 14 4.738.935,61 166.979,51 14 1 1
3.135.526,67 335.568,00 15 4.577.521,66 161.413,95 15 1 1
2.794.924,67 340.602,00 16 4.421.487,96 156.033,70 16 1 1
2.449.214,67 345.710,00 17 4.270.655,84 150.832,13 17 1 1
2.098.318,67 350.896,00 18 4.124.851,30 145.804,54 18 1 1
1.742.159,67 356.159,00 19 3.983.907,09 140.944,21 19 1 1
1.380.658,67 361.501,00 20 3.847.661,16 136.245,92 20 1 1
1.013.734,67 366.924,00 21 3.715.956,60 131.704,57 21 1 1

641.307,67 372.427,00 22 3.588.642,47 127.314,12 22 1 1
263.293,67 378.014,00 23 3.465.571,96 123.070,51 23 0,696518298 1

0,00 383.684,00 24 3.346.603,87 118.968,10 24 0 1
0,00 389.440,00 25 3.231.601,16 115.002,71 25

FLUXURILE ACTUALIZATE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Coeficient de actualizare 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0,377 0,359 0,342 0,326 0,310 0,295
Total venituri actualizate 5.461.904,76 5.279.841,27 5.103.846,24 4.933.717,95 4.769.260,31 4.610.285,13 4.456.609,42 4.308.056,14 4.164.454,65 4.025.639,16 3.891.451,11 3.761.735,78 3.636.344,56 3.515.133,05 3.397.962,02 3.284.696,72 3.175.206,74 3.069.366,31 2.967.054,12 2.868.152,33 2.772.547,28 2.680.128,97 2.590.791,29 2.504.431,53 2.420.950,59
Total costuri actualizate 5.202.447,62 5.029.032,20 4.861.398,12 4.699.352,22 4.542.707,64 4.391.284,34 4.244.907,40 4.103.409,70 3.966.629,33 3.834.408,25 3.706.594,23 3.583.041,64 3.463.607,23 3.348.153,54 3.236.548,08 3.128.663,02 3.024.374,61 2.923.561,78 2.826.109,91 2.731.906,41 2.640.842,71 2.552.814,85 2.467.720,78 2.385.463,44 2.305.947,88
Cash-flow actualizat 259.457 250.809 242.448 234.366 226.553 219.001 211.702 204.646 197.825 191.231 184.857 178.694 172.737 166.980 161.414 156.034 150.832 145.805 140.944 136.246 131.705 127.314 123.071 118.968 115.003
Cash-flow cumulat 259.457 510.266 752.714 987.080 1.213.633 1.432.634 1.644.336 1.848.982 2.046.807 2.238.038 2.422.895 2.601.589 2.774.327 2.941.306 3.102.720 3.258.754 3.409.586 3.555.390 3.696.335 3.832.581 3.964.285 4.091.599 4.214.670 4.333.638 4.448.641

Raport beneficii/cost 1,0499

TABEL DE CALCUL PT TRN SI TRA

F L U X U L   D E   N U M E R A R   N E T    AF E R E N T   I N V E S T I T I E I

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Cheltuieli materiale 2.618.000,00 2.657.270,00 2.697.129,00 2.737.586,00 2.778.650,00 2.820.330,00 2.862.635,00 2.905.575,00 2.949.159,00 2.993.396,00 3.038.297,00 3.083.871,00 3.130.129,00 3.177.081,00 3.224.737,00 3.273.108,00 3.322.205,00 3.372.038,00 3.422.619,00 3.473.958,00 3.526.067,00 3.578.958,00 3.632.642,00 3.687.132,00 3.742.439,00
2. Cheltuieli cu personalul 1.764.000,00 1.790.460,00 1.817.317,00 1.844.577,00 1.872.246,00 1.900.330,00 1.928.835,00 1.957.768,00 1.987.135,00 2.016.942,00 2.047.196,00 2.077.904,00 2.109.073,00 2.140.709,00 2.172.820,00 2.205.412,00 2.238.493,00 2.272.070,00 2.306.151,00 2.340.743,00 2.375.854,00 2.411.492,00 2.447.664,00 2.484.379,00 2.521.645,00
3. Cheltuieli cu burse si asistenta sociala 1.122.000,00 1.138.830,00 1.155.912,00 1.173.251,00 1.190.850,00 1.208.713,00 1.226.844,00 1.245.247,00 1.263.926,00 1.282.885,00 1.302.128,00 1.321.660,00 1.341.485,00 1.361.607,00 1.382.031,00 1.402.761,00 1.423.802,00 1.445.159,00 1.466.836,00 1.488.839,00 1.511.172,00 1.533.840,00 1.556.848,00 1.580.201,00 1.603.904,00
TOTAL cheltuieli aferente investitiei 5.504.000,00 5.586.560,00 5.670.358,00 5.755.414,00 5.841.746,00 5.929.373,00 6.018.314,00 6.108.590,00 6.200.220,00 6.293.223,00 6.387.621,00 6.483.435,00 6.580.687,00 6.679.397,00 6.779.588,00 6.881.281,00 6.984.500,00 7.089.267,00 7.195.606,00 7.303.540,00 7.413.093,00 7.524.290,00 7.637.154,00 7.751.712,00 7.867.988,00 165.466.957,00
VAN Costuri Varianta A 92.912.131,94 lei

Numar beneficiari (numar copii) 22.500                 

Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. A 4.129,43 lei

Rata de actualizare 5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Cheltuieli materiale 2.618.000,00 2.657.270,00 2.697.129,00 2.737.586,00 2.778.650,00 2.820.330,00 2.862.635,00 2.905.575,00 2.949.159,00 2.993.396,00 3.038.297,00 3.083.871,00 3.130.129,00 3.177.081,00 3.224.737,00 3.273.108,00 3.322.205,00 3.372.038,00 3.422.619,00 3.473.958,00 3.526.067,00 3.578.958,00 3.632.642,00 3.687.132,00 3.742.439,00
2. Cheltuieli cu personalul 1.764.000,00 1.790.460,00 1.817.317,00 1.844.577,00 1.872.246,00 1.900.330,00 1.928.835,00 1.957.768,00 1.987.135,00 2.016.942,00 2.047.196,00 2.077.904,00 2.109.073,00 2.140.709,00 2.172.820,00 2.205.412,00 2.238.493,00 2.272.070,00 2.306.151,00 2.340.743,00 2.375.854,00 2.411.492,00 2.447.664,00 2.484.379,00 2.521.645,00
3. Cheltuieli cu burse si asistenta sociala 1.122.000,00 1.138.830,00 1.155.912,00 1.173.251,00 1.190.850,00 1.208.713,00 1.226.844,00 1.245.247,00 1.263.926,00 1.282.885,00 1.302.128,00 1.321.660,00 1.341.485,00 1.361.607,00 1.382.031,00 1.402.761,00 1.423.802,00 1.445.159,00 1.466.836,00 1.488.839,00 1.511.172,00 1.533.840,00 1.556.848,00 1.580.201,00 1.603.904,00
TOTAL cheltuieli aferente investitiei 5.504.000,00 5.586.560,00 5.670.358,00 5.755.414,00 5.841.746,00 5.929.373,00 6.018.314,00 6.108.590,00 6.200.220,00 6.293.223,00 6.387.621,00 6.483.435,00 6.580.687,00 6.679.397,00 6.779.588,00 6.881.281,00 6.984.500,00 7.089.267,00 7.195.606,00 7.303.540,00 7.413.093,00 7.524.290,00 7.637.154,00 7.751.712,00 7.867.988,00 165.466.957,00
VAN Costuri Varianta B 93.497.293,21 lei

Numar beneficiari (numar copii) 22.500                 

Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. B 4.155,44 lei

Rata de actualizare 5%
Valoarea investitiei -8.294.661 -5504000 -5586560 -5670358 -5755414 -5841746 -5929373 -6018314 -6108590 -6200220 -6293223 -6387621 -6483435 -6580687 -6679397 -6779588 -6881281 -6984500 -7089267 -7195606 -7303540 -7413093 -7524290 -7637154 -7751712 -7867988
Valoare reziduala 0

Cheltuieli aferente investitiei - Varianta A

Cheltuieli aferente investitiei - Varianta B

ANALIZA COST - EFICACITATE A PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”



101%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Venituri din finantarea de baza si finantarea complementara 5.559.040,00 5.642.425,60 5.727.061,58 5.812.967,13 5.900.161,44 5.988.663,70 6.078.494,11 6.169.671,86 6.262.217,15 6.356.150,18 6.451.492,16 6.548.264,30 6.646.487,81 6.746.184,91 6.847.377,82 6.950.088,76 7.054.339,95 7.160.154,62 7.267.557,01 7.376.570,35 7.487.218,88 7.599.526,84 7.713.519,48 7.829.222,05 7.946.660,81
Venituri proprii din activitati specifice, conform legii, din donatii, sponsorizari sau din alte surse legal constituite233.310,00 236.809,65 240.361,82 243.967,52 247.626,75 251.341,53 255.111,86 258.938,75 262.823,21 266.765,24 270.766,86 274.828,07 278.950,89 283.135,32 287.382,37 291.693,05 296.068,37 300.509,34 305.016,97 309.592,27 314.236,25 318.949,92 323.734,29 328.590,37 333.519,17
TOTAL venituri aferente investitiei 5.792.350,00 5.879.235,25 5.967.423,40 6.056.934,65 6.147.788,19 6.240.005,23 6.333.605,97 6.428.610,61 6.525.040,36 6.622.915,42 6.722.259,02 6.823.092,37 6.925.438,70 7.029.320,23 7.134.760,19 7.241.781,81 7.350.408,32 7.460.663,96 7.572.573,98 7.686.162,62 7.801.455,13 7.918.476,76 8.037.253,77 8.157.812,42 8.280.179,98

1. Cheltuieli materiale 2.281.690,00 2.315.915,00 2.350.654,00 2.385.914,00 2.421.703,00 2.458.029,00 2.494.899,00 2.532.322,00 2.570.307,00 2.608.862,00 2.647.995,00 2.687.715,00 2.728.031,00 2.768.951,00 2.810.485,00 2.852.642,00 2.895.432,00 2.938.863,00 2.982.946,00 3.027.690,00 3.073.105,00 3.119.202,00 3.165.990,00 3.213.480,00 3.261.682,00
2. Cheltuieli cu personalul 2.912.350,00 2.956.035,00 3.000.376,00 3.045.382,00 3.091.063,00 3.137.429,00 3.184.490,00 3.232.257,00 3.280.741,00 3.329.952,00 3.379.901,00 3.430.600,00 3.482.059,00 3.534.290,00 3.587.304,00 3.641.114,00 3.695.731,00 3.751.167,00 3.807.435,00 3.864.547,00 3.922.515,00 3.981.353,00 4.041.073,00 4.101.689,00 4.163.214,00
3. Cheltuieli cu burse si asistenta sociala 268.530,00 272.558,00 276.646,00 280.796,00 285.008,00 289.283,00 293.622,00 298.026,00 302.496,00 307.033,00 311.638,00 316.313,00 321.058,00 325.874,00 330.762,00 335.723,00 340.759,00 345.870,00 351.058,00 356.324,00 361.669,00 367.094,00 372.600,00 378.189,00 383.862,00
TOTAL cheltuieli aferente investitiei 5.462.570,00 5.544.508,00 5.627.676,00 5.712.092,00 5.797.774,00 5.884.741,00 5.973.011,00 6.062.605,00 6.153.544,00 6.245.847,00 6.339.534,00 6.434.628,00 6.531.148,00 6.629.115,00 6.728.551,00 6.829.479,00 6.931.922,00 7.035.900,00 7.141.439,00 7.248.561,00 7.357.289,00 7.467.649,00 7.579.663,00 7.693.358,00 7.808.758,00

CASH-FLOW 329.780,00 334.727,25 339.747,40 344.842,65 350.014,19 355.264,23 360.594,97 366.005,61 371.496,36 377.068,42 382.725,02 388.464,37 394.290,70 400.205,23 406.209,19 412.302,81 418.486,32 424.763,96 431.134,98 437.601,62 444.166,13 450.827,76 457.590,77 464.454,42 471.421,98

VANF/C -2.185.814,74 lei

RIRF/C 1,62%

Raportul beneficii/cost 1,0604

Rata de actualizare 5%
Valoarea investitiei -7.680.242 329780 334727 339747 344843 350014 355264 360595 366006 371496 377068 382725 388464 394291 400205 406209 412303 418486 424764 431135 437602 444166 450828 457591 464454
Valoare reziduala 0

99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Venituri din finantarea de baza si finantarea complementara 5.448.960,00 5.530.694,40 5.613.654,42 5.697.858,87 5.783.326,56 5.870.076,30 5.958.127,89 6.047.500,14 6.138.212,85 6.230.285,82 6.323.739,84 6.418.595,70 6.514.874,19 6.612.597,09 6.711.786,18 6.812.463,24 6.914.650,05 7.018.369,38 7.123.644,99 7.230.499,65 7.338.957,12 7.449.041,16 7.560.776,52 7.674.187,95 7.789.301,19
Venituri proprii din activitati specifice, conform legii, din donatii, sponsorizari sau din alte surse legal constituite228.690,00 232.120,35 235.602,18 239.136,48 242.723,25 246.364,47 250.060,14 253.811,25 257.618,79 261.482,76 265.405,14 269.385,93 273.427,11 277.528,68 281.691,63 285.916,95 290.205,63 294.558,66 298.977,03 303.461,73 308.013,75 312.634,08 317.323,71 322.083,63 326.914,83
TOTAL venituri aferente investitiei 5.677.650,00 5.762.814,75 5.849.256,60 5.936.995,35 6.026.049,81 6.116.440,77 6.208.188,03 6.301.311,39 6.395.831,64 6.491.768,58 6.589.144,98 6.687.981,63 6.788.301,30 6.890.125,77 6.993.477,81 7.098.380,19 7.204.855,68 7.312.928,04 7.422.622,02 7.533.961,38 7.646.970,87 7.761.675,24 7.878.100,23 7.996.271,58 8.116.216,02

1. Cheltuieli materiale 2.281.690,00 2.315.915,00 2.350.654,00 2.385.914,00 2.421.703,00 2.458.029,00 2.494.899,00 2.532.322,00 2.570.307,00 2.608.862,00 2.647.995,00 2.687.715,00 2.728.031,00 2.768.951,00 2.810.485,00 2.852.642,00 2.895.432,00 2.938.863,00 2.982.946,00 3.027.690,00 3.073.105,00 3.119.202,00 3.165.990,00 3.213.480,00 3.261.682,00
2. Cheltuieli cu personalul 2.912.350,00 2.956.035,00 3.000.376,00 3.045.382,00 3.091.063,00 3.137.429,00 3.184.490,00 3.232.257,00 3.280.741,00 3.329.952,00 3.379.901,00 3.430.600,00 3.482.059,00 3.534.290,00 3.587.304,00 3.641.114,00 3.695.731,00 3.751.167,00 3.807.435,00 3.864.547,00 3.922.515,00 3.981.353,00 4.041.073,00 4.101.689,00 4.163.214,00
3. Cheltuieli cu burse si asistenta sociala 268.530,00 272.558,00 276.646,00 280.796,00 285.008,00 289.283,00 293.622,00 298.026,00 302.496,00 307.033,00 311.638,00 316.313,00 321.058,00 325.874,00 330.762,00 335.723,00 340.759,00 345.870,00 351.058,00 356.324,00 361.669,00 367.094,00 372.600,00 378.189,00 383.862,00
TOTAL cheltuieli aferente investitiei 5.462.570,00 5.544.508,00 5.627.676,00 5.712.092,00 5.797.774,00 5.884.741,00 5.973.011,00 6.062.605,00 6.153.544,00 6.245.847,00 6.339.534,00 6.434.628,00 6.531.148,00 6.629.115,00 6.728.551,00 6.829.479,00 6.931.922,00 7.035.900,00 7.141.439,00 7.248.561,00 7.357.289,00 7.467.649,00 7.579.663,00 7.693.358,00 7.808.758,00

CASH-FLOW 215.080,00 218.306,75 221.580,60 224.903,35 228.275,81 231.699,77 235.177,03 238.706,39 242.287,64 245.921,58 249.610,98 253.353,63 257.153,30 261.010,77 264.926,81 268.901,19 272.933,68 277.028,04 281.183,02 285.400,38 289.681,87 294.026,24 298.437,23 302.913,58 307.458,02

VANF/C -3.722.590,32 lei

RIRF/C -0,86%

Raportul beneficii/cost 1,0394

Rata de actualizare 5%
Valoarea investitiei -7.680.242 215080 218307 221581 224903 228276 231700 235177 238706 242288 245922 249611 253354 257153 261011 264927 268901 272934 277028 281183 285400 444166 450828 457591 464454
Valoare reziduala 0

101%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Venituri din finantarea de baza si finantarea complementara 5.504.000,00 5.586.560,00 5.670.358,00 5.755.413,00 5.841.744,00 5.929.370,00 6.018.311,00 6.108.586,00 6.200.215,00 6.293.218,00 6.387.616,00 6.483.430,00 6.580.681,00 6.679.391,00 6.779.582,00 6.881.276,00 6.984.495,00 7.089.262,00 7.195.601,00 7.303.535,00 7.413.088,00 7.524.284,00 7.637.148,00 7.751.705,00 7.867.981,00
Venituri proprii din activitati specifice, conform legii, din donatii, sponsorizari sau din alte surse legal constituite231.000,00 234.465,00 237.982,00 241.552,00 245.175,00 248.853,00 252.586,00 256.375,00 260.221,00 264.124,00 268.086,00 272.107,00 276.189,00 280.332,00 284.537,00 288.805,00 293.137,00 297.534,00 301.997,00 306.527,00 311.125,00 315.792,00 320.529,00 325.337,00 330.217,00
TOTAL venituri aferente investitiei 5.735.000,00 5.821.025,00 5.908.340,00 5.996.965,00 6.086.919,00 6.178.223,00 6.270.897,00 6.364.961,00 6.460.436,00 6.557.342,00 6.655.702,00 6.755.537,00 6.856.870,00 6.959.723,00 7.064.119,00 7.170.081,00 7.277.632,00 7.386.796,00 7.497.598,00 7.610.062,00 7.724.213,00 7.840.076,00 7.957.677,00 8.077.042,00 8.198.198,00

1. Cheltuieli materiale 2.304.506,90 2.339.074,15 2.374.160,54 2.409.773,14 2.445.920,03 2.482.609,29 2.519.847,99 2.557.645,22 2.596.010,07 2.634.950,62 2.674.474,95 2.714.592,15 2.755.311,31 2.796.640,51 2.838.589,85 2.881.168,42 2.924.386,32 2.968.251,63 3.012.775,46 3.057.966,90 3.103.836,05 3.150.394,02 3.197.649,90 3.245.614,80 3.294.298,82
2. Cheltuieli cu personalul 2.941.473,50 2.985.595,35 3.030.379,76 3.075.835,82 3.121.973,63 3.168.803,29 3.216.334,90 3.264.579,57 3.313.548,41 3.363.251,52 3.413.700,01 3.464.906,00 3.516.879,59 3.569.632,90 3.623.177,04 3.677.525,14 3.732.688,31 3.788.678,67 3.845.509,35 3.903.192,47 3.961.740,15 4.021.166,53 4.081.483,73 4.142.705,89 4.204.846,14
3. Cheltuieli cu burse si asistenta sociala 271.215,30 275.283,58 279.412,46 283.603,96 287.858,08 292.175,83 296.558,22 301.006,26 305.520,96 310.103,33 314.754,38 319.476,13 324.268,58 329.132,74 334.069,62 339.080,23 344.166,59 349.328,70 354.568,58 359.887,24 365.285,69 370.764,94 376.326,00 381.970,89 387.700,62
TOTAL cheltuieli aferente investitiei 5.517.195,70 5.599.953,08 5.683.952,76 5.769.212,92 5.855.751,74 5.943.588,41 6.032.741,11 6.123.231,05 6.215.079,44 6.308.305,47 6.402.929,34 6.498.974,28 6.596.459,48 6.695.406,15 6.795.836,51 6.897.773,79 7.001.241,22 7.106.259,00 7.212.853,39 7.321.046,61 7.430.861,89 7.542.325,49 7.655.459,63 7.770.291,58 7.886.845,58

CASH-FLOW 217.804,30 221.071,92 224.387,24 227.752,08 231.167,26 234.634,59 238.155,89 241.729,95 245.356,56 249.036,53 252.772,66 256.562,72 260.410,52 264.316,85 268.282,49 272.307,21 276.390,78 280.537,00 284.744,61 289.015,39 293.351,11 297.750,51 302.217,37 306.750,42 311.352,42

VANF/C -3.686.089,55 lei

RIRF/C -0,80%

Raportul beneficii/cost 1,0395

Rata de actualizare 5%
Valoarea investitiei -7.680.242 217804 221072 224387 227752 231167 234635 238156 241730 245357 249037 252773 256563 260411 264317 268282 272307 276391 280537 284745 289015 444166 450828 457591 464454
Valoare reziduala 0

99%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Venituri din finantarea de baza si finantarea complementara 5.504.000,00 5.586.560,00 5.670.358,00 5.755.413,00 5.841.744,00 5.929.370,00 6.018.311,00 6.108.586,00 6.200.215,00 6.293.218,00 6.387.616,00 6.483.430,00 6.580.681,00 6.679.391,00 6.779.582,00 6.881.276,00 6.984.495,00 7.089.262,00 7.195.601,00 7.303.535,00 7.413.088,00 7.524.284,00 7.637.148,00 7.751.705,00 7.867.981,00
Venituri proprii din activitati specifice, conform legii, din donatii, sponsorizari sau din alte surse legal constituite231.000,00 234.465,00 237.982,00 241.552,00 245.175,00 248.853,00 252.586,00 256.375,00 260.221,00 264.124,00 268.086,00 272.107,00 276.189,00 280.332,00 284.537,00 288.805,00 293.137,00 297.534,00 301.997,00 306.527,00 311.125,00 315.792,00 320.529,00 325.337,00 330.217,00
TOTAL venituri aferente investitiei 5.735.000,00 5.821.025,00 5.908.340,00 5.996.965,00 6.086.919,00 6.178.223,00 6.270.897,00 6.364.961,00 6.460.436,00 6.557.342,00 6.655.702,00 6.755.537,00 6.856.870,00 6.959.723,00 7.064.119,00 7.170.081,00 7.277.632,00 7.386.796,00 7.497.598,00 7.610.062,00 7.724.213,00 7.840.076,00 7.957.677,00 8.077.042,00 8.198.198,00

1. Cheltuieli materiale 2.258.873,10 2.292.755,85 2.327.147,46 2.362.054,86 2.397.485,97 2.433.448,71 2.469.950,01 2.506.998,78 2.544.603,93 2.582.773,38 2.621.515,05 2.660.837,85 2.700.750,69 2.741.261,49 2.782.380,15 2.824.115,58 2.866.477,68 2.909.474,37 2.953.116,54 2.997.413,10 3.042.373,95 3.088.009,98 3.134.330,10 3.181.345,20 3.229.065,18
2. Cheltuieli cu personalul 2.883.226,50 2.926.474,65 2.970.372,24 3.014.928,18 3.060.152,37 3.106.054,71 3.152.645,10 3.199.934,43 3.247.933,59 3.296.652,48 3.346.101,99 3.396.294,00 3.447.238,41 3.498.947,10 3.551.430,96 3.604.702,86 3.658.773,69 3.713.655,33 3.769.360,65 3.825.901,53 3.883.289,85 3.941.539,47 4.000.662,27 4.060.672,11 4.121.581,86
3. Cheltuieli cu burse si asistenta sociala 265.844,70 269.832,42 273.879,54 277.988,04 282.157,92 286.390,17 290.685,78 295.045,74 299.471,04 303.962,67 308.521,62 313.149,87 317.847,42 322.615,26 327.454,38 332.365,77 337.351,41 342.411,30 347.547,42 352.760,76 358.052,31 363.423,06 368.874,00 374.407,11 380.023,38
TOTAL cheltuieli aferente investitiei 5.407.944,30 5.489.062,92 5.571.399,24 5.654.971,08 5.739.796,26 5.825.893,59 5.913.280,89 6.001.978,95 6.092.008,56 6.183.388,53 6.276.138,66 6.370.281,72 6.465.836,52 6.562.823,85 6.661.265,49 6.761.184,21 6.862.602,78 6.965.541,00 7.070.024,61 7.176.075,39 7.283.716,11 7.392.972,51 7.503.866,37 7.616.424,42 7.730.670,42

CASH-FLOW 327.056 331.962 336.941 341.994 347.123 352.329 357.616 362.982 368.427 373.953 379.563 385.255 391.033 396.899 402.854 408.897 415.029 421.255 427.573 433.987 440.497 447.103 453.811 460.618 467.528

VANF/C -2.222.315,51 lei

RIRF/C 1,57%

Raportul beneficii/cost 1,0605

Rata de actualizare 5%
Valoarea investitiei -7.680.242 327056 331962 336941 341994 347123 352329 357616 362982 368427 373953 379563 385255 391033 396899 402854 408897 415029 421255 427573 433987 444166 450828 457591 464454
Valoare reziduala 0

ANALIZA DE SENZITIVITATE A PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”

4.

F L U X U L   D E   N U M E R A R   -   VENITURILE CRESC CU 1 %1.

2.

3.

F L U X U L   D E   N U M E R A R   -   VENITURILE SCAD CU 1 %

F L U X U L   D E   N U M E R A R   -   CHELTUIELILE SCAD CU 1 %

F L U X U L   D E   N U M E R A R   -   CHELTUIELILE CRESC CU 1 %
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OBIECTUL ŞI SCOPUL LUCRĂRII 

 

 În lucrarea de faţă este prezentat raportul de analiză energetică pentru imobilul aferent scolii Petru 

Maior un grad de inaltime  Parter + 2etaje aflat din localitatea Bucureusti, Pestera Dambovicioarei, 

nr 12, efectuat pe baza datelor şi observaţiilor relevate asupra clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia. 

 După prezentarea generală a clădirii expertizate, s-a completat fişa de analiză energetică aferentă 

construcţiei şi instalaţiilor de încălzire, apă caldă menajeră şi iluminat. 

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

stabilirea valorilor menţionate în raport. 

 Rezultatele obţinute pe baza expertizei termo-energetice a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia 

servesc la certificarea energetică a clădirii precum şi la identificarea soluţiilor tehnice optime de 

reabilitare/modernizare a elementelor de construcţie/sistemului de instalaţii pe baza caracteristicilor reale ale 

sistemului construcţie-instalaţie privind utilizarea energiei termice şi electrice. 

 Întocmirea raportului de audit energetic al clădirii s-a efectuat în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de calcul Mc001/2006. Lista completă a documentelor utilizate la elaborarea studiilor de audit 

energetic este prezentată în continuare:  

* * *   Legea nr. 372 din 13/12/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. 

* * *   Ordinul nr 2641/2017privind modificarea si completarea reglementarii tehnice 

“Metodologie de calcul a performantei energetice a cladirilor”, aprobata prin Ordinul 

ministrului transportului, constructiilor si turismului nr 157/2007 

* * *  H.G. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, inclusiv Ordinul MDLPL 

nr.863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. 28 din 

2008”. 

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

blocurilor de locuinţe. 

* * *  Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului 

construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. 

* * * Legea 50 din 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

* * * Ordonanţa nr. 22 din 20/08/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la 

consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. 

* * * Metodologie din 01/09/2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii. 

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

* * * HG 349-93 privind contorizarea apei şi a energiei termice la consumatorii urbani, instituţii şi 

agenţi economici. 

Mc001-2006 Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. 

NP 008-97  Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de 

activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară. 

NP 060-02 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor 

de locuit existente în vederea reabilitărilor termice. 
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NP 057-02 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. 

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

pentru construcţii. 

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

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

şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. 

SC 006-2001 Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de 

locuit. 

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

de încălzire şi preparare a apei calde menajerăaferente acestora. 

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

construcţiilor şi instalaţiilor aferente. 

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

existente în vederea reabilitării termice. 

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

GT 043-02 Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile 

existente. 

SC 007-2002  Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit 

existente. 

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

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

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

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

SR 4839-1997  Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile. 

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

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

de calcul. 

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

STAS 11984-02 Instalaţii de încălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. 

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

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

vaporilor de apa. Prescriptii de calcul. 

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

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

I13-02  Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de încălzire. 

PCC - 016 Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind plăci din 

materiale termoizolante. 

I9-94  Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare. 

E – 1981 Indicator de norme de deviz pentru lucrări de instalaţii de încălziri 

I - 1981 Indicator de norme de deviz pentru lucrări de instalaţii electrice 

IZ – 1981 Indicator de norme de deviz pentru izolaţii 

P118-1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 

HG 363/2010 Hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru obiiectivele de investiţii finanţate din 

fonduri publice 
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1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILUL 

 

1.1. Elemente de alcătuire arhitecturală şi izolare termică 

Clădirea expertizată este cea prezentata in figura 1, imobil aflat in proprietatea Primariei Bucuresti. Din 

punct de vedere al tipologiei clădirilor civile, imobilul expertizat se caracterizează prin: 

• Zona teritorială    - urbana 

• Modul de locuire   - individual 

• Conformarea şi amplasarea pe lot - clădire individuala 

• Regim înălţime    - redus (Parter+2etaj) 

• Clasa de importanţă   - II conform P100. 

            
Figura 1 

 

Construcţia a fost proiectată şi executată în anul 1966. Destinaţia principală este cea de social culturala. 

Înălţimile de nivel sunt: 

- Parter:   3.50m 

- Etaje:    3.50m 

 

Intrarea în imobil nu este prevăzută cu sistem automat de închidere. 

Pereţii exteriori ai imobilului sunt realizaţi din cărămidă cu goluri verticale de 30 cm. Pereţii despărţitori ai 

incaperilor sunt realizaţi din cărămidă de 15cm grosime. 

Construcţia este prevăzută cu terasa ce nu pune probleme de hidroizolatie.  

Placa peste subsol este realizată beton si nu are prevăzută nici o izolaţie termică.  

Tâmplăria ferestrelor şi uşilor exterioare sunt din profile PVC tricamerale prevăzute cu geamuri 

termoizolante ce necesita schimbarea pentru aducerea la standardele de calitate in vigoare. Tocurile sunt 

poziţionate la mijlocul grosimii peretilor. Finisajele exterioare existente sunt în stare buna. Clădirea nu 

prezintă elemente speciale de umbrire a faţadelor. 

 

1.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă 

Conform expertizei tehnice. 

Notă: Având în vedere costul relativ ridicat al modernizării termotehnice, care majorează în final valoarea 

clădirii, se consideră raţional şi oportun ca modernizarea energetică să se realizeze pe fondul unei structuri de 

rezistenţă cu un grad corespunzător de siguranţă, astfel încât să fie respectată cerinţa A1 “Stabilitate şi 

rezistenţă” menţionată în legea 10/1995 (Calitatea în construcţii) și prevederile tuturor normativelor din 

domeniu, în vigoare. Este obligatoriu ca în timpul şi mai ales după reabilitarea energetică, acţiunile 

susceptibile de a se exercita asupra imobilului să nu aibă ca efect producerea unuia din următoarele 
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evenimente: 

-prăbuşirea totală sau parţială a construcţiei; 

-producerea unor deformaţii şi/sau vibraţii de mărime inacceptabilă pentru exploatarea normală; 

-avarierea elementelor nestructurale (închideri, compartimentări, finisaje) a instalaţiilor şi a echipamentelor 

ca urmare a deformaţiilor excesive ale elementelor structurale; 

-producerea, ca urmare a unor evenimente accidentale, a unor avarii de tip prăbuşire progresivă, 

disproporţionate în raport cu cauza care le-a produs. 

 

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

 Instalaţiile de încălzire interioare sunt caracterizate printr-o funcţionare cu eficienţa slabă a 

transferului termic.  

 Necesarul total de căldură rezultat din calcule este de aproximativ 250 kW calculat în condiţiile 

nominala. Instalatie de preparare acm necesita optimizare nefiind functionala 

 

1.4. Instalaţia de iluminat 

Releveul efectuat asupra instalaţiilor de iluminat din imobil a condus la înregistrarea corpurilor de iluminat. 

Corpurile de iluminat folosesc atât  surse cu incandescenţă, cât şi surse fluorescente. Instalaţia de iluminat 

interior are o putere instalată de aproximativ 30000 W. Se recomanda  
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2 . EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A IMOBILULUI 

 

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

clădirii 

A. CARACTERISTICI GEOMETRICE 

Caracteristicile geometrice ale clădirii sunt grupate în tabelele următoare. Au fost calculate ariile tuturor 

elementelor de construcţie (pereţi exteriori opaci, acoperis, ferestre şi uşi exterioare, placă pe sol etc.). De 

asemenea, s-a calculat suprafaţa utilă încălzită, volumul util încălzit şi volumul total al clădirii (tabel 2.1). 

Cladirea va fi supusa reabilitatii si extinderii. 

 

B. CARACTERISTICILE TERMOTEHNICE ALE MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE 

 Conductivităţile termice de calcul ale materialelor se determină în conformitate cu Mc001-P1, prin 

multiplicarea valorilor cu coeficienţi de majorare care ţin cont de deprecierea conductivităţilor în funcţie de 

vechimea materialelor şi de starea acestora (stare uscată, afectată de condens sau afectată de igrasie).  

Nr Element Rezistenta termica 

1 PE  

2 TE 0.4 

3 T 2.46 

4 Pd 3.8 

 

 

C. REZISTENŢE TERMICE CORECTATE 

In tabelul 2.1 sunt prezentate rezistentele termice corectate. Acestea ţin cont de coeficientul de majorare a 

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

 

D. NUMĂR DE SCHIMBURI DE AER CU EXTERIORUL 

Se consideră cazul unei clădiri cu precizările: 

- tâmplăria exterioară este prevăzută cu garnituri de etanşare;  

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

- clădirea este adăpostită 

- clădirea face parte din categoria "simpla expunere" 

În conformitate cu tabelul 3.2 din MC001-P1 rezultă: na= 0,6h-1. 

 

 

2.2. Determinarea consumului anual de căldură pentru încălzire 

Consumul anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor (încălzire continuă şi ocupare permanentă a spaţiilor) 

se determină în conformitate cu metodologia Mc001/PII.1. 

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

Însumând toate consumurile de energie prezentate mai sus rezultă un consum total anual specific de 31.95 

kW/m2an. 
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2.3. Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde de consum 

Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde menajeră pentru imobilul auditat se 

determină în conformitate cu metodologia Mc001/PII.3. şi se bazează pe valorile consumurilor (5l/pers,zi) şi 

pierderilor de apă caldă (5l/pers,zi) estimate conform anexei II.3.A. 

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

S-au calculat valorile pe baza cărora se va clasifica din punct de vedere energetic clădirea: consumul de 

căldură anual total specific de qacc= 13.56 kWh/m2an. 

 

2.4. Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat 

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

MC001. 

Astfel pentru sistemul de iluminat aferent imobilului rezultă un consum global anual specific de energie 

electrică de 24.98 kWh/m2an. 

 

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

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

Cantitatea de CO2 emisă este de 70.37 kg/m2an. 
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3. ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII 

3.1. Penalizări acordate clădirii reale şi notarea energetică 

Penalizările acordate clădirii la notarea din punct de vedere energetic sunt prezentate în tabelul de mai jos 

 

Nota energetică a clădirii reale care ține cont de penalizările de mai sus este 79. Clădirea se încadrează în 

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

 

3.2. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă şi notarea energetică 

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

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

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

determintă pe baza indicaţiilor din Anexa A7.3 din Metodologia de calcul al performanţei energetice a 

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

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

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

Element de construcţie 

Rezistenţa termică 

corectată 

(m2 K/W) 

Perete exterior 1.80 

Terasă   5.00 

Ferestre 0.77 

Placă pe sol 4.50 
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d) Valorile absorbtivităţii radiaţiei solare a elementelor de construcţie opace sunt aceleaşi ca în cazul 

clădirii de referinţă; 

e) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este ( )= 0,26; 

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

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

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

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

ocupate (cap. 9.7 Metodologie Mc001 Partea I); 

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

reglementărilor tehnice în vigoare; 

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

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

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

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

la instalaţiile interioare, în aval de staţia termică compactă; 

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

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

l) Conductele de distribuţie din spaţiile neîncălzite sunt izolate termic cu material caracterizat de 

conductivitate termică iz = 0,042 W/mK 

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

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

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

 

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

 Consumul specific de energie pentru instalația de încălzire:      66.04 kWh/m2an  

 Consumul specific de energie pentru prepararea apei calde de consum:    75.53 kWh/m2an  

 Consumul specific de energie pentru instalația de iluminat:            7.10 kWh/m2an  

Nota energetică a clădirii de referinţă rezultată din calcule este 86.30. Clădirea de referinţă se încadrează în 

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

 

4. MĂSURI RECOMANDATE DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A 

IMOBILULUI 

În urma inspecţiei pe teren s-au constatat următoarele deficienţe majore cu influenţă negativă privind 

siguranţa exploatării şi performanţele energetice ale imobilului: 

a) Schimbarea tamplariei exterioare 

b) Cresterea izolatiei termice a anvelopei cu 5cm pentru peretii exteriori si 15cm polistiren extrudat 

c) Montare centrala de ventilatie,  

d) montare robineti termostatati 

e) Se prevede modificarea instalatia electrica cu prevederea iluminatului cu led. 

f) Se prevad senzori de prezentav pentru actionare iluminat artificial 
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Scenariul 1: A se realiza reparaţii locale la fisurile existente în tencuielile exterioare. 

Această soluţie presupune funcţionarea la parametri actuali şi repararea strict a urgenţelor. 

Soluţia este viabilă pe termen scurt, asigurând funcţionalitatea clădirii, însă pe termen mediu 

şi lung problemele vor continua şi nu se poate face adaptarea la cerinţele actuale de 

performanţă, finisare şi dotare necesare unui institut de învățământ. 

Scenariul 2: Se va schimba tamplaria, se va suplimenta izolatia termica, se vor monta 

centrale de ventilatie si robineti termostatati precum si iluminat cu led. 

În urma unei analize tehnico-financiare, se consideră Scenariul 2 ca fiind varianta 

optimă. Se asigură astfel o soluție pe termen lung care va facilita funcționarea la parametri 

normali. 

Anvelopa exterioară se va izola suplimentar cu polistiren expandat 5 cm grosime, plasă 

din fibră de sticlă, tencuială decorativă pe bază de var şi vopsea silicativă de exterior.  

Se vor realiza lucrări de protecţie perimetrală a clădirii prin realizarea unui trotuar şi 

prin izolarea termică şi hidrofugă a soclului, asigurarea colectării apelor meteorice de la 

burlane şi evacuarea acestora la terenul natural. Intersecţiile trotuarelor cu pereţii exteriori 

se vor etanşa cu mastic de bitum. 

Pentru asigurarea izolaţiei termice și hidroizolației plăcii de peste etaj, se va reface 

stratificaţia acesteia, în urma desfacerii finisajelor terasei existente, astfel: peste betonul de 

pantă se va realiza o termoizolație din polistiren extrudat/expandat de 15cm grosime, 

protejată de o peliculă hidroizolantă bituminoasă lipită la cald, în două straturi. Peste 

hidroizolație se va monta un dalaj de protecție, peste un strat de pietriș – protecție pentru 

hidorizolație. Se va acorda o deosebită atenție întoarcerii termoizolației și hidroizolației, 

pentru evitarea creării punților termice și infiltrațiilor de apă. 

Tâmplăria exterioară se va înlocui cu tâmplărie PVC, cu geam termoizolant de tip Low-

e. La ochiurile mobile se vor monta plase contra insectelor. Pentru tâmplării exterioare, 

valoarea presiunii statice a aerului la care se asigură etanşeitatea, se recomandă să nu fie mai 

mică de 40kg/mp. Se propune montarea unor glafuri exterioare din aluminiu, respectiv 

interioare din PVC.  

Instalații termice 

Instalații de încălzire 

Instalații de încălzire cu radiatoare 

Instalația de încălzire interioară existentă se modifica prin adaugarea robinetelor 

termostatate. 

Se vor verifica distantele minime ce trebuiesc respectate la montajul radiatoarelor 

sunt: 

-  12 cm deasupra pardoselii; 

-  5 cm distanţă fata de perete; 

-  10 cm sub glaful ferestrei (daca este cazul). 

Radiatoare vor fi dotate cu robineți colțar pentru golire și ventile de aerisire manuale 

ținând cont de modul de realizare a distribuției conductelor. 
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Instalatii de ventilare 

In fiecare sala de clasa se vor prevedea centrale de ventilare pentru introducerea 

controlata cu un randament ridicat a aerului proaspat, limitarea pierderilor de caldura si 

asigurarea unui spatiu cu o calitate ridicata a ambiantei interioare. 

Randamentele centralelor de tratare vor fi minimum 75%, 

Se va asigura o distanta conform normativului I5 intre priza de aer si evacuarea aerului 

viciat.  

 

Instalatii sanitare 

Se vor prevedea baterii cu senzor IR pentru limitarea pierderilor de apa. 

 

Instalatii electrice  

Se va realiza o schimbare a corpurilor de iluminat cu unele cu LED eficiente cu 

asigurarea nivelului de iluminare cerut in standard. 

Se va prevedea senzor de prezenta pentru actionarea sistemului de iluminat in grupul 

sanitar. 
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5. ANALIZA EFICIENŢEI ECONOMICE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

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

a. Caracteristici geometrice – arii 

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

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

opaci, terasă, ferestre şi uşi exterioare). 
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Plan parter 

 

Plan etaj 1 



16 

 

Plan etaj 2 

 

b.  Caracteristici termotehnice ale materialelor de construcţie 

Se utilizează suplimentar următoarele materiale de construcţii pentru reabilitare: 

- polistiren expandat cu conductivitatea termică de calcul =0,040 W/(mK); 

- vată minerală bazaltică semirigidă caşerată cu =0,040 W/(mK). 

 

c. Rezistenţe termice unidirecţionale şi corectate înainte şi după reabilitare 

În Tabelul 5.1 se prezintă centralizat rezistenţele termice unidirecţionale şi corectate ale elementelor de 
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construcţie, înainte şi după  operaţia de reabilitare. 

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

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

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

reabilitare sunt centralizate în tabelul 5.1. 

Elemente de 

constructie 

Rezistenta termica inainte de 

reabilitate 

Rezistenta termica dupa 

reabilitate 

 [m2K/W] [m2K/W] 

Perete exterior 2.46 2.26 

Acoperis 3.8 5.02 

Placa sol 3.8 4.52 

Ferestre 0.4 0.77 
 

Soluţii de reabilitare pentru pereţii exteriori 

Varianta 1 

Se propune soluţia izolării pereţilor exteriori cu polistiren expandat de minim 10 cm grosime (conductivitate 

termică – 0,036 – 0,042W/mK, efort de compresiune minim 80kPa, clasa de combustibilitate C2), amplasat 

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

silicatică structurată de minim 1,5mm grosime. 

Varianta 2 

Se propune soluţia izolării suplimentare a pereţilor exteriori cu polistiren expandat de minim 5 cm grosime, 

clasa de combustibilitate A1, cu densitate mare (conductivitate termică 0,034-0,035W/mK), amplasat pe 

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

silicativă de minim 1,5mm grosime. 

Inlocuirea tamplariei PVC.  

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuităţii termoizolaţiei şi de aceea termoizolaţia 

pereţilor exteriori trebuie ridicată pe toată înălţimea aticului terasei, eliminându-se astfel puntea termică, 

existentă în prezent în această zonă. În zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat 

ignifugat de10 cm având efortul de compresiune 150-200 kPa şi clasa de combustibilitate C2. 

 

Se recomandă alegerea Variantei 2 pentru asigurarea unui finisaj compatibil cu amplasarea construcției în 

zona de protecție a unui monument istoric. De asemenea, vata minerală este un material incombustibil, clasa 

A1, ce oferă protecție antifoc.  Se va alege un produc hidrofobizat (nu reține apă), cu stabilitate dimensională 

în timp și la variații de temperatură, fără să apară crăpături în termosistem. Acesta material permite trecerea 

vaporilor de apă, lăsând structura să respire, creând un mediu sănătos la interior. Este asigurată protecția 

fonică. 

 

Soluţii de reabilitare pentru acoperiș 

Se recomandă ca stratul termoizolant să fie aplicat peste straturile existente. Se propune ca soluția de 
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izolare termică să se realizeze cu un strat de polistiren extrudat de 15cm grosime, peste care se va aplica o 

hidroizolație bituminoasă lipită la cald în 2 straturi și un strat de protecție din pietriș și dale de pavaj. 

Soluţii de reabilitare pentru tâmplăria exterioară 

Tâmplăria exterioară existentă este realizată din profile din PVC, depășită din punct de vedere tehnic. Se 

propune înlocuirea cu o tâmplărie cu profile din lemn stratificat cu geam triplu termoizolant Low-e. 

Apa caldă menajeră  

Se propun baterii cu senzor IR. 

 

Instalatii de incalzire si ventilare 

Prevederea de robineti termostatati si a unor centrale de ventilare cu un randament de minimum 75%. 

 

Date de intrare pentru analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii 

S-au avut în vedere următoarele soluţii (S) şi pachete de soluţii (P) de modernizare ener 

getică a anvelopei şi/sau instalaţiilor aferente:          

  Tabel 5.2 

Soluţie/Pachet Descriere 

S1 
Izolarea termică a pereţilor exteriori cu minim 10 cm vata minerala bazaltica, a 

zonei de intrare si a soclului cu minim 10 cm polistiren extrudat. 

S2 Schimbare tamplarie 

S3 Sistem electric 

S4 Robinete termostate+baterii IR 

S5 Prevederea de centrale de ventilare 

P1 Toate de mai sus 

 

Determinarea consumurilor de energie înainte şi după reabilitare se efectuează în conformitate cu MC001/3, 

ţinând seama de rezultatele prezentate în raportul de analiză energetică. 

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

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

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

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

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

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

auditului energetic al clădirii, respectiv 4.566 RON/Euro; 

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

soluţiilor de reabilitare termică propuse; 

▪ costurile medii ale energiei termice la data întocmirii auditului energetic sunt următoarele: 

➢ costul actualizat la nivelul anului 2017 al energiei termice este de cca. 0.13 Euro/kWh 

(costul actualizat rezultă din preţul gazelor naturale, actualizat pentru durata rămasă de viaţă 

a construcţiei pe baza unei rate medii anuale de creştere a preţului gazelor de cca. 3%) ; 

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

instalaţiilor, sunt precizate în tabelul 5.9-Sinteza pachetelor de modernizare. 
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Indicatorii de eficienţă economică utilizaţi la analiza comparativă a soluţiilor sunt următorii: 

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

cE

C
N INV

R


=  

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

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

energetică, [kWh/an] 

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

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

S

INV

NE

C
e


=  

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

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

economice. 

 

5.3. Date de intrare pentru analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii 

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

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

de finanţare a lucrărilor. 

 

5.3.1.  Consumuri de energie înainte de reabilitare 

Consumurile totale şi specifice de energie înainte de reabilitare sunt prezentate în tabelul de mai jos 

Consum încălzire 
apă caldă de 

consum 

Climatizar

e 
iluminat total 

Consum de energie [MWh/an] 480.83 45.79  85.782 590.410 

Consum specific de energie 

[kWh/m2an] 
134.95 13.47  25.23 173.65 

Clasa de eficienţă energetică C A  A B 

 

Consumurile totale şi specifice de energie după aplicarea pachetelor de soluţii de reabilitare sunt prezentate 

în tabelul de mai jos: 

 

Noile clase de eficienta energetica 

Solutie reabilitare Consum 
[kWh/m2an] 

Incalzire ACM Ventilare Iluminat 

S1-PE 160.85 122.15 13.47  25.23 

Clasa energetica B C A  A 

 S2 - TE  166.84 128.14 13.47  25.23 

Clasa energetica B C A  A 

S3-LED 170.03 134.95 17.54  17.54 

Clasa energetica B C A  A 

 S4 – it+is 154.65 118.95 10.47  25.23 

Clasa energetica B C A  A 

S5-CTA 83.46 39.68 13.47 5.08 25.23 

Clasa energetica A A A B A 

P1 72.77 39.68 10.47 5.08 17.54 

Clasa energetica A A A B A 
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Notă: Conform cu Mc001-2006, grilele de valori pentru încadrarea în clasele de eficienţă energetică sunt 

aceleaşi pentru toate tipurile de clădiri (rezidenţiale, birouri, spitale, centre comerciale etc.). 

Sinteza analizei tehnico-economice a soluţiilor şi pachetele de soluţii de reabilitare e prezentată în tabelul 5.5 
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Tabelul 5.5.-Sinteza pachetelor de modernizare 

Nr Crt Solutie 

modernizare 

Investitie Consum 

incalzire 

Consum 

acm 

Consum 

iluminat 

Consum 

total 

Economie 

energie 

totala E 

Economie 

relativa 

de 

energie 

Durata 

de 

viata 

Costul 

investitiei 

Durata de 

recuperare 

Costul 

energiei 

economisite 

      MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an % ani Eur ani Eur/kWh 

1 S1 286388 162.2712 35.7864 54.3816 80.91 289348.8 53.41 20 286388 0.88 0.0494884 

2 S2 0 421.044 35.7864 78.7176 171.65 6240 1.16 20 N/a n/a n/a 

3 S3 21840 421.044 42.0264 54.3816 165.85 24336 4.5 25 21840 6.91 0.0358974 

4 S4 224296 333.4344 42.0264 78.7176 145.57 87609.6 16.18 20 224296 19.7 0.1280088 

5 P 532524 162.2712 35.7864 54.3816 80.91 289348.8 53.41 20 532524 14.16 0.0920211 

 



 

 

6. CONCLUZIILE AUDITORULUI 

Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra variantei optime 

Din analiza valorilor indicate în tabelul 5.9, rezultă că soluţiile/ pachetele de modernizare propuse conduc la 

economii relative de energie cuprinse între 8-59%. Ierarhizarea soluţiilor/pachetelor de reabilitare în funcţie 

de durata de recuperare a investiţiei si respectarea criteriului de asigurare a 10% din energia primara 

consumata este indicată în tabelul 5.6. 

Tabel 5.6 

Nr. Crt Solutie Durata recuperare 

investitie 

Cost / kWh Ierarhizare 

1 S1 0.88 0.0494884 3 

2 S2 Nu se amortizeaza - 5 

3 S3 6.91 0.0358974 2 

4 S4 19.7 0.1280088 4 

5 P1 14.16 0.0920211 1 
 

Investiţia maximă aferentă pachetului complet de măsuri de reabilitare a fost estimată la 363500Euro 

faraTVA la un curs de 4.7Ron/Euro 

 

Se recomandă aplicarea pachetului complet de măsuri de reabilitare energetică. 

În vederea verificării calităţii lucrărilor de termoizolare şi depistarea eventualelor neregularităţi termice ale 

elementelor de construcţie care alcătuiesc anvelopa imobilului se va utiliza metoda termografierii. 

Termografia, ca metodă nedistructivă utilizată pentru vizualizarea, înregistrarea, prelucrarea şi reprezentarea 

distribuţiei temperaturii pe suprafaţa anvelopei clădirii, se va realiza într-o perioadă rece a anului, după 

executarea reabilitării termice a imobilului, dar înainte de expirarea duratei de garanţie a lucrărilor de 

termoizolare.  Se vor respecta, pe cât posibil, şi condiţiile precizate în MP-037/2004: 

- regim staţionar de transfer de căldură şi masă; 

- diferenţa dintre temperaturile pe feţele anvelopei de 15grdC; 

- diferenţe aprox. constante de temperatură şi presiune pe feţele anvelopei; 

- variaţii de maxim 2grdC a temperaturilor aerului interior/exterior pe durata înregistrărilor 

- anvelopa să nu fie expusă la radiaţie solară directă 

- viteza vântului sub 2m/s 

- diferenţa de presiune de minim 5Pa pe feţele anvelopei în cazul determinării prin termografie a 

infiltraţiilor de aer. 

Concluziile din raportul de termografiere vor sta la baza semnării procesului verbal de recepţie finală a 

lucrărilor de intervenţie. 

 

7. MĂSURI RECOMANDATE ÎN SARCINA PROPRIETARILOR 

Sunt recomandate şi următoarele măsuri conexe în vederea creşterii în mod direct sau indirect a performanţei 

energetice a imobilului: 

o măsuri generale şi de organizare: 

▪ informarea proprietarului despre economisirea energiei; 

▪ înţelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcţioneze atât în ansamblu cât şi la nivel de 



 

 

detaliu; 

▪ desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică; 

▪ stabilirea unei politici clare de administrare în paralel cu o politică de economisire a energiei în exploatare; 

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

▪ înregistrarea regulată a consumului de energie; 

▪ analiza facturilor de energie şi a contractelor de furnizare a energiei şi modificarea lor, dacă este cazul; 

▪ angajarea unui responsabil energetic; 

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

întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii). 

o măsuri asupra instalaţiilor de încălzire: 

▪  schimbarea sistemului de incalzire cu unul mai performant 

▪ Curatarea cosurilor de fum anual; 

▪ îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură către încăpere  

o măsuri asupra instalaţiilor de apă caldă de consum: 

▪ instalarea de obiectelor sanitare noi; 

▪ utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuală/colectivă  a a.c.m.; 

Aceste lucrări de modernizare şi/sau întreţinere au efecte pozitive indirecte asupra consumurilor termo-

energetice ale clădirii studiate, ele neputând fi cuantificate prin aplicarea metodologiei actuale de auditare 

energetică. 

Se recomandă de asemenea, în conformitate cu prevederile legii 372/2005, luarea în calcul a utilizării 

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

atât asupra consumurilor de energie cât şi asupra poluării mediului. 

Pe baza Raportului de Audit Energetic si a Documentaţiei de Analiză a Lucrărilor de Intervenţii se pot 

întocmi Proiectul tehnic de reabilitare energetică+Detaliile de execuţie+Caietele de sarcini. În funcţie de 

resursele materiale şi de montajul financiar preconizat, beneficiarul împreună cu autorităţile locale vor 

selecta măsurile de reabilitare energetică a clădirii şi instalaţiilor termice care să corespundă necesităţilor 

proiectului. 

 

 

 

 

 

 

Auditor Energetic C&I grad I 

ing. Angel Dogeanu 

















 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 Văzând Raportul de specialitate al Directorului Executiv al Administrației 
Școlilor Sector 6. 
 În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, a 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, a Legii nr. 1/2011 privind educația 
națională, cu modificările și completările ulterioare și  a art. 13 din Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al Administrației Școlilor Sector 6, prin care sunt 
stabilite atribuțiile instituției, respectiv asigurarea funcţionalității bazei materiale a 
unităţilor de învăţământ, dezvoltarea şi protejarea acesteia, desfăşurarea de 
activităţi şi studii privind necesarul de construcţii şcolare, de investiţii, reparaţii şi 
modernizări la construcţiile existente şi întocmeşte programul anual de achiziţii 
publice, stabilirea, pe bază de analiză, a priorităţilor în realizarea obiectivelor de 
investiţii şi a lucrărilor de reparaţii, refaceri, modernizări, repartizarea sumelor pe 
fiecare obiectiv şi lucrare, în limita fondurilor alocate în bugetul anual, asigurând 
utilizarea raţională şi eficientă a acestor fonduri. 
 Având în vedere situația actuală a Colegiului Economic ,,Costin C. 
Kirițescu”, se impune modernizarea sistemului de termoizolație existent pe fațade, 
prin adăugarea unui strat de polistiren expandat de 5 cm grosime și tencuială 
decorativă impermeabilă de exterior și dotarea acestuia în scopul asigurării 
condițiilor optime de desfășurare a activității educaționale a unității de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 în cauză.      
 Luând în considerare cele mai sus menționate, supun spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre. 
 

 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 



 

 

                                                         ANEXA NR. 3 
la H.C.L. Sector 6 nr. 135/28.06.2018 

 
 

MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL 
ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU” 

 

Ordonator principal de credite/investitor: Primăria Sectorului 6 al municipiului București 

Ordonator de credite (secundar/terțiar) – Nu este cazul 

Beneficiarul investitiei: Administrația Școlilor Sector 6, București 

Obiectivul proiectului este modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic „Costin C. 
Kirițescu” prin modernizarea sistemului de termoizolație existent pe fațade prin adăugarea unui strat 
de polistiren expandat 5 cm grosime și tencuială decorativă impermeabilă de exterior și dotarea 
acesteia în scopul asigurării unei oferte educaționale adecvate și de calitate pentru copii. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Modernizarea clădirii în care funcționează Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”;  

 Dotarea cu echipamente IT și mobilier adecvat desfășurării activității școlare; 

 Crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități 

Construcția este realizată pe un teren in suprafata de 6860 mp masurati și 6860 mp din acte și este 
amplasată în intravilanul municipiului București, respectiv pe Strada Peștera Dâmbovicioara, nr.12. 

Principalele lucrări de intervenție sunt reprezentate de : 

 Suplimentarea stratului de polistiren expandat ignifug de 5 cm și tencuiala impermeabilă 
decorativă albă la exterior de minim 1,5 cm grosime, în total stratul de polistiren ignifug 
ajungând la 10 cm; 

 Modernizarea pereților interiori, utilizându-se pvc în spațiile umede până la cota +2,10 de la 
nivelul pardoselii și în holuri și casele de scară până la cota +1,20 de la nivelul pardoselii. 
Pereții interiori vor fi vopsiți cu vopsea lavabilă pe bază de dispersii apoase și latex; 

 Modernizarea pardoselilor utilizand covor din pvc si sapa autonivelanta in toate spatiile, 
exceptie facand casele de scari. Casele de scari vor avea drept pardoseala travertin + sapa 
autonivelanta. Sala de sport - pardoseala propusa - parchet sportiv; 

 Modernizarea instalatiilor sanitare prin refacerea finisajelor și instalarea de elemente de 
instalații noi. De asemenea, proiectul prevede adaptarea grupurilor sanitare pentru persoanele 
cu dizabilități. 

 Modernizarea instalațiilor electrice conform standardelor în vigoare, folosind tehnologii 
actuale; 

 Modernizarea instalațiilor hvac prin utilizarea radiatoarelor cu robineți termostatați, instalarea 
de recuperatoare de căldură și unități de aer condiționat de tip multi-split cu unități interioare 



 

 

de tip duct, modernizarea țevilor din subsol, prevederea unei automatizări cu panou de control 
programabil. Instalațiile de încălzire, ventilare și climatizare se vor proiecta și executa astfel 
încât să contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon.  

Soluţia tehnică propusă prin proiect respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniul serviciilor 
educaţionale aplicabile, precum si standardele de calitate pentru infrastructura educaţională.Proiectul 
prevede masuri de colectare selectiva a deseurilor si lucrari pentru protectia mediului. 

Documentaţia tehnică  prevede realizarea unei performante energetice superioare cerintelor minime 
ce decurg din Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor si din  legislatia 
subsecventă aferenta aplicabila in vigoare, inclusiv prin măsuri de folosire eficienta a resurselor 
(folosirea eficienta a apei, folosirea de materiale ecologice). 

De asemenea, unitatea de învățământ va fi dotată cu mobilier și echipamente IT adecvate desfășurării 
activității școlare la cele mai înalte standarde. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Traian Pană 

 



                                                       ANEXA NR. 2 
la H.C.L. Sector 6 nr. 135/28.06.2018 

 
 

FIȘA  
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 
AI PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU” 
 

 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, 
cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 
devizul general 

 
Valoare          

(fara TVA) 
TVA Valoare cu TVA

TOTAL GENERAL 10.948.403,26 2.070.873,32 13.019.276,59 
Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 

+ 4.2 + 5.1.1) 
7.680.241,67 1.459.245,91 9.139.487,58 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare 

CORP C1+C2+C3 
Suprafata construita la sol a constructiei  = 1837,00 mp 

Suprafata utila totala a constructiei              = 4242,47 mp 

Suprafata desfasurata a constructiei   = 4946,00 mp 

+ 

Terasa acoperita acces    S = 26,50 mp 

Balcon                 S =   3,72 mp 

 H atic  = 11,40 ml de la cota terenului amenajat. 

P.O.T. existent = 26,78%      

C.U.T. existent = 0,72                         

VOLUM TOTAL CLADIRE = 20 000 mc 

c) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de executie este reprezentata de 24 luni. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Traian Pană 

 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 
   Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 
                                                               
                         

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice-faza 
D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic 

Costin C. Kirițescu” 
 

Având in vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Școlilor Sector 6 
și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, ale Legii nr. 1/2011 
privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare și ale 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și  
formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare, Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul 
profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apel de proiecte 
POR/2017/10/10.2/BI - POR/326/10/2/Creșterea gradului de participare la 
învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții/2/Creșterea 
gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot 
parcursul vieții, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a 
contractului de finanțare;  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

                                             HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art. 1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului 
”Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic Costin C. Kirițescu” din 
Str. Peștera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, București, în vederea solicitării 
finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile 
în educație și  formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de 



educație și formare, Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la 
învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apel de 
proiecte POR/2017/10/10.2/BI - POR/326/10/2/, conform Anexei nr. 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi descrierea investiţiei   
– Fişa cadru prezentare proiect, conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3, parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă Certificatul de Urbanism nr. 464/50P/24.04.2018 și 
Clasarea notificării nr. 11432/03.05.2018, anexate la cererea de finanțare și care au 
fost emise în vederea elaborării şi implementării proiectului ”Modernizarea unității 
de învățământ Colegiul Economic Costin C. Kirițescu” din Str. Peștera 
Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, București. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                               pentru legalitate                             
             Traian Pană                                                         Secretarul Sectorului 6, 
 

 
                                                                                                Demirel Spiridon  
 
Nr.: 135                                                                                                                       
Data: 28.06.2018 
 
 



 

RAPORT SPECIALITATE 

 

 Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale cu 

modificările și completările ulterioare, H.C.L. Sector 6 Nr.122/2003 și 

H.C.L. Sector 6 nr.152/2010, Consiliul Local Sector 6 a înființat 

Administrația Școlilor Sector 6 pentru a rezolva în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare problemele economico-financiare și tehnice ale 

unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6. 

          În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale 

cu modificările și completările ulterioare, art.20 ,,Autoritățile 

administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a 

învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită 

autoritatea’’. 

 Având în vedere situația actuală a Colegiului Economic ,,Costin C. 

Kirițescu” se impune modernizarea sistemului de termoizolație existent pe 

fațade prin adăugarea unui strat de polistiren expandat 5 cm grosime și 

tencuială decorativă impermeabilă de exterior și dotarea acestuia în scopul 

asigurării condițiilor optime de desfășurare a activității educaționale a 

unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 în 

cauză.      

 Modernizarea Colegiului Economic ,,Costin C. Kirițescu” din 

Str.Peștera Dâmbovicioara, Nr.12, Sector 6, București, presupune 

următoarele lucrări: 

- suplimentarea stratului de polistiren expandat ignifug de 5 cm și 

tencuiala impermeabilă decorativă albă la exterior de minim 1,5 cm 

grosime, în total stratul de polistiren ignifug ajungând la 10 cm; 

- modernizarea pereților interiori, utilizându-se PVC în spațiile umede 

până la cota +2,10 de la nivelul pardoselii și în holuri și casele de 

scară până la cota +1,20 de la nivelul pardoselii. Pereții interiori vor 

fi vopsiți cu vopsea lavabilă pe bază de dispersii apoase și latex; 



- modernizarea pardoselilor utilizand covor din PVC si sapa 

autonivelanta in toate spatiile, exceptie facand casele de scari. Casele 

de scari vor avea drept pardoseala travertin + sapa autonivelanta. 

Sala de sport - pardoseala propusa - parchet sportiv; 

- modernizarea instalatiilor sanitare prin refacerea finisajelor și 

instalarea de elemente de instalații noi. De asemenea, proiectul 

prevede adaptarea grupurilor sanitare pentru persoanele cu 

dizabilități; 

- modernizarea instalațiilor electrice conform standardelor în vigoare, 

folosind tehnologii actuale; 

- modernizarea instalațiilor HVAC prin utilizarea radiatoarelor cu 

robineți termostatați, instalarea de recuperatoare de căldură și 

unități de aer condiționat de tip multi-split cu unități interioare de tip 

duct, modernizarea țevilor din subsol, prevederea unei automatizări 

cu panou de control programabil. Instalațiile de încălzire, ventilare și 

climatizare se vor proiecta și executa astfel încât să contribuie la 

reducerea emisiilor de dioxid de carbon.  

 Soluţia tehnică propusă prin proiect respectă cele mai noi standarde 

tehnice în domeniul serviciilor educaţionale aplicabile, precum și 

standardele de calitate pentru infrastructura educaţională. Proiectul 

prevede măsuri de colectare selectivă a deșeurilor și lucrări pentru 

protecția mediului. 

 De asemenea, unitatea de învățământ va fi dotată cu mobilier și 

echipamente IT adecvate desfășurării activității școlare la cele mai înalte 

standarde. 

 Realizarea acestui obiectiv de investiții se încadrează în politicile 

guvernamentale de investiții și permite o respectare mai adecvată a actelor 

legislative și normativelor tehnice în vigoare. 

 Precizăm că indicatorii tehnico-economici ai proiectului privind 

Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic ,,Costin C. 

Kirițescu” din Str. Peștera Dâmbovicioara, Nr.12, Sector 6, București, 



constituie un document constitutiv al unui Studiu de fezabilitate întocmit 

referitor la acest obiectiv de investiții, iar indicatorii tehnico-eonomici 

propuși spre aprobare se referă la varianta optimă propusă de proiectant: 

costuri minime (de execuție și în exploatare), funcționalitate (ISU, aviz 

sanitar etc.) conform destinației și cerințelor specifice ale beneficiarului 

investiției. 

 Menționăm totodată, că Studiul de fezabilitate a fost elaborat în 

conformitate cu : 

- 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; 

- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea Nr.1/2011 privind legea educației naționale cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect privind 

indicatorii tehnico-economici si a documentatiei tehnice faza D.A.L.I. 

pentru  proiectul privind <Modernizarea unității de învățământ Colegiul 

Economic ,,Costin C. Kirițescu”> din Str. Peștera Dâmbovicioara, Nr.12, 

Sector 6, București, întruneşte toate condiţiile de legalitate, oportunitate şi 

necesitate, drept pentru care supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.                                             

 

 

                                                                    Administrația Școlilor Sector 6  

                                                                        DIRECTOR EXECUTIV  

                                                                        Dumitru Eugenia-Daniela 
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