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1. Memoriu tehnic 
 
1.1. Informatii generale 

 Clădirea :Corp B 
 Adresa :Strada Revolutiei, nr.3 Targoviste, Judetul Dambovita 
 Beneficiarul lucrarii : UAT Municipiul Targoviste 
 Destinaţia principală a clădirii : cladire administrativa 

 Tipul clădirii : Clădire P+E+M 

 Auditor energetic: Ing. MIREA GHEORGHE 

 Data efectuării expertizei energetice : Mai 2022 

 Data elaborării raportului de audit: Mai 2022 

Amplasarea clădirii în planul de situaţie este dată în figura alaturata. 

 
 
1.2.   Prezentarea generală a clădirii 

 Cădirea a fost construită în anii 1991, extindere 1999.  
Elementele caracteristice privind amplasarea clădirilor în mediul construit sunt 

următoarele: 
- zona climatică: III conform hărţii de zonare climatică a României, fig A1 din SR 

1907-1 sau Anexa D din normativul C107-2005, partea a 3-a C107/3:     Te = -15oC. 
- zona eoliană: III conform hărţii de încadrare a localităţilor în zone eoliene, fig 4 din 

SR 1907-1; 
- poziţia faţă de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit pentru faţade; 
- amplasare faţă de clădirile învecinate: conform  planului de situaţie; 

1.2.1. Descrierea elementelor arhitecturale 
Clădirea face parte dintr-un ansamblu arhitectural cu destinaţia de liceu. Regimul de înălţime 
al cladirii este P+E+M.  
Are suprafaţă construită de 286 m2 şi desfăşurată de 850 m2.  
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Clădirea este orientată cu faţada principală, către nord-vest. 
Înălţimea libera este de 4,00 m.  
Finisajele sunt obişnuite: 

- tencuieli subţiri la interior, cu zugrăveli obişnuite; 
- tencuieli driscuite, terasit; 
- pardoseli mozaic, gresie. 

Cota ±0,00 a clădirii este situată la +0.3 faţă de nivelul solului. 
1.2.2. Descrierea anvelopei clădirii 
Pereţii exteriori sunt alcătuiţi din cărămidă. Faţada este finisată cu tencuiala driscuita. Sunt 
prevăzute trotuare. Acoperişul este tip sarpanta cu invelitoare tabla. Tâmplăria exterioară este 
din PVC. Uşile exterioare de acces în clădire sunt din pvc. 
1.2.3. Descrierea structurii de rezistenţă 
Structura de rezistenţă a clădirilor este din beton armat si zidarie portanta din cărămidă arsa. 
Pereţii despărţitori nestructurali sunt realizaţi din cărămidă de 40 cm grosime. 
Fişa de expertiză a clădirii cuprinde toate elementele care sunt necesare pentru evaluarea 
performanţelor energetice ale clădirii. 
1.2.4. Descrierea instalaţiilor de încălzire şi apă caldă menajeră 
Clădirea are asigurate toate utilităţile: apă, electrice, canalizare. 
Clădirea este prevăzută cu instalaţii sanitare. 
Prepararea apei calde se va face prin centrala termica.  
Incalzirea spatiilor se face prin centrala termica.  
Consumul de apă caldă este contorizat. 
 
1.3. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii 
 
1.3.1. Caracteristicile geometrice ale construcţiei 

Clădirea are o formă poligonala în plan :  
Lungimea clădirii – 36.00 m 
Lăţimea clădirii – 8.00 m 

Numărul de niveluri deasupra solului : 3 
Înălţimea liberă a  nivelului: 4,00 m  
Înălţimea clădirii (peste cota 0,00) : 12,00 m. 
Aria construită :  

Ac = 286 m2 
Aria desfăşurată  :  

Ad = 850 m2   
Suprafaţa utilă a spaţiilor încălzite :  

Au =  633,00 m2 
Perimetrul măsurat la interior :   

P = 76.86 m 
Aria anvelopei clădirii:  

A = 1184,25 m2 
Volumul încălzit:  

V = 2041,61 m3 
Indicele de formă al clădirii At/V: 0,58 m2/m3 

 
1.3.2. Rezistenţele termice ale elementelor de construcţie ale anvelopei clădirii 
Rezistenţele termice ale elementelor de construcţie ale anvelopei clădirii s-au determinat prin 
calcul termotehnic întocmit în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, astfel : 

 
1.3.2.1. Rezistenţa termică unidirecţională, R, se calculează cu relaţia: 
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R = 
ei 




11
  [m2K/W],     (1) 

în care: 
i - coeficientul de transfer termic superficial la interior, [W/m2K] 
e - coeficientul de transfer termic superficial la exterior, [W/m2K 
 - grosimea elementului de construcţie [m] 
 - conductivitatea termică de calcul a elementului de construcţie [W/mK] 

 
1.3.2.2. Rezistenţa termică corectată, R’, ţine seama de influenţa punţilor termice I1I şi se 
determină cu relaţia : 

  R’ = r  R [m2K/W]     (2) 
în care:  r - coeficient de reducere a rezistenţelor termice unidirecţionale 
 
În tabelul 2 sunt date rezistenţele termice unidirecţionale şi rezistenţele termice corectate pentru 
elementele de construcţie ale anvelopei. 
 
Rezistenţele termice corectate constituie date de bază pentru determinarea consumului de 
energie termică pentru încălzirea clădirii. 
Rezistenţa termică corectată medie pe toată anvelopa clădirii, R , determinată pe baza valorilor 
ariilor elementelor de construcţie şi a rezistenţelor termice corectate, are valoarea R  = 0,941 
m2K/W .          
TABELUL 1  

Nr. Crt. 

D
en

um
ir

e 
el

em
en

t 
co

ns
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uc
ti

e 

O
ri

en
ta

re
a 

S
up

ra
fa

ta
 

R R` 

      (m2)     
1 PE1 NE 37.99 0.702 0.619 

2 PE2 SE 161.08 0.702 0.628 

3 PE3 SV 38.63 0.702 0.620 

4 PE4 NV 216.04 0.702 0.676 
5 PE5 NE 18.36 2.757 2.354 

6 PE6 SE 85.00 2.757 2.394 

7 PE7 SV 18.36 2.757 2.354 

8 PE8 NV 92.84 2.757 2.527 
9 FE1 - 92.97 0.390 0.390 

10 UE1 - 13.35 0.390 0.390 

11 Acoperiș - 206.80 2.775 2.775 

12 Velux   -  -  - 

13 Placă sol - 202.83 1.739 1.641 

14 Intrados - - - - 

15 Terasă balcon - - - - 

Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie, R’, se compară cu rezistenţele 
termice normate, R’min, I1I. 
Criteriul de satisfacere a exigenţei de izolare termică a clădirii este: 

  R’  R‘min       (3) 
În Tabelul 2 sunt date, comparativ, aceste valori pentru elementele de construcţie din 
componenţa anvelopei clădirii. 
Se constată că toate elementele de construcţie ale anvelopei clădirii nu îndeplinesc exigenţa de 
izolare termică. 

         TABELUL 2 



DOSARUL DE EXPERTIZA ENERGETICA AL CLADIRII                                    Corp B     Primaria Targoviste  

 

Prestator: MGM CONSTRUCT ENERGY SRL                                                                                                                                     
Pagina  7 din 14 

Elementul de 
construcţie 

R’ 
[m2K/W] 

R’min 

[m2K/W] 

Satisfacerea 
exigenţei de izolare 

termică 
PE 1,73 1,8 Nu 
Fet 0,39 0,77 Nu 
Uet 0,39 0,77 Nu 
Pter 2,77 5,0 Nu 
Psol 1,64 2,9 Nu 

 
Pentru clădirea de referinţă se consideră următoarele valori ale rezistenţelor termice corectate: 

 pereţi exteriori: R’ = 1,80  m2K/W 
 pod: R’ = 5,0  m2K/W 
 placa sol R’ = 2,9 m2K/W 
 tâmplărie exterioară: R’ = 0,77 m2K/W 

 
Pentru clădirea eficientă energetic se consideră următoarele valori ale rezistenţelor termice 
corectate: 

 pereţi exteriori: R’ = 2.959 / 3.027 m2K/W 
 acoperis: R’ = 6.66  m2K/W 
 tâmplărie exterioară: R’ = 0,995 m2K/W 

 

Elementul de 
construcţie 

R’ 
[m2K/W] 

R’min 

[m2K/W] 

Satisfacerea 
exigenţei de izolare 

termică 
PE- PS1 2.959 1,8 Nu 
PE -PS2 3.027 1,8 Nu 

FE 0,995 0,77 Da 
US 0,995 0,77 Da 
Pter 6.66 5,0 Da 

 
1.3.3. Coeficientul global de izolare termică 
Coeficientul global de izolare termică, G W/(m3K), este o caracteristică de performanţă 
termoenergetică a clădirii care reprezintă pierderile orare de căldură prin transmisie prin 
elementele de închidere ale acesteia, pentru o diferenţă de temperatură de un grad între interior 
şi exterior, raportate la volumul încălzit al acesteia. /2/ 

G = 










 
j

jj

R'

S

V

1 
+ 0,34n        (4) 

în care : 
V = volumul încălzit al clădirii m3 
Sj = aria suprafeţei elementului de construcţie j prin care se produce schimb  de căldură 

între interior şi exterior m2 
j = factor de corecţie a diferenţei de temperatură între mediile separate de elementul de 

construcţie j 
R’j = rezistenţa termică corectată, medie, a elementului de construcţie j m2K/W 
n - viteza de ventilare naturală a clădirii, respectiv numărul de schimburi de aer pe oră, 

h-1 
Valoarea limitată a coeficientului global G este coeficientul global normat de referinţă, GN. 
Criteriul de satisfacere a exigenţei de performanţă termoenergetică globală a clădirii,   cf. /1/, 
este: 
                            G  GN       (5) 
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 Calculele sunt efectuate în breviarul de calcul anexat. Rezultă : 
0,586 W/(m3K)  > 0,430 W/(m3K) 

Se constată că este îndeplinit criteriul de performanţă termoenergetică globală al clădirii. 
 
1.3.4. Consumul anual normal de căldură  
Consumul anual normal de căldură se compune din: consumul anual normal de căldură pentru 
încălzire şi consumul anual normal de căldură pentru apă caldă menajeră. 
Rezultate obţinute: 
- Consum anual de căldură pentru încălzire la nivelul spaţiilor încălzite:  
  an

încQ  = 55,64 MWh/an 

- Consum anual de căldură pentru apă caldă de consum:  
  an

acmcQ  = 5,27 MWh/an 

- Numărul corectat de grade zile pentru încălzire:    
  NGZ = 231  grad·zi 
- Durata sezonului de încălzire :   
  DZ = 230 zile 
 
1.4. Soluţii pentru îmbunătăţirea caracteristicilor termotehnice 
 
1.4.1 Soluţii pentru partea de construcţii 
Pe baza expertizei energetice se propun următoarele soluţii de îmbunătăţire a izolării termice a 
clădirii: 

- Soluţia C1 - Termoizolarea pereţilor exteriori, cu un strat de spuma pliuretanica, de 10 
cm grosime, montata pe faţa exterioară a pereţilor, protejat cu o tencuială decorativă 
subţire armată cu plasă din fibră de sticlă 

- Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS de minim 10 
cm, minim 50cm sub nivelul trotuarului de garda 

- Termoizolarea suplimentara planseu acoperis cu un strat termoizolant din 
polistiren extrudat de 15 cm grosime.   

- Izolarea termică perimetrala a ferestrelor (spaleti laterali, zona glaf si 
intrados buiandrugi) la ferestre cu polistiren extrudat ignifugat XPS de minim 3cm pe o 
latime de minim 25 cm 

- Termoizolarea planseu sol cu un strat termoizolant din polistiren extrudat 
de 10 cm grosime. 

Rezistenţa termică a pereţilor exteriori parte opacă va fi:  
R = 4.103 m2K/W, R’ = 2,959 m2K/W (rezistenţă termică corectată ponderată pe 
partea opacă a peretilor exteriori)  
Rezistenţa termică a terasei va fi: 
R = 6,68 m2K/W R’ = 6.66 m2K/W 
 

- Soluţia C2 - Termoizolarea a pereţilor exteriori, cu un strat de spuma poliuretanica, de 
15 cm grosime, montata pe faţa exterioară a pereţilor, protejat cu o tencuială decorativă 
subţire armată cu plasă din fibră de sticla. 

 - Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS de minim 10 
cm, minim 50cm sub nivelul trotuarului de garda 

- Termoizolarea suplimentara planseu acoperis cu un strat termoizolant din 
polistiren extrudat de 15 cm grosime.   

- Izolarea termică perimetrala a ferestrelor (spaleti laterali, zona glaf si 
intrados buiandrugi) la ferestre cu polistiren extrudat ignifugat XPS de minim 3cm pe o 
latime de minim 25 cm 
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- Termoizolarea planseu sol cu un strat termoizolant din polistiren extrudat 
de 10 cm grosime. 

Rezistenţa termică a pereţilor exteriori parte opacă va fi:  
R = 4,48 m2K/W, R’ = 3.027 m2K/W (rezistenţă termică corectată ponderată pe 
partea opacă a peretilor exteriori)  
Rezistenţa termică a acoperis va fi: 

R = 6.68 m2K/W R’ = 6.66 m2K/W. 
- Soluţia F1 - Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie eficientă energetic.  

1.4.2. Soluţii pentru instalaţii 
Se adoptă următoarele soluţii de instalaţii: 
- Soluţia I1  

o Montarea becurilor economice în locul celor incandescente 
o Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a 

clădirii (introducere permanentă aer exterior prin orificii pe faţade şi evacuare 
aer interior prin băi şi grupuri sanitare) 

o Înlocuirea obiectelor sanitare vechi/ineficiente; 
o Utilizarea panourilor solare pentru prepararea apei calde de consum 
o Utilizarea de dispersoare de duş economice; 
o Înlocuirea garniturilor la robineţi şi repararea armăturilor defecte; 
o Curățarea coșurilor de fum cel puțin o dată la doi ani. 

1.4.3. Prezentare generala fenomen condens 
Pentru o mai buna intelegere a situatiei, vom face o mica descriere a fenomenelor care 

se produc in situatia data. 
Alegerea modului de alcătuire a elementelor de construcţie, din punct de vedere 

termotehnic, se face astfel încât să se realizeze, în principal, următoarele:  
- rezistenţa  termică  minimă  necesară  pentru  asigurarea  climatului  interior,  pentru  

limitarea fluxului termic şi pentru economisirea energiei în exploatarea clădirilor;  
- evitarea  condensării  vaporilor  de  apă  pe  suprafaţa  interioară  a  elementelor  de         

construcţie;  
- rezistenţa  la  permeabilitate  la  vapori,  pentru  limitarea  sau  pentru  împiedicarea       

condensării vaporilor de apă în interiorul elementelor de construcţie;  
- stabilitatea  termică  necesară,  atât  pe  timp  de  iarnă,  cât  şi  pe  timp  de  vară,  pe

ntru  
- limitarea  oscilaţiilor  temperaturii  aerului  interior  şi  pe  suprafaţa  interioară  a           

elementelor  de construcţie. 

Condensul reprezinta transformarea vaporilor de apa din aer in apa lichida pe o 

suprafata rece. La o anumita temperatura aerul poate retine doar o cantitate limitata 

de vapori de apa. Cu cat mai joasa este temperatura, cu atat mai putina apa poate 

retine sub forma de vapori. Daca temperatura aerului plin de umezeala este micsorata 

de o suprafata rece (dincolo de capacitatea sa maxima de a retine apa), apa se va 

forma pe acea suprafata, acest fenomen se numeste condens. 

 In figura de mai jos, se reda pozitia punctului de roua si temperaturii de inghet, 

in cele trei variante; perete de caramida fara izolatie, perete de caramida cu izolatie la 

interior si perete de caramida cu izolatie la exterior. Dupa cum se observa, in cazul 

izolarii la interior este necesar a se utiliza un material cu caracteristici termoizolante 

ridicate, astfel putand reduce grosimea acestuia. 
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 Condensul semnifica faptul ca in aer exista un inalt nivel de umezeala sau 

temperatura suprafetelor este joasa. Atunci cand aerul umed se raceste pana la un 

punct numit TEMPERATURA PUNCTULUI DE ROUA, aerul devine saturat cu vapori de 

apa si apare condensul. Trei variabile sunt prezente in procesul de condens: 

 temperatura aerului din interior 
 nivelul de umiditate din interior 
 temperatura suprafetei (care este functie de temperatura exterioara si de rezistenta termica 

a ansamblului) 
In tabelul de mai jos este redata temperatura de aparitie a condensului in functie de 

temperatura interioara si umiditatea relativa a aerului. 

 
Solutia pentru evitarea condensului consta: 

 fie in cresterea rezistentei termice a ansamblului 
 fie in reducerea nivelului umiditatii relative din zona rece 
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De asemenea, un alt aspect care trebuie avut in vedere este acela al aparitiei mucegaiului, 

fenomen ce este strans legat de cel al condensului la pereti.  
În cazul modernizării energetice a clădirilor, o atenţie specială trebuie acordată 

problematicii evitării  apariţiei  mucegaiului.  Datorită  schimbării  obiceiurilor  de  întreţinere  
şi  ventilare, în ultimii ani s-a constatat o creştere a daunelor produse în cadrul construcţiilor. 
Catalogul de punţi termice poate fi utilizat şi pentru evitarea pericolului de condens superficial. 

Temperaturile scăzute pe suprafaţa interioară a pereţilor conduc frecvent la dezvoltarea 
mucegaiului, un fenomen vizibil cu ochiul liber şi neplăcut. 

Formarea  mucegaiului  pe  suprafeţele  interioare  ale  clădirilor  se  întâlneşte  în  special  
la elementele constructive exterioare, care au temperaturi joase pe suprafaţa interioară. 

Trebuie subliniat că umiditatea relativă a aerului interior necesară prevenirii formării 
condensului nu este aceeaşi pentru prevenirea formării mucegaiului. 

Formarea mucegaiului are loc înaintea apariţiei condensului, datorită porozităţii celor 
mai multe materiale de construcţie (în realitate, în cazul acestor materiale de construcţie 
practic nu se mai ajunge  la  apariţia  condensului,  deoarece  o  mare  cantitate  de  apă  este  
transportată  prin capilaritate).  
 

Pentru funcţiunea de locuire, valoarea limită a factorului de temperatură  f  este de 0,78, 
pentru care se consideră că nu există pericol de apariţie a mucegaiului. Valorile limită care stau 
la baza acestor estimări sunt următoarele: 

-    temperatura interioară de calcul: 20oC 
-    temperatura exterioară de calcul:  –15oC 
-    umiditatea relativă interioară: 60% 
-    rezistenţa termică superficială interioară: 0,25 
-    rezistenţa termică superficială exterioară: 0,04  

 
Există căteva soluţii simple, prin care se poate reduce riscul dezvoltării mucegaiului: 

-    controlul şi o eventuală reducere, când este cazul, a umidităţii relative interioare 
-    adaptarea la necesarul de ventilare 
-    atenţie la poziţionarea mobilierului 
-    folosirea materialelor adecvate pentru finisaje 
-    întreţinere adecvată, inclusiv tratare preventivă a zonelor cu risc 

 

Valorile temperaturii punctului de rouă, θr, sunt stabilite în funcţie de valorile 
temperaturilor interioare de calcul θi şi ale umidităţilor relative ale aerului interior φi,  conform 
reglementărilor tehnice aplicabile. 

Factorul de temperatură pe suprafaţa interioară, fRsi, este definit ca diferenţa dintre 
temperatura pe suprafaţa interioară θsi, calculată cu o rezistenţă superficială Rsi şi temperatura 
aerului exterior θe, raportată la diferenţa dintre temperatura aerului interior θi şi temperatura 
aerului exterior θe. 
 
1.4.3. Efectul soluţiilor de construcţii asupra performanţei de izolare termică a clădirii 

Prin aplicarea soluţiilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii se obţine 
îmbunătăţirea performanţei de izolare termică a clădirii şi încadrarea în condiţiile normate 
referitoare la rezistenţele termice ale elementelor de construcţie, R’min, şi la coeficientul global 
de izolare termică, GN. 
În Tabelul 3 sunt date rezultatele obţinute în urma reabilitării construcţiei, cu referire la 
rezistenţele termice ale elementelor de construcţie ale anvelopei, iar în Tabelul 4 cele referitoare 
la coeficientul global de izolare termică. 

                  TABELUL 3  
Elementul de 
construcţie 

R’ 
[m2K/W] 

R’min 

[m2K/W] 
Satisfacerea 

exigenţei 
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PE- PS1 2.959 1,8 Nu 
PE -PS2 3.027 1,8 Nu 

FE 0,995 0,77 Da 
US 0,995 0,77 Da 
Pter 6.66 5,0 Da 

 
TABELUL 4 

Elementul de 
construcţie 

R  
[m2K/W] 

G 

[W/ m3K] 
GN 

[W/ m3K] 
Satisfacerea 

exigenţei 

Total anvelopă 2.857/2.892 0.188/0,186 0, 430 
NU 

G < GN 

Rezistenţa termică corectată medie pe toată anvelopa clădirii, R , are valoarea:  
R  = 2.857 m2K/W-PS1, respectiv R  = 2.892 m2K/W- PS2. 
Soluţiile propuse conduc la scăderea necesarului de căldură de calcul pentru încălzire al clădirii, 
necesar de căldură care dimensionează mărimea instalaţiei de încălzire centrală. 
 
1.4.4. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii ca urmare a aplicării 
măsurilor de modernizare energetică şi analiza economică a acestora 
S-au avut în vedere următoarele soluţii de modernizare energetică a anvelopei clădirii şi a 
instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum: C1, F1, I1.  
Pentru determinarea efectelor măsurilor de reabilitare şi modernizare energetică a clădirii, 
soluţiile au fost considerate, atât individual, cât şi sub forma unui pachet de soluţii, PS1, PS2, 
maximal care le înglobează pe toate C1+F1+I1, respectiv C2+F1+I1 . 
Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluţie s-a făcut pe baza metodologiei 
utilizate pentru expertiza energetică a clădirii. 
Analiza economică a soluţiilor de modernizare se bazează pe următoarele ipoteze şi valori: 

- Calculele economice se efectuează în Euro, considerând un curs de schimb de 4,95 
lei/Euro  

- Costul specific al energiei termice: 0,20 Euro/kWh.  
- Indicatori de eficienţă economică utilizaţi la analiza comparativă a soluţiilor: 

 Durata simplă de recuperare a investiţiei, NR [ani] 
 Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei, e [Euro/kWh] 

NR = 
ΔE.c

CINV         

în care: 
CINV - costul lucrărilor de modernizare energetică, [Euro] 
E -  economia de căldură realizată prin aplicarea soluţiilor de modernizare 

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

e = 
s

INV

ΔE.N

C
 

în care: 
Ns - durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică. 

                    
1.4.5. Indicatori de eficienţă economică a pachetelor de măsuri preconizate 
 

soluţii tehnice 
/ pachet de 

modernizare 
energetic 

QT 
clădire 

existentă 

QT clădire 
reabilitată 

ΔQ reducer
e 

factură 
energeti

că 

costul 
investiţiei 

pondere 
cost 

investiţie 
din total 
măsuri 

reabilitare 

durata de 
viaţă 

durata de 
recuperare a 

investiţiei         
(200 E/MWh) 
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  MWh/an MWh/an MWh/an % Euro % ani ani 

C1 124.63 118.05 6.58 5.28 94945.63 60.20 20.00 72.15 

F1 124.63 112.87 11.76 9.44 12758.62 8.09 20.00 5.42 
I1 124.63 97.67 26.96 21.63 50000.00 31.70 20.00 9.27 

PS1 124.63 50.94 73.69 59.13 157704.24 100.00 20.00 10.70 

 
soluţii tehnice 

/ pachet de 
modernizare 

energetic 

QT 
clădire 

existentă 

QT clădire 
reabilitată 

ΔQ reducer
e 

factură 
energeti

că 

costul 
investiţiei 

pondere 
cost 

investiţie 
din total 
măsuri 

reabilitare 

durata de 
viaţă 

durata de 
recuperare a 

investiţiei         
(200 E/MWh) 

  MWh/an MWh/an MWh/an % Euro % ani ani 

C2 124.63 117.28 7.35 5.90 108311.61 63.31 20.00 73.68 

F1 124.63 112.87 11.76 9.44 12758.62 7.46 20.00 5.42 
I1 124.63 97.67 26.96 21.63 50000.00 29.23 20.00 9.27 

PS2 124.63 50.77 73.86 59.26 171070.23 100.00 20.00 11.58 

 
Prin aplicarea pachetului de soluţii PS1 se obţine o reducere a facturii pentru energia termică 
de 59.13 %, economia totală de energie fiind de 76.69 MWh/an; durata de recuperare a 
cheltuielilor de investiţie prin economii la energia termică este de 10.40 ani.  
Costul specific al cantitatii de caldura economisita este de 200 euro/MWh/an. 
Costul specific al cantitatii de caldura consumata pentru realizarea conditiilor de confort este 
de 200 euro/MWh. 
Prin implementarea masurilor propuse, se seduc emisiile de CO2 de la 26.13 [kg CO2/m2an] la 
14.56 [kg CO2/m2an]. 
Prin aplicarea pachetului de soluţii PS2 se obţine o reducere a facturii pentru energia termică 
de 59.26 %, economia totală de energie fiind de 73.86 MWh/an; durata de recuperare a 
cheltuielilor de investiţie prin economii la energia termică este de 11.58 ani.  
Costul specific al cantitatii de caldura economisita este de 200 euro/MWh/an. 
Costul specific al cantitatii de caldura consumata pentru realizarea conditiilor de confort este 
de 200 euro/MWh. 
Prin implementarea masurilor propuse, se seduc emisiile de CO2 de la 26.13 [kg CO2/m2an] la 
14.5 [kg CO2/m2an]. 
In urma analizei celor doua scenarii, recomandarea auditorului pentru imbunatatirea 

performantei energetice a cladirii au in vedere solutiile cuprinse in scenariul 1 (PS1). 

 

1.4.6 Soluţii pentru utilizarea energiei regenerabile 
    

 Ca si solutii pentru utilizarea unor sisteme alternative de energie, avand in vedere 
caracteristicile si destinatia cladirii se pot monta pe acoperis panouri solare cu tuburi vidate 
pentru preparare a apei calde menajere. 
 Astfel, se pot monta pe acoperisul cladiri 3 panouri solare cu tuburi vidate cu suprafata de 
4.8 mp. Rata de acoperire a consumului de apa calda menajera va fi de 65.7%. Instalatia solara 
va avea un aport solar de 2701 kWh si aport specific anual al colectorilor:  563 kWh/m. 
 De asemenea, se poate utiliza un kit instalatie fotovoltaica cu panouri solare, acesta aducand 
un aport la consumul comun de energie electrica necesara functionarii obiectivului. 
 Toate aceste masuri implica o serie de costuri suplimentare, pentru care este necesar un 
calcul economic, precum si existenta spatiului necesar pentru echipamentele conexe. 
 Un alt aspect important este acela al cladirii cu caracter de monument istoric, ceea ce implica 
o serie de restricții la fatada si implicit la posibilitate de a monta pe acoperis aceste panouri. 
 Prin utilizarea energiei regenerabile provenita de la cele doua tipuri de sisteme, de preparare 
apa calda menajera cu panouri solare si aport de energie electrica cu panouri fotovoltaice, se 
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pot face economii importante in asigurarea utilitatilor, decizia de utilizare a celor doua sisteme 
fiind luata de beneficiar in functie de factorii tehnici si economici ai investitiei.  
 
Tabel indicatori 

Rezultate  

Valoare la 
începutul 

implementării 
proiectului 

Valoare la 
finalul 

implementării 
proiectului 

Reducere Procent 

Consumul anual specific de energie finală 
pentru încălzire (kWh/m2 an) 88.73 31.50 57.23 64.50 

Consumul de energie primară totală 
(kWh/m2 an) 196.87 136.97 59.89 30.42 

Consumul de energie primară totală 
utilizând surse convenționale (kWh/m2 an) 196.87 120.29 76.58 38.90 

Consumul de energie primară totală 
utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an) 0.00 16.68     

Nivelul estimat al gazelor cu efect de seră 
(echivalent kgCO2/m2 an) 22.95 12.26 10.69 46.58 
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FIŞĂ DE EXPERTIZĂ TERMICĂ 

 
Conform Normativului Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor – 
Partea a III-a AUDITUL ENERGETIC ŞI CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ AL 

CLĂDIRII – Mc 001 / 3 - 2006/. Anexa 1 
 
Clădirea:  Corp B „Primaria Targoviste”  
Adresa : Strada Revolutiei, nr.3 Targoviste, Judetul Dambovita 
Beneficiarul lucrarii: UAT Municipiul Târgoviste 

 Categoria clădirii: 

  locuinţe  birouri   spital 
  comerţ  hotel   autorităţi locale / guvern 
  şcoală  cultură  altă destinaţie:  
 

 Tipul clădirii: 

  individuală  înşiruită 
  bloc  tronson de bloc 
 

 Zona climatică în care este amplasată clădirea: II 

 Regimul de înălţime al clădirii: P+E+M 

 Anul construcției: anii 1991, extindere 1999 

 Proiectant/constructor: -  

 Structura constructivă:                                             
  zidărie portantă  cadre din beton armat 
  pereţi structurali din beton armat  mixt 
  integral prefabricată  schelet metalic 

 Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia: 

  partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ, 
  secţiuni reprezentative ale construcţiei, 
  detalii de construcţie, 
  planuri pentru instalaţia de încălzire interioară, 
  schema coloanelor pentru instalaţia de încălzire interioară, 
 planuri pentru instalaţia sanitară, 

 Gradul de expunere la vânt: 

  adăpostită  moderat adăpostită  liber expusă (neadăpostită) 
 

 Starea subsolului tehnic al clădirii: 
  Uscat şi cu posibilitate de acces la instalaţia comună, 
  Uscat momentan, dar inundabil, cu posibilitate de acces la instalaţia comună, 
  Subsol inundabil cu posibilitate de acces la instalaţia comuna 

 Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele cardinale, a distanţelor 
până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a punctului 
de racord la sursa de căldură exterioară.  
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 Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici 
termotehnice ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii: tip, suprafaţă, 
straturi, grosimi, materiale, punţi termice: 

 Pereţi exteriori opaci: 
 alcătuire: tip I 

PE nord-
est 

Descriere 
Suprafaţă 

[m²] 

Straturi componente (i  e) Coeficient 
reducere  

r [%] Material Grosime [m] 

 
 
 Ext. 

Tencuială 37.99 Mortar de 
ciment şi var 

0,025  
 

0,88 Cărămidă  Cărămidă 0,40 
Tencuială Mortar de 

ciment  
0,025 

PE sud-est Descriere 
Suprafaţă 

[m²] 

Straturi componente (i  e) Coeficient 
reducere 

[%] Material Grosime [m] 

 
 
 Ext. 

Tencuială  
 

161.08 

Mortar de 
ciment şi var 

0,02  
 

0,89 Cărămidă  Cărămidă 0,40 
Tencuială Mortar de 

ciment  
0,02 

PE sud-vest Descriere 
Suprafaţă 

[m²] 

Straturi componente (i  e) Coeficient 
reducere 

r [%] Material Grosime [m] 

 
 
 Ext. 

Tencuială  
 

36,83 

Mortar de 
ciment şi var 

0,02  
 

0,88 Cărămidă  Cărămidă 0,40 
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Tencuială Mortar de 
ciment  

0,02 

PE nord-
vest 

Descriere 
Suprafaţă 

[m²] 

Straturi componente (i  e) Coeficient 
reducere  

r [%] Material Grosime [m] 

 
 
 Ext. 

Tencuială  
 

216.04 

Mortar de 
ciment şi var 

0,02  
 

0,96 Cărămidă  Cărămidă 0,40 
Tencuială Mortar de 

ciment  
0,02 

PE nord-est Descriere 
Suprafaţă 
[m²] 

Straturi 
componente (i 
 e) 

Coeficient 
reducere [%] 

 

 Pereţi exteriori opaci: 
 alcătuire: tip 2 

PE nord-
est 

Descriere 
Suprafaţă 

[m²] 

Straturi componente (i  e) Coeficient 
reducere  

r [%] Material Grosime [m] 

 
 
 Ext. 

Invelitoare 18.36 Tablă 0,001  
 

0,85 
Izolatie Vata 0,10 
Pereti OSB lemn  0,025 

PE sud-est Descriere 
Suprafaţă 

[m²] 

Straturi componente (i  e) Coeficient 
reducere 

[%] Material Grosime [m] 

 
 
 Ext. 

Invelitoare  
 

85.0 

Tablă 0,001  
 

0,86 Izolatie Vata 0,10 
Pereti OSB lemn  0,025 

PE sud-vest Descriere 
Suprafaţă 

[m²] 

Straturi componente (i  e) Coeficient 
reducere 

r [%] Material Grosime [m] 

 
 
 Ext. 

Invelitoare  
 

18.36 

Tablă 0,001  
 

0,85 Izolatie Vata 0,10 
Pereti OSB lemn  0,025 

PE nord-
vest 

Descriere 
Suprafaţă 

[m²] 

Straturi componente (i  e) Coeficient 
reducere  

r [%] Material Grosime [m] 

 
 
 Ext. 

Invelitoare  
 

92.84 

Tablă 0,001  
 

0,91 Izolatie Vata 0,10 
Pereti OSB lemn  0,025 

 Aria totală a pereţilor exteriori opaci [m²]: 668.3 

 Stare:  bună,  pete condens,  igrasie, 

 Starea finisajelor:  bună,  tencuială căzută parţial  

 Tipul şi culoarea materialelor de finisaj: tencuiala driscuita, gri 

 Elemente de umbrire a faţadelor: nu 
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 Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii: - nu este cazul  

   Pereţi către spații anexe: nu este cazul 
 alcătuire: 

P Descriere Arie [m²] 
Straturi componente (i  e) Coeficient 

reducere  
r [%] Material Grosime [m] 

      
   
   

 Aria totală a pereților către casa scărilor [m2]: 

 Volumul de aer din casa scărilor [m3] 

 Planşeu peste sol:  

Descriere 
Suprafaţă 

[m²] 

Straturi componente (i  e) Coeficient 
reducere,  

r [%] Material Grosime [m] 

 pardoseala  
 

202.83 

gresie 0,04 

0,96 

 sapa mortar 0,10 

 Placa ba Beton armat 0,13 

 pietris pietris 0,25 

 Suprafaţa totală a planşeului peste parter [m2] : 202.83 

       Terasă/Acoperiş:  
 Tip:  circulabilă,  necirculabilă 

 Stare:  bună,  deteriorată 

                  uscată,  umedă 
 Ultima reparaţie:  < 1an,  1-2 ani 

                                   2-5 ani,  > 5 ani 
 Aria totală a terasa [m2] : 206.8 

 Material finisaj: tabla 

 Starea acoperis:  

   Bună   

    Acoperiş spart/neetanş la acţiunea ploii sau a zăpezii 

   Planşeu sub pod: 
        

Descriere 
Suprafaţă 

[m²] 

Straturi componente (i  e) Coeficient 
reducere, r 

[%] Material Grosime [m] 

 hidroizolatie  Tigla 0,025  
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 astereala  
 

206.8 

lemn 0,025  
 

0,98 
 Placa beton  Beton armat 0,20  

 
tencuiala 

 mortar 0,005  

 Aria totală a planşeului [m²]: 206.8 

 Ferestre / uşi exterioare: 
 

Descriere 
Suprafaţă 

[m²] 
Tipul 

tâmplăriei 
Grad etanşare 

Prezenţă 
oblon (i/e) 

 Simplă  106.32 PVC satisfăcător - 

 Starea tâmplăriei:  bună / foarte bună   evident neetanşă 

  fără măsuri de etanşare, 

  cu garnituri de etanşare, 

  cu măsuri speciale de etanşare; 
 
  Alte elemente de construcţie: - nu este cazul 

 Elementele de construcţie mobile din spaţiile comune: 

 uşa de intrare în clădire: 

  Uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere , 

  Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada 

de neutilizare, 

  Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată frecvent 

deschisă în perioada de neutilizare, 

 ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei şi gradul de etanşare; 

  Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare, 

  Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe, 

  Ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte, 

 Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit: 

 Aria utilă a pardoselii spaţiului încălzit [m²]/Aria desfăşurată  [m²]: 

                      Au = 633/ Atî = 850 
 Volumul spaţiului încălzit [m³] : 2041,61 

 Înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: 4.00 

 Gradul de ocupare al spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare a instalației de încălzire: 40 

persoane; încălzire în regim discontinuu 
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 Raportul dintre suprafaţa faţadei cu balcoane închise şi suprafaţa totală a faţadei prevăzută cu 

balcoane:  nu este cazul 

 Adâncimea medie a pânzei freatice: nu s-au obţinut date 

 Înălţimea  medie a subsolului tehnic faţă de cota terenului sistematizat [m]: nu este cazul  

 Perimetrul : 76.86 m 

 Instalaţia de încălzire interioară: 

 Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:dezafectata 

 Sursă proprie GN 
 Centrală termică de cartier 
 Termoficare – punct termic central 
 Termoficare – punct termic local 
 Altă sursă sau sursă mixtă:   

 Tipul sistemului de încălzire: 

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

 Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: - nu este cazul 

 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice: - nu este cazul 

Tip Etaj Nr. corpuri statice (buc) Suprafața echivalentă termic 
[m²] 

Corp static 

  
În 

spaţiul 
locuit 

În spaţiul  
comun Total În spaţiul 

locuit 
În spaţiul  
comun Total 

P 16 - 16 108.22 - 108.22 
E 15 - 15 86.13 - 86.13 
M 11 - 11 93.1 - 93.1 

Total 42 0 42 287.41 0.00 287.41 
 

 Tip distribuţie a agentului termic de încălzire:  
inferioară,             superioară,  mixtă 

 Necesarul de căldură de calcul [kW] : 55.6 
 Racord la sursa proprie cu căldură: 

                racord unic,   multiplu: - 
 Diametru nominal; -   
 Contor de căldură: Da 
 Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivel de racord, reţea de distribuţie, coloane):  - Nu  

-         
 La nivel de racorduri: - Nu 
 Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor statice): 

  Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt funcţionale, 
  Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre 

acestea nu sunt funcţionale, 
  Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puţin jumătate 

dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale, 
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 Reţeaua de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite – 10 m 
 

 Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor: 
  Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul 

sezon de încălzire, 
  Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate înainte de 

ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani, 
  Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult 

de trei ani în urmă, 
 Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire: 

  Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a 
acestora, funcţionale, 

  Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a 
acestora sau nu sunt funcţionale, 

 
 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: - Aria planşeului 

încălzitor :  ……….. m2 
 

Diametru serpentină (mm)  
Lungime (m)  

 
 Date privind instalaţia de apă caldă menajeră:  

 Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere: 
 Sursă proprie, cu: GN 
 Centrală termică de cartier 
 Termoficare – punct termic central 
Termoficare – punct termic local 
 Altă sursă sau sursă mixtă:  

 Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere: 
 Din sursă centralizată; 
 Centrală termică proprie, 
 Boiler cu acumulare, 
 Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m., 
 Preparare locală pe plită, 
 Alt sistem de preparare a.c.m.:  

 Puncte de consum a.c.m. / a.r.; 6/12 
 Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri;      

- lavoar   6 
- vas WC   6 
- Racord la sursa centralizată cu căldură:  

                       racord unic,   multiplu:       puncte, 
 Diametru nominal [mm]  -, presiune necesară (nominal)  - ; 
 Conducta de recirculare a a.c.m.:  

     funcţională,      nu funcţionează       nu există 
 Contor de căldură general: Da 
 Existenţa vizei metrologice : -  
 Debitmetre la nivelul punctelor de consum:  

                     nu există     parţial      peste tot 
 Alte informaţii: 

- accesibilitate la racordul de apa calda din canalul termic: - 
- programul de livrare a apei calde menajere: ore/zi –  8 
- facturi pentru încălzire şi apa caldă menajeră:  
- date privind sursa de căldură pentru prepararea apei calde menajere: - 
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- date privind starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.: - armături sanitare cu pierderi de 
apă 

- informaţii privind instalaţia de climatizare: AC monosplit 
- informaţii privind instalaţia de ventilare mecanică: Cladirea nu este prevazuta cu 

instalatie de ventilare. 
- informaţii privind instalaţia de iluminat : corpuri de iluminat fluorescente şi 

incandescente 
 

 
ÎNTOCMIT 

AUDITOR ENERGETIC 
 

Ing. MIREA GHEORGHE 
 
 

Tel: 0745.025.633 
www.e-audit-energetic.ro 

e-mail: mireagheorghepfa@gmail.com office@mgmconstruct.com  
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Junkers Solarsimulation 1.2 -   Simulare solara   -

Informatii despre proiect

Nume Corp B 

Locatie Tirgoviste

Panou solar cu tuburi
vidate Junkers VK 180
4,80 m2   (3 Buc.)

35,0° Înclinare
0,0° Abatere fata de sud

Boiler
250 litri

Apã caldã 
200 litri/zi cu 55°C

Centrala pe gaz natural
cu condensare

Rezultate ale simularii

Necesar de caldura Apa calda cu pierderi ale boilerului     4017 kWh/an

Rata de acoperire Apã caldã      67,2%

Indici Randament      38,7%
Aport specific anual al colectorilor       563 kWh/m2

Randament solar Apã caldã     2701 kWh/an

Bilantul ecologic Economisire energie     3409 kWh/an
      341 m3 gaz

Descarcare CO2       648 kg/Anul

Aceste rezultate au fost determinate printr-un calcul al modelului matematic. Beneficiile reale respectiv 
economiile pot devia datorita oscilatiilor vremii, utilizatorului si altor factori. Schema de mai sus a instalatiei nu 
înlocuieste planul tehnic al instalatiei solare. Înaintea unei transformari la nivelul unui sistem instalat toti 
parametrii care au dus la rezultatele simularii, vor fi comparati în mod amanuntit cu parametrii care trebuie 
anticipati. Raspunderea pentru aceasta comparatie apartine proiectantului, instalatorului sau investitorilor.
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Junkers Solarsimulation 1.2 -   Bilantul de energie   -

Proiectul: Corp B 
Locatie: Tirgoviste latitudine geogr.: 44,9°
Colector: 4,80 m²   (3 Buc.) Panou solar cu tuburi vidate Junkers VK 180
Caracteristica: c0 = 0,641   c1 = 1,059 W/(m²K)   c2 = 0,0045 W/(m²K²)
Înclinare: 35,0° Abatere fata de sud: 0,0°
Tip instalatie: Încalzire apa potabila cu boiler bivalent
Boiler: 250 litri

max. 75°C / min. 54°C
Necesar de caldura: 10,47 kWh/zi = 200 litri/zi de la  10°C la 55°C

Luna Aport Radiatie Energie Rata de Randa-
solar solara Conv. acoperire ment
  [kWh]   [kWh]   [kWh]   [%]   [%]

Ianuarie:         118         281         219       35       42
Februarie:         151         371         164       48       41
Martie:         221         555         122       65       40
Aprilie:         263         674           70       79       39
Mai:         308         824           39       89       37
Iunie:         310         851           25       92       36
Iulie:         332         932           17       95       36
August:         324         869           22       93       37
Septembrie:         258         632           73       78       41
Octombrie:         210         502         126       62       42
Noiembrie:         119         274         205       37       43
Decembrie:           89         207         234       27       43
Total:       2701       6971       1315       67       39

Aport specific anual al colectorilor:   563 kWh/m²
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