
 
 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PROIECT  
 

"REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ DETAȘAMENT 
POMPIERI TG. NEAMȚ -  CORPURILE C1 (SEDIU ADMINISTRATIV) 

ȘI C2 (ANEXĂ -GARAJ)" 
 
 

Detasamentul de pompieri Targu Neamt – corpurile C1 si C2 - propuse pentru 
studiu, se confrunta cu pierderi de energie prin elementele exterioare la care nu s-au 
facut interventii decat prin reparatii curente la peretii exterior, ferestre si inlocuirea 
intelitorii la cele doua acoperisuri tip sarpanta. Aceste pierderi de energie determina 
costuri foarte ridicate cu incalzirea pe perioada iernii si conduc la incadrarea 
constructiei sub normele actuale de consum si efort energetic. 

 
Caracteristicile generale ale obiectului de investitie Corp ADMINISTRATIV 

(C1), in conformitate cu datele din extrasul de Carte Funciara pentru informare, nr. 
966/19.01.2017, se prezinta astfel: 

-Suprafaţa construită - Obiectiv, Sc = 331 mp. 
-Suprafața construită desfășurată - Obiectiv, Scd = 662 mp.  
-Suprafaţa teren - TOTAL, STEREN.TOTAL =4.405 mp. 
-Suprafaţa construită - TOTAL, SC.TOTAL = 1.142 mp. 
-Suprafaţă spaţii verzi – refacute/reamenajate, SS.V.R. = 0,00 mp – nu este 

cazul. 
-Număr de locuri de parcare (dacă este cazul) – nu este cazul. 
-Clădirea se dezvoltă pe un regim de înălțime de trei niveluri (Sb 

partial+P+1E+Pod). 
-În plan, construcția prezintă formă regulata (forma literei I). 
 
Caracteristicile generale ale obiectului de investitie Corp ANEXA GARAJ 

(C2), in conformitate cu datele din extrasul de Carte Funciara pentru informare, nr. 
933/19.01.2016, se prezinta astfel: 

-Suprafaţa construită - Obiectiv, Sc = 613 mp. 
-Suprafața construită desfășurată - Obiectiv, Scd = 613 mp.  
-Suprafaţa teren - TOTAL, STEREN.TOTAL = 4.405mp. 
-Suprafaţa construită - TOTAL, SC.TOTAL = 1.142 mp. 
-Suprafaţă spaţii verzi – refacute/reamenajate, SS.V.R. = 0,00 mp – nu este 

cazul. 
-Număr de locuri de parcare (dacă este cazul) – nu este cazul. 
-Clădirea se dezvoltă pe un regim de înălțime de doua nivelele (P+Pod). 
-În plan, construcția prezintă formă regulata (dreptunghiulara). 
 
Ca obiective generale preconizate a fi atinse prin realizarea investitie sunt: 
a) -Reducerea cheltuielilor cu incalzirea pe perioada de iarna. 
b).- Reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de canicula.  
c).- Reducerea consumului de energie termica, electrica si a emisiilor de 

gaze cu efect de sera. 
d).- Cresterea numarului de cladiri publice cu o clasificare mai buna a 

consumurilor energetice. 
 
Sunt propuse următoarele măsuri de reabilitare și eficientizare energetică: 



• Pentru partea de constructii: 
 
- Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori (existenti) prin termoizolare 

exterioara cu sistem polistiren expandat ignifugat – ARCO EPS 80 grafitat 15 cm. 
- Sporirea rezistentei termice a soclului (si a subzidirilor fundatiilor) cu 

polistiren extrudat 5 cm. 
- Sporirea rezistentei termice a glafurilor elementelor vitrate cu polistiren 

extrudat 5 cm. 
- Sporirea rezistentei termice a planseului peste subsol cu polistiren expandat 

ignifugat – ARCO EPS 80 grafitat 15 cm, care va fi aplicat pe suprafata tavanului din 
subsol. 

- Sporirea rezistentei termice a planseului din lemn spre pod, respectiv a 
planseului peste mansarda, cu un strat de placi rigide din vata minerala bazaltica 
hidrofobizate 15 cm tip KNAUF FKD S, peste care se aplica un strat de spuma 
poliuretanica de 5 cm. 

- Sporirea rezistentei termice a elementelor vitrate prin schimbarea acestora 
si inlocuirea cu unele performante termoenergetic, tamplarie PVC, 7 camere, 
emisivitate low-e. 

- Sporirea rezistentei termice a elementelor vitrate prin aplicarea unor folii 
speciale „rulouri multifilm” care protejeaza eficient impotriva razelor solare sub orice 
forma ar actiona acestea si reduc pana la 25% consumul de energie necesara  
incalzirii cladirii (respectiv racirii pe timp de vara). 

 
Pentru partea de instalatii: 
 
- Se propune schema de incalzire prin radiatie de pardoseala utilizand pompe 

de caldura.  
- Se propune utilizarea panourilor solare ca sursa auxiliara. 
- Se  propune refacerea instalatiilor electrice aferente cladirii. 
- Se propune montarea becurilor economice in locul celor cu incandescenta. 
- Se  propune inlocuirea instalatiilor sanitare aferente cladirii. 
- Se propune montarea unui sistem automat de inchidere a usilor exterioare. 
 

 
 

OBIECTUL 1 - LUCRARI CONSOLIDARE CORP C1 
 
Lucrarile de interventie vor trebui sa asigure adancimea de min. 100 cm 

pentru fundatiile continue situate sub peretii portanti. Fundatia existenta este de 
adancime 45 cm. 

In acest sens se va realiza subzidarea fundatiilor existente exterioare cu inca 
50 cm adancime, aflate sub peretii portanti din zidarie in urmatoarele etape: 

- se sapa in 1x1 fundatia pe tronsoane de max. 1,2 m in sistem  
 - se monteaza tronsoane de 1,50 de carcasa fundatie ramanand din mustatile 
de diametru 12 - 30 cm care se indoaie, urmand a se indrepta dupa betonarea 
tronsonului de 1,2 m.. 
 Cantitati pentru fundatiile exterioare: 
  - sapatura - 1,10 mc 
  - armatura - 1060 kg 
  - cofrag - 100 mp 
  - beton - 30 mc 
  - umplutura - 70 mc 



Se va realiza subzidirea fundatiilor existente interioare cu inca 35 cm adancime, 
aflate sub peretii portanti din zidarie in urmatoarele etape: 
 - se sapa din lateralul unei fundatii pe tronsoane de 1,5 m in sistem .. 
 - se monteaza tronsoane de 1,5 m de carcase de armatura 
 - se cofreaza 
 - se betoneaza 
 - se umple cu compactare 
 
 Cantitati pentru fundatiile interioare: 
  - sapatura - 56 mc 
  - armatura - 700 kg 
  - cofrag - 40 mp 
  - beton - 16 mc 
  - umplutura - 40 mc 
 

Se vor camasui peretii portanti de zidarie, prin montarea pe ambele fete  a 
unor plase sudate cu ochiuri 10cm, diametru Ø8, prinse cu agrafe, si apoi tencuite cu 
un strat de min 5cm. de beton. 

Etape: 
- se curata vechea tencuiala 
- se curata si sufla resturile dintre caramizi 
- se monteaza plasele fata in fata pe perete 
- se prinde plasa cu ancore ( tiranti de diametru 8, l = 30 cm)  
- se tencuieste 5 cm cu mortar pe baza de ciment. 
 

 
OBIECTUL 2 - LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI 

Lucrarile de reabilitare termica pentru corpurile C1 si C2 cuprind mai multe 
categorii, astfel: 

- izolarea termica a fatadei - parte opaca, termoizolarea peretilor 
exteriori cu sisteme termoizolante, respectiv termoizolarea glafurilor 
elementelor vitrate. 

- izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei 
exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu 
tamplarie termoizolanta pentru imbunatatirea performantei 
energetice a partii vitrate, tamplarie PVC 7 camere, emisivitate low-
e. 

- sporirea rezistentei termice a elementelor vitrate prin aplicarea unor 
folii speciale „rulouri multifilm” care protejeaza eficient impotriva 
razelor solare sub orice forma ar actiona acestea si reduc pana la 
25% consumul de energie necesara  incalzirii cladirii (respectiv 
racirii pe timp de vara). 

- Izolarea termica a soclului; 
- izolarea termica a planseului peste sol; 
- izolarea termica a planseului peste mansarda; 

Reabilitare termica anvelopa - fatada parte opaca cuprinde, in principal: 
- curatarea prin periere, spalarea stratului suport si controlul tehnic de calitate; 
- izolare termica suprafata exterioara fatada, cu produse de constructii compatibile 
termic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (spaleti, buiandrugi, glafuri); 
- termoizolarea soclului; 
- montarea-demontarea si transportul schelei; 
- utilizarea schelei aferente unei perioade de inchiriere de 1,5 luni calendaristice; 
- transportul materialelor si molozului la o distanta de 10 km. 



- reparatii la tencuieli exterioare; 
- demontarea-remontarea echipamentelor pe fatada. 

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal: 
- aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport; 
- material termoizolant - polistiren expandat ignifugat – ARCO EPS 80 grafitat 15 cm; 
- pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant; 
- aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla; 
- realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa. 

Indeplineste urmatoarele conditii: 
- alegerea uneitermoizolații eficiente (λ< 0,04 W/mK): polistiren expandat și 
extrudat, spumă poliuretanică (cu densitatea minim 45 kg/m3), vată minerală 
bazaltică hidrofobizată, evitând consumurile de materiale și costurile excesive. 

— durabilitatea materialelor termoizolante să fie în concordanță cu 
durabilitatea elementelor de construcție în care sunt înglobate; 

— materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de 
construcție să nu emane în decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice 
radioactive sau altele care dăunează sănătății sau poluează mediul. 
 
- se realizeaza in baza unui standard/agrement tehnic - aplicabil; 
- se incadreaza in clasa de reactie la foc prevazuta de legislatie, corespunzator 
categoriei de importanta a pavilionului pentru care se propune aplicarea sistemului 
de izolare termica; 
- produsele de constructii utilizate sunt compatibile tehnic, iar caracteristicile tehnice, 
clasele si nivelurile de performanta se incadreaza in prevederile reglementarilor 
tehnice aplicabile; 

Fatadele sunt termoizolate cu polistiren expandat ignifugat – ARCO EPS 80 
grafitat 15 cm si sunt finisate cu tencuiala decorativa de exterior; 

Se va realiza izolarea termică suplimentară în dreptul punților termice, 
evitând aparițiacondensului superficial; realizarea unor coeficienți liniari de transfer 
termic (ψ) cât mai reduși la nodurile care reprezintă punți termice geometrice, 
colțuri iesinde, intersecția pereților exteriori cu planșeul peste ultimul nivel, cu 
soclul, cu conturul tamplăriei exterioare. 

Se va prevedea bordarea golurilor (ferestre si usi) pe toate laturile exterioare 
cu material termoizolant din clasa de reactie la foc A1 cu latimea de minimum 0,30m. 

Se va urmari obtinerea unui strat suport cu o buna aderenta si planeitate. 
Materialele rezultate din desfaceri se vor depozita corespunzator inainte de a 

fi transportate controlat, in siguranta, pe cat posibil, in aceeasi zi. Se vor pune in 
opera sisteme complete de termoizolare avand in componenta lor material 
agrementate tehnic. Se vor lua masuri de protectie a vecinatatilor impotriva 
zgomotului si prafului. Se vor utiliza numai utilaje si scule specifice, omologate, 
precum si personal corespunzator. 

Reabilitare termica anvelopa - fatada parte vitrata cuprinde, in principal: 
- demontarea tamplariei exterioare existente; 
- montarea tamplariei exterioare termoizolante cu glaf exterior; 
- transportul materialelor si deseurilor rezultate din demontare la 10 km. 

Ferestrele şi uşile exterioare fac parte integrantă din anvelopa clădirii, astfel 
încât în procesul de reabilitare și eficientizare energetică sunt foarte importante 
caracteristicile ferestrelor/uşilor, dar şi modul de implementare în clădirea existentă, 
relaţia lor cu zona adiacentă de faţadă.  

– Având în vedere starea ferestrelor şi a uşilor existente la clădirea auditată, 
precum și nivelul de performanţă dorit a fi atins, am propus înlocuirea cu ferestre şi 
uşi noi, performante (Rezistența minimă normată 0,77 m2K/W). Avantajul înlocuirii 
ferestrelor constă şi în faptul că permite montarea simultană a numeroase accesorii 



cu aport important în comportamentul higrotermic al clădirii: glafuri, sisteme 
incorporate de ventilare. Se va avea în atenție calitatea componentelor, precum şi 
rezolvarea legăturii cu restul anvelopei (etanşeitate, continuitatea termoizolării, 
protecţia racordării). Amplasarea ferestrelor noi se va face în golurile vechi. 

— În anvelopa clădirii vor fi respectate soluţiile de detaliu optime pentru 
fiecare caz în parte, asigurând continuitatea termoizolaţiei în relaţia plin–gol 
(ferestre, uşi exterioare), etanşeitatea şi protecţia legăturii dintre tâmplărie şi perete. 

— Materialul ales pentru realizarea tâmplăriei exterioare: cea mai accesibilă 
posibilitate de înlocuire a tâmplăriei existente o oferă tâmplăria alcătuită din profile 
de PVC extrudate, multicamerale, realizate cu tehnologii dezvoltate. Am propus 
varianta cu 7 compartimente. Performanţele din punct de vedere termic sunt 
obţinute atât prin creşterea numărului de compartimente, cât şi prin introducerea 
unor miezuri termoizolante în profilele de rigidizare. Profilele vor asigura proprietăți 
optime de statică a ferestrei și se vor încadra cel puțin în clasa de combustie C2-
greu inflamabil. 

— În eficientizarea energetică a suprafeţelor vitrate, un rol important îl au 
sistemele de protecţie la acţiunea radiaţiei solare: o suprafață tratată cu un strat 
reflectant a razelor infraroșii (low e –  e <0,10). Reducerea necesarului de energie 
prin intermediul sistemelor de protecţie solară se obţine: iarna, prin reducerea 
pierderilor de căldură şi deci a necesarului de energie pentru încălzire; pe timp de 
vară, prin reducerea supraîncălzirii şi a necesarului de energie pentru răcire. 
Sistemul de protecţie solară este apreciat prin factorul de reducere FC. Acesta poate 
varia între 0 (teoretic cea mai bună protecţie) şi 1 (nici o protecţie). Cu cât FC este 
mai mic, cu atât protecţia solară este mai eficace, energia calorică introdusă este 
mai mică şi temperatura încăperii mai joasă, respectiv necesarul de energie pentru 
răcire mai scăzut.  

— O problemă direct legată de îmbunătăţirea etanşeităţii tâmplăriei exterioare 
este ventilarea volumului interior încălzit. În condiţiile existente, înainte de reabilitare, 
schimbul de aer se realiza în principal prin neetanşeităţile tâmplăriei. Împrospătarea 
aerului va trebui acum realizată pe alte căi, anume: prin deschiderea periodică a 
elementelor mobile ale tâmplăriei exterioare (cercevele, uşi de balcon); prin crearea 
unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu 
clapete mobile). Sistemul de protecţie la acţiunea radiaţiei solare (utilizarea geamului 
low-e) reduce riscul apariţiei condensului (pentru că, după instalarea ferestrelor noi, 
pe geam sau pe pereţi pot să apară fenomene de condens superficial determinate 
de creşterea umidităţii relative a aerului interior, ca urmare a reducerii la minimum a 
schimburilor de aer prin rosturile tâmplăriei (ventilare neorganizată).  

— Reducerea riscului de apariţie a condensului în clădirea reabilitată precum 
şi asigurarea compoziţiei optime a aerului interior se realizează prin ventilare 
naturală organizată (aerisire) sau prin ventilare mecanică. Ventilarea naturală a 
încăperilor se asigură prin proiectarea corectă a raportului dintre volumul încăperii şi 
suprafaţa ochiurilor mobile. Se recomandă ca la lucrarea de reabilitare să se refacă 
calculul suprafeței ochiurilor mobile în funcţie de volumul de aer interior. 

Pentru inlocuirea tamplariei exterioare se vor indeparta tamplaria existenta 
impreuna cu glafurile exterioare/interioare, cadre si pretocuri. Tamplaria noua se va 
monta la mijlocul peretelui exterior, permitand montarea noilor glafuri atit la interior 
cat si la exterior.  

Se vor reface finisajele interioare la partile de tencuiala afectate la interiorul 
cladirii. 

Sporirea rezistentei termice a elementelor vitrate prin aplicarea unor folii 
speciale „rulouri multifilm”  

Utilizarea rulourilor „multifilm”, rulouri ce folosesc folii speciale care protejeaza 
eficient impotriva razelor solare sub orice forma ar actiona acestea.  



 Rulourile-film – MULTIFILM ofera ferestrelor o foarte buna protecție solara si 
o excelenta protectie impotriva orbirii. Protectia solara se datoreaza gradului foarte 
ridicat de reflexie a energiei solare și reține 75-80 % din energia solara. 
 Orbirea, prin lumina prea puternica se reduce semnificativ obtinindu-se un 
grad ridicat de comfort vizual. 
 In condițiile unei protecții totale impotriva soarelui orbitor, vederea inspre 
exterior este posibila. 
 Ruloul-film se monteaza cu sine de ghidaj laterale pe rama ferestrei (fara 
suruburi). Functiile de rabatare și deschidere raman intacte. 
 S-a prevazut folia SiAt (argint/antracit). Laminatul de folie utilizat in acest scop 
are stratificare metalica, este puternic reflectant, diminueza lumina, este transparent 
si rezistent la lumina. Aceast film nu se intinde, nu se aduna și este potrivit pentru 
spatii umede. 
 Rulourile dispun de un obturator capsulat din aluminiu presat, cuzineti inchisi 
din zinc turnat, o teava de infasurare de precizie si lagare din material sintetic, care 
nu necesita intreținere prin ungere continua. 
 Capatul ruloului este prevazut cu un profil cameral, cu elemente de alunecare 
(la capat) din material plastic. 
 Rulourile sunt reglabile – in inaltime – prin lanturi laterale. 
 Pentru cele mai bune proprietati optice si o vedere clara spre exterior (cf. 
Directivelor germane privind protectia la locul de munca 7 / 1) laminatul foliei este 
imprimat prin procedeul termic de imprimare a suprafetei. 
 Avantajele utilizarii rulourilor “multifilm”: 
 - reducpână la 25% consumul de energie necesară  încălzirii cladirii (respectiv racirii pe timp de 
vara) 
 - Reducerea costurilor de încălzire în perioada de iarnă (îmbunătățirea valorii parametrului - U). 
 - Datorită obținerii unui climat de lucru sănătos creat de MULTIFILM prin diminuarea căldurii, strălucirii 
și efectului de orbire, se obține o reducere semnificativă a timpilor de muncă „morți”. 
 - Nu sunt costuri suplimentare pentru curățenie și întreținere. 

 - Design robust și durabilitate 
 
Reabilitare termica anvelopa – placa pe sol 
Lucrari de interventie cuprind, in principal: 

- curatare prin periere, spalarea stratului suport si controlul tehnic de calitate; 
- izolarea termica a placii subsolului cu produse de constructii compatibile tehnic; 
- transportul materialelor si moIozului Ia 10 km, 
- repararea si igienizarea elementelor de constructie din subsol; 
- demontarea-remontarea eehipamentelor in subsol. 

Pentru placa pe sol se va efectua termoizolarea cu un strat de polistiren 
extrudat de 3 cm, concomitent cu monarea instalației de încălzire prin pardoseală, 
numai după încă o evaluare exactă a riscului supraînălțării, în funcție de  grosimea 
stratului de termoizolație cu care este echipată instalația prin pardoseală. 

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica – A1. 
Izolarea termica verticala a soclului: 
Aceasta se va realiza la exterior, asfel încât, la partea inferioară, stratul 

termoizolant să coboare cel puţin 30-40 cm până la CTS. 
— La placa pe sol amplasată peste cota terenului sistematizat (CTS), 

pierderile de căldură, care se petrec, în cea mai mare parte, pe conturul clădirii, în 
zona soclului şi în zona adiacentă, pe o lăţime de 1,00 ... 1,50 m, cea mai 
importantă măsură de îmbunătăţire a protecţiei termice constă în prevederea unor 
straturi termoizolante suplimentare în aceste zone, în primul rând pe faţa exterioară 
a soclului şi numai în al doilea rând termoizolarea orizontală generală. 

— Pentru a obţine o bună rezistenţă mecanică la acţiuni statice şi dinamice, 
foarte probabile în zona soclului, stratul de protecţie a termoizolaţiei se va arma cu 



plasă dublă din fibre de sticlă, iar stratul termoizolant va fi realizat din polistiren 
extrudat, pentru că are caracteristici superioare de rigiditate, de rezistenţă 
mecanică şi la acţiunea umidităţii. 

— Rezemarea stratului de protecţie se face pe console din beton armat sau 
metalice (fie prin intermediul unor plăcuţe din oţel inoxidabil). 

— Soluţia amplasării stratului termoizolant orizontal pe întreaga suprafaţă, 
din polistiren extrudat. Pentru a obţine o bună comportare termotehnică, este 
indicat ca placa din beton slab armat să nu fie legată de soclu. 

Reabilitare termica anvelopa - izolare termica a plaseului peste 
mansarda 

Lucrari de interventie cuprind, in principal: 
- curatarea stratului suport si controlul tehnic de calitate; 
- termoizolarea planseului (suprafata orizontala) cu produse de constructii 
compatibile tehnic; 
- reconditionarea/inlocuirea pieselor metalice deteriorate (jgheaburi si burlane); 
- transportul materialelor si molozului la 10 km, 
- refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale; 
- inlocuirea stratului invelitorii - tabla faltuita; 

Sistemul de termoizolare cuprinde, in principal: 
- strat difuzie si bariera contra vaporilor; 
- material termoizolant - polistiren expandat ignifugat – ARCO EPS 80 grafitat 15cm; 
- spuma poliuretanica si poliuree, 5 cm. 

Clasa de reactie la foc a materialului termoizolant va fi A2-s1, d0. 
 

OBIECTUL 3 - REABILITARE INSTALATII  ELECTRICE 
 
INSTALATIILE DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE; 
Alimentarea cu energie electrica este realizata din blocul de masura si protectie 

existent de 250 A,  prin tabloul electric general T.E.G.. 
Din tabloul T.E.G, se vor alimenta cu energie electrica tablourile secundare  de 

la fiecare nivel, prin coloane electrice. 
INSTALATII ELECTRICE ALE ILUMINATULUI ARTIFICIAL NORMAL  SI 

DE SIGURANTA 
Iluminatul artificial devine important, datorită necesitătilor functionale ale 

spatiilor. 
Mediul luminos confortabil, este determinat de o serie de factori cantitativişi 

calitativi, care caracterizeazăun sistem de iluminat artificial interior, conducând la 
asigurarea confortului vizual, funcţionalităţii şi esteticii încăperii în care se desfăşoară 
activitatea umană. 
 Asfel, s-au prevazut sisteme de iluminat artificial cu surse LED in vederea 
asigurării confortului vizual prin respectarea factorilor cantitativişi calitativi impuşi de 
norme, precumşi a implementării unor soluţii performante din punct de vedere 
energetic care iau in considerare următoarele aspecte: 

 alegerea judicioasăa echipamentelor electrice utilizate, astfel încât instalaţia 
de iluminat să prezinte un grad ridicat al eficienţei energetice; 

 alegerea adecvatăa tipului de sistem de iluminat din punct de vedere al 
distribuţiei fluxului luminos în spaţiu; 

            Acest lucru s-a obtinut printr-o alegere corespunzatoare a tipului si culorii 
sursei de iluminat, prin alegerea tipului de corpuri si prin amplasarea lor. 
 Comanda iluminatului se realizează sectorizat prin întrerupătoare şi 
comutatoare manuale; 



 În  grupurile sanitare s-au prevazut  corpuri de iluminat cu surse LED etanse 
clasele I sau II de protectie. Se vor monta deasupra oglinzii. Se comanda separat, 
prin   intrerupatoare. 
  Circuitele de iluminat se vor realiza  cu cabluri cu conductori  din cupru, avand 
izolatie cu intarziere la propagarea  flacarii de tip CYY F protejate in tub PVC, montat 
ingropat in tencuiala peretilor si aparent  pe jgheab metalic, fixat de elementele de 
structura. 
 Distantele de protectie ale instalatiilor electrice fata de elementele altor 
instalatii sau constructii vor fi conform NP-I7–2011- Normativ pentru proiectarea , 
executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor. 

INSTALATII DE ILUMINAT DE SIGURANTA. 
In cladire s-a prevazut in afara iluminatului artificial normal si urmatoarele 

tipuri de iluminat de siguranta: 
a) iluminat pentru continuarea lucrului; 
b) iluminat de securitate, care se compune din: 

1. iluminat pentru interventii în zonele de risc; 
2. iluminat pentru evacuarea din cladire; 
3. iluminat împotriva panicii; 

 Iluminatul de securitate care cuprinde: 
b.1) Iluminatul de securitate pentru intervenţii - prevazut  în spatiile unde 

sunt amplasate tablouri electrice . 
b.2) Iluminatul de securitate pentru evacuare s-a prevazut pe traseele de 

evacuara a pesoanelor din cladire. 
 Corpurile de iluminat   pentru evacuare au fost amplasate astfel încât să se 
asigure un nivel de iluminare adecvat, (conform NP 061-02), lângă fiecare uşă de 
ieşire şi în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potenţial sau 
amplasamentul unui echipament de siguranţă, după cum urmează: 

 lânga scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct; 
 lângă orice altă schimbare de nivel: 
 la fiecare uşă de ieşire destinată a fi folosită în caz de urgenţă; 
 la panourile de semnalizare de securitate; 
 la fiecare schimbare de direcţie; 
 în exteriorul şi lângă  fiecare ieşire din clădire; 
 lângă fiecare echipament de intervenţie împotriva incendiului şi fiecare punct 

de alarmă. 
b.3)Iluminatul împotriva paniciia fost prevazut in salile acolo unde suprafata 

depaseste 60 mp si in afară de comanda automată a intrării lui în funcţiune, a fost 
prevazut  şi cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de 
serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop.  

 
 
 
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta: 
 pentru continuarea lucrului; 
 pentru intervenţie; 
 si împotriva panicii; 

sunt integrate in iluminatul normal al spaţiilor respective, si s-a asigurat punerea în 
funcţiune la întreruperea iluminatului normal în timpul prevăzut în norma.  

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire si de marcarea hidrantilor 
trebuie să respecte tipurile de marcaj (sens, schimbări de direcţie), simbolurile 
grafice si vor fi realizate din materiale din materiale clasa B de reactie la foc. 



 Punerea în funcţiune a sistemelor de iluminat de siguranţă la întreruperea 
iluminatului normal se va face în timpul prevăzut în norma astfel: 

Tipul sistemului de iluminat Timpul de punere în funcţiune în clădirile 
destinate publicului sau lucrărilor (conform 
SR HD 1838) 

iluminat pentru continuarea lucrului  în 0,5 s – 5 s1) 
iluminat de intervenţie  în 0,5 s – 5 s1) 
iluminat de evacuare în   5 s2) 
iluminat împotriva panicii în   5 s2) 
iluminat pentru marcarea hidrantilor în   5 s2) 

1) Timpul de funcţionare este până la terminarea activităţii cu risc 
2)Timpul de funcţionare este de cel puţin 1h. 
Circuitele iluminatului artificial de siguranta se vor realiza cu cabluri  cu 

conductori  din cupru, avand izolatie cu intarziere la preopagarea flacarii,  montate 
pe jgheaburi metalice, deasupra tavanelor false. si patial  protejate in tuburi de 
protectie montate ingropat in tencuiala peretilor si in sapa de egalizare. 

INSTALATII ELECTRICE DE  PRIZE  
S-au prevazut prize bipolare cu contat de protectie atat pentru racordarea  

aparatelor uzuale cat si pentru racordarea echipamentelor din spatiile proiectate.  
  Circuitele electrice de alimentarea prizelor, se vor realiza  cu cabluri cu 
conductori  din cupru, avand izolatie cu intarziere la preopagarea  flacarii de tip CYY 
F protejate in tub PVC, montat ingropat in tencuiala peretilor si aparent  pe jgheab 
metalic, fixat de elementele de structura. 
 Distantele de protectie ale instalatiilor electrice fata de elementele altor 
instalatii sau constructii vor fi conform NP-I7–2011- Normativ pentru proiectarea , 
executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor. 

INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE PUTERE 
               Instalaţiile electrice de  putere  alimenteaza cu energie electrica  echipamentele  de 
ventilatie si de prepararea apei calde cu panouri solare. 
               Pentru asigurarea energiei electrice de acţionare a motoarelor  acestor  instalatii  se 
prevăd cu circuite electrice realizate cu  cabluri cu conductori din cupru,  montate pe 
jgheaburi metalice fixate de elementele de structura . 
Toate circuitele se vor racorda la tablouri electrice de distribuţie de forta  şi vor fi prevăzute 
cu protecţie la scurtcircuite, supracurenţi de durată sau curenţi reziduali de defect. 

 
INSTALATII DE  PROTECŢIE  PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII 
Protectia împotriva socului electric. 
Sistemul de protecţie la şoc electric este bazat pe întreruperea alimentării, 

corespunzător retelei TN. 
Punctul neutru sau punctul median al sistemului de alimentare este legat la 
pământ. 

 Părţile conductoare accesibile ale instalaţiei sunt  conectate printr-un 
conductor  la bara principală de legare la pământ a instalaţiei (PEN, PE) care este 
conectată la punctul de legare la pământ a sistemului electric de alimentare. 
 S-au prevazut  masuri suplimentare: 
 - legături de protecţie de echipotenţializare între conductoarele de protecţie şi 
părţile conductoare accesibile care are o funcţie similară cu legarea la pământ la 
puncte suplimentare, distribuite cât se poate de uniform. 
 - dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR) cu  curent 
diferential nominal de functionare de  30  mA, pentru prizele cu un curent nominal 
care nu depăşeşte 20A. 

Protectia împotriva efectelor termice. 



Protecţia împotriva producerii incendiului de către echipamentele electrice. în 
funcţionare normală, de avarie sau manevrare greşită, nu trebuie să prezinte pericol 
de incendiu pentru materialele din apropiere. 

S-au prevazut circuite de prize cu protecţie diferenţială pentru receptoarele 
electronice care trebuie să funcţioneze nesupravegheate (telefax, computere, 
televiziune cu circuit închis, instalaţii antiefracţie etc.). 
 Protecţia împotriva supracurenţilor 

Conductoarele active ale circuitelor electrice sunt protejate împotriva 
supracurenţilor datoraţi suprasarcinilor sau scurtcircuitelor.  

Acesta s-a realizat cu disjunctoare echipate cu relee de protecţie la 
supracurenţi şi cu declanşatoare rapide la scurtcircuit, dimensionate conform 
I7/2011,  care au o putere de rupere cel puţin egală cu curentul de scurtcircuit 
prezumat la locul de instalare si asigură şi acţionare selectivă. Caracteristicile 
acestora sunt menţionate în  schemele electrice. 

Protecţia împotriva supratensiunilor (supratensiuni datorate trăsnetului şi 
transmise prin reţele şi supratensiuni de comutaţie) 

Aceast sistem de protectie s-a prevazut  in conformitate cu prevederile NP 
I7/2011 utilizand masurile de protectie fundamentale si anume: 

- Legarea la pământ şi echipotenţializarea. 
  Sistemul de legare la pământ conduce şi dispersează curentul electric de 

trăsnet în pământ. Legătura de echipotenţializare minimizează diferenţele de potenţial şi 
poate reduce câmpul magnetic. 

Pentru sistemul de legare la pământ, specific rețelei TN, se va realiza priză de 
pământ care va fi folosită ca priză unică. 
 La priză de pământ se va lega: 

- Bara principală de protecţie şi echipotenţializare BPPE; 
- Coborârile instalaţiei de paratrăsnet 
Bara principala de legare la pământ, se amplaseaza lângă tabloul general, ca 

nod central a unei reţele de conductoare de protecţie şi pentru  echipotenţializare 
care permite şi o legare unitară la pământ.   

  Protectia cu  aparate de protecţie la supratensiuni are rolul de a limita 
pătrunderea în instalaţiile electrice a unor curenţi electrici de impuls datoraţi 
loviturilor de trăsnet. 

In schemele electrice  sunt indicate aceste aparate  
- SPD tipul I+II instalate în tabloul electric general-TEG; 
- SPD II-amplasate în aval de dispozitivele de tipul I, instalate în tablourile 

electrice descendente din TEG; 
       Alegerea celor mai indicate măsuri de protecţie împotriva supratensiunilor a 
fost realizata  utilizând calculul de  evaluare a riscului. 
  Instalatia  de protectie impotriva supratensiunilor  atmosferice 
  In conformitate cu prevederile NP I7/2011 cp.6 a rezultat si necesitatea 
realizarii instalatiei de paratrasnet exterioară IPTE şi interioară IPTI. IPTE, realizată 
cu PDA  corespunzător nivelului de protecţie calculat 
 Legăturile de echipotențializare ale instalației interioare de protecție la trăsnet 
și cele ale sistemului de protecţie la efectele trasnetului LMPS, sunt componente ale 
sistemului de legare la pamânt, specific rețelei TN. 

Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului este formată din: 
A. Instalaţie IPT exterioară, compusă din următoarele elemente legate între 
ele: 

- dispozitivul de captare; 
- conductoare de coborâre; 
- piese de separaţie pentru fiecare coborâre; 
- priză de pământ tip IPT; 



- piesă de legătură deconectabilă; 
- legături echipotenţiale; 

B. Instalaţia IPT interioară, compusă din: 
- legături de echipotenţializare; 
- bare pentru egalizarea potenţialelor (BEP); 

Un paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) este compus dintr-un vârf de 
captare, un dispozitiv de amorsare şi o tijă suport pe care se găseşte un sistem de 
conexiune al conductorului de coborâre. 

Volumul de protejat este delimitat de suprafaţa de revoluţie care are aceeaşi 
axă cu PDA şi este delimitată de razele de protecţie Rp corespunzătoare diferitelor 
înălţimi h, 

Cele patru coborâri la priza de pământ (care sunt realizate cu  conductor 
rotund din aluminiu cu diametrul de 10 mm), se vor racorda la priza de pamant. 

Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ generale va fi max. 1 ohm.. 
 
 

OBIECTUL 4 - SISTEM INCALZIRE IN PARDOSEALA 
 
Utilizarea unei scheme de încălzire prin radiaţie de pardoseală utilizând 

pompe de căldură și panouri solare ca sursă auxiliară.  
— Tehnologia termo-solară folosește căldura razelor de soare atât pentru 

apa caldă din serpentinele de încălzire, cât și pentru apa caldă menajeră. Astfel, 
sursa de vârf (cazanul) furnizează apa caldă fie în serpentina rezervorului de 
acumulare pentru apa caldă de consum, fie sistemului de încălzire prin pardoseală. 
Comutarea între cele două procese se face prin intermediul vanei cu trei căi, 
aferentă circuitului de încălzire. Schema se utilizează cu preponderenţă atunci când 
temperaturile exterioare din sezonul de încălzire sunt relativ ridicate, astfel încât 
panourile solare să poată acoperi în mare parte necesarul de căldură.  

— Sistemul de încălzire/răcire prin radiaţie de pardoseală este soluţia cea 
mai bine adaptabilă la pompele de căldură. Permite obţinerea unor sisteme 
globale cu coeficienţi de performanţă ridicaţi, deci importante economii energetice. 
Această soluţie prezintă în plus avantajul oferirii unui grad de confort ridicat în 
perioada de iarnă, permite răcirea în perioada de vară, dar nu şi dezumidificarea. În 
scopul obţinerii coeficientului de performanţă maxim, am ales sistemul de încălzire 
care poate asigura temperatura interioară solicitată cu un regim de temperatură al 
apei de intrare cel mai scăzut posibil. Această condiţie apare din funcţionarea 
pompelor de căldură, care în condiţiile unor temperaturi exterioare foarte scăzute 
furnizează fluid caloportor pentru sistemul de încălzire de parametri scăzuţi. Sistem 
de încălzire prin radiaţie de pardoseală Încălzirea prin radiaţie de joasă temperatură 
se caracterizează în principal prin faptul că suprafaţa încălzitoare reprezentată în 
cazul nostru de întreaga pardoseală a încăperii încălzite, cedează căldură prin 
radiaţie mai mult de 50%, restul fiind emisă prin convecţie liberă. Instalaţia constă în 
înglobarea unei serpentine, prin care circulă apă caldă, într-o şapă de beton turnată 
peste un strat izolator aşezat pe placa de beton. 

Avantajele sistemului de încălzire prin radiaţie din pardoseală: 
 - asigură un grad de confort mai ridicat, întrucât temperatura suprafeţelor de 

construcţii ce delimitează încăperea este mai ridicată şi mai uniformă, iar 
temperatura aerului interior este mai scăzută cu (1 ... 3) °C.  

- realizează în încăperi un gradient de temperatură mai scăzut (cca. 
0,2grd/m); 

- oferă un nivel ridicat al confortului termic; 



 - se reduce viteza de circulaţie a aerului în încăpere şi, ca urmare, rezultă o 
calitate a aerului interior mult mai bună faţă de alte forme de încălzire, deoarece se 
evită împrăştierea prafului; 

 - se foloseşte agent termic de joasă temperatură provenit din surse cu 
potenţial scăzut: energie solară, pompe de căldură; 

 - compatibilitate perfectă cu echipamentele termice în condensaţie, ale căror 
randamente sunt cu cel puţin 15% superioare celor clasice; 

 - diminuarea pierderilor prin conductele de transport al agentului termic de 
joasă temperatură, reducerea pierderilor prin convecţie pe suprafeţele vitrate; 

 - reducerea pierderilor prin diminuarea temperaturii aerului interior: distribuţie 
ideală prin încălzire în pardoseală; 

- stratificarea termică pe verticala unei încăperi ideală la acest sistem de 
încălzire;  

- încălzirea prin pardoseală impune o temperatură medie a suprafeţei limitată 
fiziologic la 28-30°C. Este cea mai uzuală.  

- temperatura suprafeţei, din motive fiziologice, nu trebuie să depăşească 
următoarele valori maxime la suprafaţa pardoselii:  

 Zona de lucru: t max = 29°C 
 Zona de margine: t max = 35°C  
 Baie: t max = 33°C  
Aceste limite îngrădesc şi capacitatea de transfer termic a sistemului de 

încălzire prin pardoseală. Emisia de căldură se stabileşte în funcţie de temperatura 
medie a suprafeţei. Capacitatea de încălzire este influenţată şi de poziţia 
(amplasamentul) ţevii de încălzire. Rezistenţa la transfer termic se modifică în funcţie 
de dispunerea ţevii. Astfel, temperatura pardoselii în zona de deasupra ţevii este mai 
mare decât temperatura dintre ţevi, creându-se o variaţie de temperatură. Această 
variaţie depinde de pasul de montaj (distanţa intertubulară) şi trebuie să fie cât mai 
redusă. Am ales pasul 10. 

- în emisia de căldură a suprafeţei pardoselii, fluxul de căldură emis de 
suprafeţa pardoselei depinde de coeficientului global de transfer termic  (W/m2K) 
care este relativ constant, situându-se în jurul valorii de 11 W/m2 K.  

Diferenţa de temperatură Δt dintre tur şi retur se stabileşte la   5K pentru 
încăperea cea mai defavorizată.  

Se va monta schema de incalzire prin radiatie de pardoseala utilizand pompe 
de caldura (8 foraje). Se vor realiza si monta urmatoarele: sistem de incalzire in 
pardoseala Rehau, automatizarea incalzirii in pardoseala Rehau, distributia la 
incalzire, sistem de alimentare cu apa potabila (distributie), sistem de alimentare cu 
apa potabila (echipamente Geberit), sistem de canalizare interioara (distributie), 
sistem de canalizare interioara (echipamente), sonde geotermale, echipamente 
pentru camera tehnica, armaturi camera tehnica. 

 
 
 

OBIECTUL 5 - REABILITARE SISTEM INSTALATII TERMICE 
 
Montarea pe acoperis a sistemului de 7 panouri solare cu tuburi vidate 

(12m2/panou), cu agent de incalzire 40 - 45 % glicol si apa din retea. Se estimeaza 
ca panourile solare capteaza cu o eficienta de 50% timp de 8 ore/zi, 270 zile pe an 
(2160 ore/an), o intensitate solara medie de 280 W/m2. 

Pentru utilizarea surselor regenerabile de energie, s-a prevazut posibilitatea 
prepararii apei calde, utilizand energia solara. 

Camera centralei cuprinde urmatoarele echipamente: 



Agent termic pentru panouri solare plane, 20 l (45% glykol, 55% apa),buc 7  
Racord panou solar pentru montaj pe/sau incastrat inacoperis SKT1.0 buc 1 
Console de baza montaj pe acoperis inclinat tigla/tabla, buc 1 
Console de extindere montaj pe acoperis inclinat tigla/tabla, buc 6 
Set de montaj pe acoperis inclinat tigla,panou solar vertical/orizontal, buc 7  

Flexcon Solar 80l / 8 bar / 2,5 bar buc 1  
Vana termostatata acm R3/4” (anti-oparire) Buderus buc 1  
Aerisitor panou solar SKT1.0 Buderus buc 1  
Teava dubla solar inox preizolat cu cablu electric DN20, colac 20 ml Solare 

buc 50 
Pompa Wilo Yonos Pico 25/1-6 Wilo buc 1  
Pompa Wilo Yonos Pico 25/1-8 Wilo buc 1 
Pompa Wilo Yonos Maxo 30/0,5-10 Wilo buc 2  
Pompa Wilo Star-Z Nova C Wilo buc 1 
Set olandezi pompa Wilo Rp 1 1/4" x G 2", Dn 30 Wilo buc 2  
Robinet HEIMEIER Globo P pentru pompe 1 1/4" Heimeier buc 2  
Robinet HEIMEIER Globo P-S pentru pompe 1 1/4" cu supapa sens Heimeier 

buc 2 
Termometru HEIMEIER rosu pentru robineti Globo Heimeier buc 2  
Vas de expansiune Wilo-H 35/6 Wilo buc 1  
Vas de expansiune Wilo-H 50/6 Wilo buc 1  
Vas de expansiune Wilo Airfix A 80 Wilo buc 1   
Puffer Sun System PR2/500 Izolat, V=500 litri,2 serpentineSun System buc 1   
Distribuitor-colector otel C2 CD cu 2 cai - 2" Diacom buc 2  
Izolatie distribuitor-colector otel C2 CD Diacom buc 2  
Butelie egalizare ZEPARO ZUC 40 Pneumatex buc 1  
Robinet de descarcare de by-pass HEIMEIER Hydrolux 1" FIHeimeier buc 2   
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIECTUL 6 - USI SECTIONALE GARAJ 
 
Sporirea rezistenței termice a elementelor mobile, usi acces garaj, prin 

schimbarea acestora și înlocuirea cu 9 usi sectionale MAXIMA, avand dimensiunile 
3,8 latime x 3,5 inaltime, Gunter Proplus, performante termoenergetic. 
 
 
 

 
OBIECTUL 7 - INSTALATII SANITARE 

 
 

Soluţia proiectată prevede înlocuirea integrală a obiectelor şi armăturilor 
sanitare, utilizând lavoare şi vase closet din porţelan sanitar, calitatea I, spălătoare 
din inox, respectiv baterii monocomandă cu plăcuţe ceramice şi baterii automate cu 
declanşare comandată de senzorul de mişcare si cu temporizator. Echiparea 



obiectelor sanitare cu armături cu consum economic de apă rece şi caldă, previne 
risipa de apă şi de energie. 

De asemenea, grupurile sanitare vor fi echipate cu următoarele accesorii:    
- Etajeră din semicristal cu console nichelate; 
- Oglindă sanitară semicristal, cu margini şlefuite; 
- Dispenser pentru hârtie igienică; 
- Dozator pentru săpun lichid cu acţionare automată; 
- Uscător pentru mâini cu acţionare automată, pentru a asigura condiţiile de 

igienă corespunzătoare funcţiunii. 
Conductele de distribuţie apă rece, apă caldă şi de legătură la obiectele 

sanitare sunt din cupru preizolat, pentru instalaţii de alimentare cu apă, cu diametre 
cuprinse între 15 mm şi 28 mm, montate aparent la plinta şi mascat în ghene din 
rigips. 

 Pentru efectuarea diferitelor intervenţii în exploatare s-au prevăzut robinete 
sferice pe fiecare conductă de legătură precum şi pe fiecare ramificaţie.   

Pentru racordarea obiectelor sanitare la instalaţia de apă rece şi apă caldă se 
vor folosi racorduri din cupru. 

Instalaţia interioară de canalizare s-a prevăzut a se realiza cu tuburi din 
polipropilenă ignifugată (TIP B) cu diametre de 32 – 125 mm. 

Legăturile la coloane se vor monta mascat, cu panta spre coloană.  
La baza fiecărei coloane s-a prevăzut piesă de curăţire, iar la capătul 

conductei de aerisire, căciulă de ventilaţie. Coloanele se vor monta mascat, în 
ghene, cu posibilitate de acces la piesele de curăţire. 

La trecerea prin pereţi şi planşeu, conductele şi coloanele se vor monta in 
manşoane de protecţie din oţel. 

Apele menajere din instalaţiile interioare de canalizare sunt evacuate în 
canale de incintă existente, prin intermediul unui camin de beton, aflat in imediata 
vecinatate a obiectivului, care se va reface integral.  

 Apele pluviale colectate prin jgheaburi şi burlane vor fi descărcate liber la 
nivelul terenului. 

 
 
 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

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; 

 
Valoarea totală a investiției este de 2.205.134 lei cu TVA, din care C+M 1.641.763 
lei, respectiv 1.641.763 lei fără TVA, din care C+M 1.379.633 lei. 
 
 

D E V I Z     G E N E R A L  
Privind  cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii 

REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ DETAȘAMENT POMPIERI TG. NEAMȚ 

 
 CORPURILE C1 (SEDIU ADMINISTRATIV) ȘI C2 (ANEXĂ -GARAJ) 

 
Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare     
(fara TVA) TVA 

Valoare 
(inclusiv 

TVA) 
crt.  lei lei   lei  
1 2 3 4 5 

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 



1.1 Obţinerea terenului 0 0 0 
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 

1.3 
Amenajări pt.protecţia med.,si aduc. la 
starea initiala  0 0 0 

1.4 
Cheltuieli pentru realocarea/protectia 
utilitatilor 0 0 0 

  Total cap.1 0 0 0 
Capitolul 2  Cheltuieli pt. asiguararea utilităţilor necesare obiectivului de investitii                                     

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 0 0 0 

  Total cap.2 0 0 0 
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii de teren  21,150 4,019 25,169 
  3.1.1. Studii de teren 4,550 865 5,415 
  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 
  3.1.3. Alte studii specifice 16,600 3,154 19,754 
3.2 Documentatii - suport si cheltuieli pentru 

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 565 107 672 
3.3 Expertizare tehnica 14,140 2,687 16,827 
3.4 Certificarea performantei energetice si 

auditul energetic al cladirilor 9,200 1,748 10,948 
3.5 Proiectare 138,945 26,400 165,345 
  3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0 
  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii si devizul general 36,595 6,953 43,548 

  
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,350 447 2,797 

  
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor de executie 0 0 0 

  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 100,000 19,000 119,000 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 20,000 3,800 23,800 
3.7 Consultanta 100,000 19,000 119,000 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investii 90,000 17,100 107,100 

  3.7.2. Auditul financiar 10,000 1,900 11,900 
3.8 Asistenţă tehnică 20,483 3,892 24,375 
  3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 6,828 1,297 8,125 
  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3,414 649 4,062 

  
3.8.1.2.  pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de urmarire si control al lucrarilor de 
executie, avizat de catre I.S.C. 3,414 649 4,062 

  3.8.2. Dirigintie de santier 13,655 2,595 16,250 
  Total cap.3 324,483 61,652 386,135 

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 
4.1 Constructii şi  instalaţii  1,137,240 216,076 1,353,316 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 222,491 42,273 264,764 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesita montaj 1,940 369 2,308 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 3,861 734 4,595 

4.5 Dotări 0 0 0 
4.6 Active necorporale  0 0 0 

  Total cap. 4 1,365,532 259,451 1,624,982 



Capitolul 5 Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de şantier 28,431 5,402 33,833 

  
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 19,902 3,781 23,683 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 8,529 1,621 10,150 
5.2 Comisioane,cote, taxe, costul creditului 13,405 0 13,405 

  
5.2.1. Comisioanele  si dobanzile aferente 
creditului bancii finantatoare 0 0 0 

  
5.2.2.  Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 5,828 0 5,828 

  

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii 1,166 0 1,166 

  
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 5,828 0 5,828 

  
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiintare 583 0 583 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 113,724 21,608 135,332 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000 950 5,950 
  Total cap.5 160,560 27,959 188,520 

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste   
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 
6.2 Probe tehnologice si teste 4,619 878 5,497 
  Total cap. 6 4,619 878 5,497 
  Total general  1,855,194 349,940 2,205,134 

  
din care C+M ( 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 

) 1,379,633 262,130 1,641,763 
 
 
 

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; 
 



 
 

 
 

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

 
 

Proiectant, 

INDICATORI - POMPIERI 
 Corpul C1 – sediu administrativ 

pompieri 
Corpul C2 – garaj autospeciale 

 Valoare la 
inceputul 
implementarii 
proiectului: 

Valoare la 
finalul 
implementarii 
proiectului: 

Valoare la 
inceputul 
implementarii 
proiectului: 

Valoare la 
finalul 
implementarii 
proiectului: 

1. Nivel anual al gazelor cu efect de sera 
(echivalent tone de CO2/an)  

75,5 15,65 91,77 11,78 

1b.Nivel anual specific al gazelor cu efect 
de sera ( kgCO 2/m2/an ) 

125,51 
 
 

26,05 
 

190,75 24,4 

2.Consumul anual de energie primara 
(kWh/an) 

227 884,86 32 666,9 
 

192 466,06 24 557,6 

 3.Consumul anual de energie finala in 
cladirea publica (din surse 
neregenerabile) (tep) ( kWh/an) 

160 639,23 32 666,9 
 

135 077 24 557,6 

4.Consumul specific anual de energie 
primara in cladirea publica ( din surse 
neregenerabile) (kWh/m2/an), total: 

378,61 54,27 398,48 50,84 

4.a.Consumul specific anual de energie 
primara in cladirea publica (din surse 
neregenerabile) (kWh/m2/an pentru 
incalzire/racire: 

312,34 26,17 351,19 19,41 

5.Consumul anual de energie primara din 
surse regenerabile (kWh/an) total: 

0 30 922,46 
 

0 16 717,99 

5.a.Consumul anual de energie primara 
din surse regenerabile (kWh/an) pentru 
incalzire/racire: 

0 22 378,54 0 10 578 

5.b.Consumul anual de energie primara 
din surse regenerabile (kWh/an) pentru 
preparare apa calda de consum: 

0 7 008,88 0 333,76 

5.c.Consumul anual de energie primara 
din surse regenerabile (kWh/an) pentru 
electric: 

0 1 535,04 0 5 806,08 

6.Procentul din totalul de consum de 
energie primara dupa implementarea 
masurilor care este realizat prin utilizarea 
surselor regenerabile de energie (la nivel 
de proiect)  kWh/m2/an:  

0 51,37 0 34,61 


