
ROMANIA  
JUDETUL GORJ                                                                                                                   
COMUNA  RUNCU 

 CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA Nr.32 
privind participarea comunei Runcu in proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICA SI 

GESTIONARE INTELIGENTA A ENERGIEI, SCOALA PRIMARA BÂLTA, COMUNA RUNCU, 
JUDETUL GORJ” pentru care se depune Cerere de finantare nerambursabila in cadrul 

Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10-Fond local, 
 

Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj 
Având in vedere: 
-Referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind participarea comunei Runcu in 

proiectul„EFICIENTIZARE ENERGETICA SI GESTIONARE INTELIGENTA A ENERGIEI, SCOALA 
PRIMARA BÂLTA, COMUNA RUNCU, JUDETUL GORJ” pentru care se depune Cerere de finantare 
nerambursabila in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10-Fond local, 

-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort; 
          - prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 2021/241 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, -prevederile 
Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 999/10.05.2022 privind aprobarea 
Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de 
proiecte PNRR/2022/C10 

-Prevederile HGR 907/2016  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 ; 

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Runcu; 
           - prevederile art. 129 alin.(2) lit.b) coroborate cu cele ale alin.( 4) lit. d) din Ordonanta de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
            În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) coroborate cu cele ale art.196 alin.( 1) lit. a) din Ordonanta 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

HOTARASTE : 
        Art.1.Se aproba participarea Comunei Runcu cu proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICA SI 
GESTIONARE INTELIGENTA A ENERGIEI, SCOALA PRIMARA BÂLTA, COMUNA RUNCU, JUDETUL 
GORJ, in vederea solicitarii unei finantari nerambursabile in cadrul PNRR – Componenta 10- Fondul Local. 
        Art.2. Se aproba Nota de Fundamentare , conform Anexei 1 – parte integranta a prezentei Hotarari si  
Descrierea sumara a investitiei conform Anexei 2 parte integranta a prezentei Hotarari . 
        Art.3.Se aproba valoarea totala a proiectului in suma de 1.035.125,67 lei, fara TVA din care :  
Valoare eligibila : 766.759,75 lei, fara TVA; 
Valoare neeligibila : 268.365,92 lei, fara TVA 
TVA  - 196.673,87 lei  



       Art.4.Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Runcu, a valorii tuturor 
cheltuielilor neeligibile ce pot sa apară în timpul implementării proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICA 
SI GESTIONARE INTELIGENTA A ENERGIEI, SCOALA PRIMARA BÂLTA, COMUNA RUNCU, JUDETUL 
GORJ. 
       Art.5.Se aproba imputernicirea primarului comunei Runcu pentru a semna Cererea de Finantare si 
toate documentele anexe cererii de finantare , a asigura depunerea proiectului si a reprezenta comuna 
Runcu pe toata durata de implementare a proiectului. 
      Art.6.Primarul Comunei Runcu si aparatul de specialitate vor asigura ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari, iar secretarul va asigura comunicarea ei. 
          Adoptată în ședința  ordinară din data de 22.06.2022 cu un număr de 15 voturi „ pentru” din cei 15 
consilieri locali  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   
 
  Data: 22.06.2022 

 
PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                                        CONTRASEMNEAZA 
          CONSILIER,                                                                            SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI           
  JIANU SERGIU-ALIN                                                                                                  VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                Anexa 1 la HCL.32/2022 

Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta C10 – Fondul Local 
 
 

Anexă la Ghidul specific 
Model F 

 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local 

  I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile 
publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

 

Nr. 
Crt. 

Descriere 
Titlu apel proiect  : ‟EFICIENTIZARE ENERGETICA SI 
GESTIONARE INTELIGENTA A ENERGIEI, SCOALA 
PRIMARA BÂLTA, COMUNA RUNCU, JUDEȚUL GORJ‟ 

1. 

Descrierea pe 
scurt a situației 
actuale (date 
statistice, 
elemente 
specifice, etc.) 

1.1.Denumirea Investitiei propuse  - Eficientizare 
Energetica si Gestionare Inteligenta a Energiei 
Scoala Primara Bâlta, Comuna Runcu, Județul Gorj 
1.2. Beneficiarul investitiei – UAT Comuna Runcu, 
Judetul Gorj 
1.3.Context si amplasare investitie:  
Comuna Runcu este unitate administrativ teritoriala 
ce isi desfasoara activitatea autonom, potrivit 
prevederilor legislatiei nationale, in vigoare. Din 
punct de vedere geografic UAT Runcu  este situată în 
partea de nord a judeţului Gorj, la o distanta de 17 
km vest de Târgu Jiu, de-o parte şi de alta a apelor 
cristaline: Sohodolul, Jaleşul şi Şuşiţa Seacă, la 
poalele Munţilor Vâlcan. La limita sudică, prin satul 
Răchiţi, trece DN 67 D, care face legătura între  
municipiul Tg-Jiu și localitățile rurale Lelești, Runcu, 
Peștișani și așezarea urbană Orașul  Tismana.  
În componenţa comunei se află 7 sate, anume: Runcu 
- reşedinţa comunei, Bâlta, Bâltişoara, Dobriţa, 
Răchiţi, Suseni si Valea Mare, componenta stabilita in 
baza Legii nr. 2/1968 de organizare administrativ 
teritoriala a Romaniei. 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația 
comunei Runcu se ridică la 5.383 de locuitori . 
Raportată la suprafața totală a comunei de 26.825,8 
ha  rezultă o densitate medie de 20,07 locuitori / km2 
Populatia tanara (cu varste cuprinse intre 0-39 ani) 
insumeaza 2299 locuitori, reprezentand cca 43 % 
din populatia comunei . 
Populatia cu varsta medie , respectiv cu varste 
intre 40-65 ani numara cca 1886 locuitori , 
reprezentand 35 % din total populatie . 
Populatia varstnica  reprezinta 22 % din totalul 
populatiei . 

http://www.placelook.com/place/3951957
http://www.placelook.com/place/3951952
http://www.placelook.com/place/3946340
http://www.placelook.com/place/3930755
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
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 Din aceste date rezulta  ca UAT Comuna Runcu  este 
o comuna cu populatie  preponderant  tanara, cu un 
raport echilibrat intre  populatia activă și populatia 
varstnica.  
In acest context, educatia este deosebit de 
importanta, infrastructura scolara constituie o 
prioritate pentru UAT Runcu. 
la nivelul comunei predomină populația instruită, 
cu nivel mediu și superior de studii, atâta în rândul 
populației de genul masculin cât și în rândul 
populației de genul feminin. 
Există un numar important de  persoane care au 
locuința atât pe raza comunei cât și pe raza orașelor 
din apropiere.  
Acest fapt contribuie la  diminuarea scriptică a 
numarului de locuitori. Faptic se constată o 
stabilitate  bună a locuitorilor comunei Runcu, 
stabilitate  favorizată de apropierea de municipiul 
resedință de județ  retele de utilitati pe raza 
comunei si infrastructura de transport 
județeană/locala foarte bună. 
Pe raza comunei Runcu se regăsesc un numar relativ 
mare de locații (spații) pentru instituții de 
învățământ ce asigură pregătirea școlară și 
preșcolară, dar unele dintre ele sunt in conservare, 
datorita scaderii numarului de elevi.  
Astfel, pe raza comunei Runcu se regăsesc un numar 
de 6 locații (spații) pentru instituții de învățământ ce 
asigură pregătirea școlară și preșcolară: 
1.Liceul Tehnologic "General Constantin Sandru" 
Bâlta, cu clasele V - XII - Învățământ de zi  ,  
2. Şcoala Primară Bâlta, Şcoala cu clasele P-IV, 
Învăţământ de zi și Grădinița Bâlta. 
3.Şcoala Gimnazială Runcu, Şcoala cu clasele P-VIII, 
Învăţământ de zi; 
Pentru prescolari exista gradinite cu program normal 
in satele: 
❖ Grădiniţa Runcu;   
❖ Grădiniţa Dobriţa;   
❖ Grădiniţa Valea Mare;   

 
Investitia propusa prin proiect vizează eficientizarea 
energetica a cladirii in care functioneaza Şcoală 
Primară Bâlta, respectiv clădirea in forma de L , cu 
două corpuri alipite – ce formeaza un corp comun (cu 
un singur numar cadastral) 
Elemente specifice  
Cladirea Școlii Primare Bâlta este situată in comuna 
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Runcu, satul Bâlta, strada G-ral Constantin Sandru, 
nr. 79, judetul Gorj. A fost realizata in anii 1970 și 
face parte din categoria cladirilor educationale, 
avand destinatia de ȘCOALĂ PRIMARĂ și GRĂDINIȚĂ.  
Cladirea propusa este inclusa in Domeniul public al 
Comunei Runcu, terenul pe care este amplasata 
constructia  este amplasat in intravilanul satului Bâlta 
si apartine domeniului public potrivit HGR 973/2002.  
Din punct de vedere economic folosința actuală si 
destinatia terenului este teren curti constructii 
(număr cadastral 38997).  
Din punct de vedere tehnic, suprafata de teren pe 
care este realizata constructia școlii are o suprafata  
1174 mp,  nu este in zona cu restrictii sau in zona cu 
regim special. 
Accesul  in  amplasament   se  face  din  drumul  

comunal DC131A care se deriva din DC 134 ce face  

legatura  intre DC131A   si  DN 67D. Conform  Planului  

de  amplasament  si  delimitare  a  imobilului (numar  

cadastral 38997) . 

Adresa  imobilului  este: Comuna Runcu , sat Bâlta, 
strada G-ral Constantin Sandru, nr. 79 si  se  indica  
pe numarul cadastral 38997 pentru amplasament 
scoala Primara 
Cladirea scolii este functionala. In principiu aceasta 
nu prezinta deficiente de structura (rezistenta) dar 
prezinta deficiente majore la celelalte elemente 
constructive si functionale respectiv la:  pardoseli si 
planseu prin lipsa izolatiei termice, izolatie termica 
exterioara insuficienta, instalatii aferente 
constructiilor prin lipsa instalatiilor termice si 
deficiente la instalatiile electrice. 
Clădirea supusa reabilitării, este o construcţie cu 
doua corpuri unite ce formeaza un singur imobil , 
cu regim de inaltime Parter. 
Cladirea a fost edificata in anul  1970. Construcţia 
existentă are structura de rezistenţă de tip zidărie 
portantă din cărămidă, cu fundaţii din zidărie de 
piatra si beton, pereţi interiori si exteriori din 
cărămidă şi planşeu din lemn. Planşeul peste 
parter este executat din lemn. 
Din punct de vedere structural, imobilul are 
urmatoarele caracteristici : 
-Intrarea principala in cladire este amplasata pe 
fatada principala (Est) - pentru grădiniță şi pe 
faţada Nord – pentru şcoală, cu două uşi duble din 
PVC cu geam termopan cu două foi de sticlă şi cu 
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placă  weiss, câte una pentru fiecare corp.  
-Există şi o intrare secundară pentru corpul C1 pe 
faţada Vest cu uşă dublă din PVC. 
-Peste parter clădirea are pod. Accesul în pod se face 
printr-un chepeng interior. 
  Acoperişul este de tip şarpantă în mai multe ape 
cu învelitoare din tablă amprentată tip ţiglă, în 
stare bună, care a fost montată în anii trecuţi 
  Există montate jgheaburi pentru colectarea şi 
descărcarea apelor pluviale de pe învelitoare 
Finisajele elementelor clădirii sunt după cum 
urmează: 
-Pereţii exteriori: sunt cu tencuială decorativă albă. 
-Elevaţia (soclul): clădirea are un soclu cu înălţimea 
variabilă realizat din piatră rostuită, vopsită maro. 
-Pereţii interiori sunt tencuiţi cu mortar de var-
ciment şi zugrăviţi cu vopsea lavabilă în culori 
deschise, în general alb. 
-Tavanele sunt de lemn cu tencuială pe scândură, 
sub care s-a montat în anul 2009, tavan fals din 
gips - carton. 
 -Pardoselile sunt astfel: din gresie pe holuri şi grupul 
sanitar; din parchet melaminat montat pe placă OSB 
peste pardoseala veche de parchet de stejar şi 
duşumea. 
Regimul de înăltime al clădirii propuse pentru 
reabilitare este Parter, cu suprafața construită de 354 
m2, suprafața utilă incalzită 273 m2 si volumul încălzit 
828 m3. Prin proiect va fi reabilitata o suprafata de  
354 m2  
Interiorul cladirii este compartimentat in incăperi cu 
destinatie de acces, de studiu: holuri de acces, spatii 
grupuri sanitare, cancelarie, cabinet director si 5 Săli 
de clasă . 
Pentru comunitatea locala aceasta cladire are o 
importanta deosebită intrucat este o unitate de 
invatamant de stat care asigura instruirea generatiilor 
de elevi.  

2. Necesitatea și 
oportunitatea 
investiției pentru 
care se aplică 

Politica nationala în domeniul eficienței energetice 
reprezintă o prioritate atât la nivel comunitar, cât şi la 
nivel naţional, iar sectorul clădirilor publice  este 
considerat unul din principalii consumatori de energie şi 
de emitere de gaze cu efect de seră şi CO2.  
La nivel National se depun eforturi pentru a spori 
eficiența energetică a fondului său de clădiri publice 
și private, segment considerabil ce va trebui renovat 
până în anul 2050, pentru a îndeplini obiectivele de 
eficiență energetică stabilite în directivele europene.  
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Din analiza documentațiilor intocmite de beneficiar / 
se desprind următoarele deficiente ale constructiei 
propuse a fi reabilitate,Conform expertizei tehnice : 
Degradarea fizica a materialelor structurii: 

-nu sunt constatate degradarea  tencuielilor  de 

rostuire  a  zidariei  de  piatra  in  fundatii. 

-nu sunt constatate degradarea  zidariilor  de  la  

baza  peretilor prin  ascensiunea  capilara  a  apei 

(igrasie)  si  efecte  de  inghet-dezghet. 

 -nu sunt constatate degradarea  elementelor  

structurale  din  lemn  ale  planseelor  si  ale  

sarpantei  si  a  tiglei metalice  din  invelitoare. 

Structura  de  rezistenta 

1. Fundatiile  sunt  executate  din  zidarie de  piatra  

de  rau cu  mortar  de  ciment. La  exterior  zidaria  

de  piatra  este  rostuita , piatra  ramanand  

aparenta. Partial  mortarul  de  tencuiala  este  

distrus. Nu  se  constata  fisuri ,caverne , desprinderi  

sau  alte  defecte. Fundatiile  ating  adancimea  de  

inghet  dar  nu  exista  centuri  la  partea superioara.  

Nu se  constata  prin  examinare  directa  degradarea  

stratului  de  tencuiala  a  soclului  prin  cojirea  

acesteia  si afectarea  legaturilor  in  piatra elevatiei. 

2. Zidurile  interioare  si  exterioare sunt  executate  

din caramida  plina  arsa in grosime de 37.5 cm cu  

tesere  la  colturi , fara  a  prezenta  o confinare.  

Nu se  constata degradari  atat  ale  tencuielii  

exterioare  cat  si  a  caramizilor. La  partea  

superioara  zidurile  nu  prezinta centuri  din  beton. 

Exista  termoizolatie  aplicata  pe  zidurile  

exterioare de 5 cm polistiren expandat. 

3. Planseele  sunt  din  grinzi  de  lemn si  scandura. 

Planseele se  afla  in  stare  buna. Nu  exista  

termoizolatie  la  nivelul  planseelor. 

4. Sarpanta  este  pe  scaune  din  lemn iar  

elementele  componente (grinzi , pane , cosoroabe , 

popi) nu sunt  afectate, nu exista infiltratii  de  apa . 

De  asemenea sipcile de  prindere  ale  invelitoarei nu 
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sunt afectate. 

Arhitectura 

1.Invelitoarea  este  alcatuita  din  tigla  metalica si  

coame  metalice. Sunt necesare interventii la 

invelitoare dupa demolarea cosurilor de fum, asfel pe 

suprafata ramasa dupa demolarea cosurilor se va 

reface invelitoarea din tabla profilata in aceeasi 

nuanta cu cea existenta. 

2.Tamplaria  exterioara  Ferestrele exterioare 

sunt: din PVC cu GT cu două foi de sticlă, dar fără 

low-e. Uşile exterioare sunt din PVC cu placă weiss 

şi GT cu două foi de sticlă. Tâmplăria exterioară a 

fost montată în anul 2009. Nu se la tamplaria 

exterioara. 

3.Tamplaria  interioara este  realizata  din  PVC 

realizata in anul 2009. Usile  la  clase sunt  din PVC  si  

au  dimensiunile  golului  de 2.10m x 0.90m. 

4.Tencuielile  exterioare  pe  fatade sunt  din var – 

ciment, izolati epolistiren expandat 5cm si finisate cu 

tencuiala decorativa culoare alb. 

La  ferestre  nu exista glafuri. Nu  s-au  observat  

fisuri  in  tencuiala  care sa induca  la  o  eventual  

fisura  in  zidaria  portanta. 

5.Zugravelile  exterioare  sunt  executate  in  culore 

alb. 

6.Paziile  si  asteriala sunt  din  scandura  si nu 

prezinta  uzura, sau portiuni unde ar fi intrat in 

contact cu apa. 

7.Jgheaburi  si  burlane. Exista  sistem  de  colectare  

si  dirijare  a  apelor  meteorice format din jgheaburi 

si burlane metalice. 

8.Trotuarele  in  jurul  cladirii  se prezinta in stare 

buna, fiind necesara o corectie a acestora.  

9.Pardoselile sunt  de  doua  feluri:reci  si  calde. 

Cele  reci  se  afla  pe  holurile  de  intrare  si  grupul 

sanitar si  sunt  finisate cu gresie dar nu prezinta 

izolatie termica. Cele  calde aflate  in  salile de clasa 

si cancelarii  sunt  din  parchet  laminat  aplicat pe o 
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coala de OSB peste dusumelele vechi fara a avea o 

placa suport din beton. 

10.Zugravelile  interioare la pereti sunt din vopsea 

lavabila culoare alb iar la tavane sunt  din lavabila 

aplicata pe un tavan din gips carton care se prezinta 

in stare buna. 

Incaperile  sunt  prevazute  cu  sobe  de  teracota  

pentru  incalzirea  spatiilor.  Nu se constata prin 

examinare directa degradarea finisajelor interioare : 

zugraveli. 

-Imprejmuire 

Amplasamentul este imprejmuit, nu sunt necesare 

lucrari la imprejmuirea existenta. 

-Instalatii. 

1. Iluminatul artificial este realizat cu corpuri de 

iluminat mixte, dar în general cu tuburi 

fluoreşcente. Unele corpurile nu funcţionează şi 

iluminatul este neuniform. 

Iluminatul de siguranţă nu există. 

Instalatiile  electrice  sunt  degradate , nu  mai  

prezinta  siguranta  in  exploatare  asfel  incat  

aceasta  trebuie  revizuita  in  intregime. Cladirea 

este  racordata  electric. 

2. Instalatii  termice  nu  exista. Incalzirea  s-a  facut  

cu  sobe , in  prezent  functionale. 

3. Instalatiile  sanitare  sunt functionale. Grupul  

sanitar  functioneaza in corpul de cladire C1 si este 

racordat la reteaua publica de apa si de canalizare 

menajera. 

-Așa cum rezultă din calculele efectuate in cadrul 
auditului energetic, coeficientul global de izolare 
termică este cu mult mai mare decât cel 
normal.(Raportul de audit energetic, întocmit de 
către auditor energetic Vlădoiu Gh. Gheorghe, gr. I 
C+I, certificat de atestare seria și nr.  UA – 01762 se 
constituie in anexa la prezenta Nota de 
Fundamentare). 
În acest moment nu este asigurată CERINȚA 
ESENȚIALĂ ‟E‟ legată de izolarea termică, hidrofugă și 
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economia de energie pentru această clădire. 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si 
O.G. nr. 29/30.01.2000, exploatarea acestei locații 
este necorespunzătoare din punct de vedere 
energetic și al respectării condițiilor în scopul 
stimulării economiei de energie. 
-Clădirea este stabilă din punct de vedere al 
rezistenței la actiunile seismice.  
Conform documentatiei Expertiză tehnică, întocmită 
de către expert tehnic Dr. Ing. Dan Capatina (PROCON 
SRL), atestat conform H.G.R. 925/1995 de către 
M.L.P.A.T., cladirea se incadreaza in categoria 
seismica gradul Rs III – constructiile analizate sub 
aspectul cutremurului pot suferi degradari structurale 
care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, 
dar la care degradarile nestructurale pot fi 
importante . 
Eficientizarea energetica a Cladirii cu destinatie 
Școală Primară și grădiniță va contribui la 
imbunatatirea furnizarii serviciilor publice 
educationale, la nivel local. 
Lucrarile propuse pentru eficientizarea energetica a 

cladirii : 

• Izolarea termică a planşeului sub pod, 

peste planşeul de lemn, cu 20 cm saltele 

semirigide de vată bazaltică ignifugă. 

• Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 10 

cm saltele rigide de vată bazaltică ignifugă, 

la partea lor exterioară, peste tot. Izolarea 

şpaleţilor cu vată similară  de 3-5 cm şi a 

soclului cu polistiren extrudat de 5 cm. 

• Izolarea termică a pardoselilor din sălile de 

clase la care se schimbă pardoseala, cu 5 

cm polistiren extrudat. 

• Energia electrică pentru iluminatul 

artificial va fi produsă cu panouri 

fotovoltaice.  

• Corpurile de iluminat existente se 

înlocuiesc cu unele cu LED şi senzori de 

prezenţă. 

• Se va monta iluminat de siguranţă. 

• Se vor face intervenţiile necesare la 

instalaţie, conform noii situaţii. 
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• Realizarea unei instalaţii cu centrală 

termică proprie şi încălzire cu calorifere.  

• Montare puffer, automatizări, elemente de 
siguranţă şi protecţie, etc. 

• Montare boiler trivalent pentru producere apă 
caldă (solar + curent de la panouri fotovoltaice + 
agent de la centrale). Realizarea instalaţie 
aferente 
Oportunitatea proiectului este data de prevederile 
Programului National de Relansare si rezilienta, 
Componenta 10. 
Proiectul investitional propus  se incadreaza in 
Obiectivul General al Componentei 10 - „O1 – 
Investiții în infrastructura locală pentru tranziția 
verde a zonelor urbane și rurale, reducerea 
disparităților teritoriale la nivel regional, intra-
regional și intra-județean” si contribuie la 
indeplinirea obiectivului specific: I.3 – Reabilitare 
moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 
serviciile publice prestate la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale . 

Investitia propusa se incadreaza in tipul de 
investitii finantate prin PNRR Componenta 10- Fondul 
local, respectiv tipul de investitii I3: “ I3. Reabilitare 
moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 
furnizarea de servicii publice de către unitățile 
administrativ-teritoriale, intervenție susținută de 
reformele R2. Crearea cadrului de politici pentru o 
transformare urbană durabilă și de R3. Crearea 
cadrului de politici pentru o transformare rurală 
durabilă: instituirea consorțiilor administrative în 
zone rurale funcționale “. 

Conform Strategiei Naționale de Renovare pe 
Termen Lung, aprobată în 2020, România a înregistrat 
progrese modeste în reducerea consumului total de 
energie în ultimul deceniu iar atingerea noilor ținte 
legate de clima presupune o accelerare a proceselor 
susținută de o finanțare consistentă, nevoia de 
finanțare la nivel național pentru reabilitarea 
energetică a cladirilor până în anul 2030 fiind 
estimată la 13 miliarde de euro.  
Atât directiva EED, cât și directiva EPBD solicită 
autorităților publice să dea un exemplu, prin 
adoptarea rapidă a îmbunătățirilor EE, în special, 
articolele 5 și 6 din Directiva EED, care se aplică 
„clădirilor instituțiilor publice”.  

Renovarea clădirilor publice trebuie să 
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reprezinte un model de bună practică și din punct de 
vedere al calității arhitecturale a intervențiilor.  

Conform Ghidului Solicitantului Comuna Runcu 
este Beneficiar eligibil, poate aplica pentru a obtine 
finantare in vederea eficientizarii energetice a 
acestei cladiri publice. Din punct de vedere al 
eligibilitatii cheltuielilor, cladirea propusa - Școala 
Primară și grădinița Bâlta, se incadreaza in tipul de 
cladiri publice care se finanteaza prin Componenta 10 
a PNRR.  
Documentatia solicitata prin Ghidul solicitantului va fi 
pregatita si depusa in sesiunea mai – iunie 2022. 
Prin realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii Școlii 
Primare și grădiniță Bâlta, așa cum rezultă din 
Raportul de audit energetic si din Raportul de 
expertiză tehnică, se va realiza îmbunătățirea 
calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de sera, reducerea consumului anual de energie 
primară, utilizarea unor surse regenerabile de 
energie. 
Proiectul propus este in corelatie cu Planul Urbanistic 
General al Comunei Runcu si cu Strategia de 
Dezvoltare Locala a comunei pentru perioada 2022-
2027.  

3. Corelarea cu 
proiecte deja 
implementate la 
nivel local 

-La Școala Primară și grădinița Bâlta s-au realizat 
lucrări de reabilitare si modernizare in anul 2009 
.Aceste investiții făcute de-a lungul timpului nu 
asigură conformitatea cu cerințele actuale pentru 
clădirile publice, din punct de vedere energetic. 
Alte proiecte implementate la nivel local: 
a)Realizarea si modernizarea infrastructurii rutiere 
(accesibilizarea  cladirilor de interes public)- Aceste 
investitii au  reprezentat un aspect primordial in 
agenda autoritatilor locale. Astfel, a fost asigurata 
infrastructura necesara asigurarii accesului elevilor 
pentru realizarea actului educational in toate Scolile 
de pe raza Comunei Runcu . Astfel este asigurat 
accesul la amplasamentul Scolii Primare și grădiniței  
Bâlta,  fiind implementate urmatoarele obiective de 
investitii:  
1.Modernizare drumuri satesti in comuna Runcu, 
judetul Gorj “- proiect finantat prin PNDR 
2.Modernizarea retelei de drumuri de interes local, 
comuna Runcu, judetul Gorj “.proiect finantat prin 
PNDR. 
3. Infiintare Sistem de canalizare in Comuna Runcu - 
proiect finantat prin PNDR. 
4. Infiintare, modernizare  sistem de alimentare cu 
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apa in Comuna Runcu - proiect finantat prin PNDR   
5. A fost realizat obiectivul de investitii "Reparații 
gradinița Dobrița, sat Dobrița, comuna Runcu, judetul 
Gorj“, in care preșcolarii comunei beneficiază de o 
grădiniță in care pot invata si se dezvoltă armonios. 
4.Renovare și modernizare clădire cu destinație after-
scool. 
5. Achiziție microbuze transport elevi. 
6. Protectia mediului si siguranta elevilor au 
contribuit la demararea proiectului privind realizarea 
unei statii de incarcare electrice  pentru 
autovehicule, in localitatea Runcu,  urmarindu-se si 
achizitionarea de microbuze scolare electrice.  
7.A fost modernizata reteaua de apa la nivel local si 
au fost asigurate bransarile pentru beneficiarii 
acestui sistem , astfel ca locuitorii comunei 
beneficiaza de acces nemerginit la acest tip de 
utilitate.  
8. Comuna Runcu nu beneficiaza de retea alimentare 
/ distribuție gaze naturale, dar se doreste racordarea 
comunei la rețeaua de distribuție națională a gazelor 
natural, urmarindu-se realizarea unui grad ridicat de 
confort pentru cetatenii comunei, prin eliminarea 
discrepantelor intre mediul urban si cel rural, fiind 
asigurat  accesul la utilitati publice tuturor 
cetățenilor.  
 9. Prin proiectul de amplasare a camerelor video la 
nivelul comunei Runcu, s-a urmarit siguranta elevilor 
si cetatenilor comunei Runcu, monitorizarea video 
fiind realizata in toate punctele cheie ale localitatilor 
componente.  
Deasemenea în comuna Runcu există poliție locală, în 
subordinea Primăriei Runcu, ce asigură siguranță 
cetățenilor și un grad de confort ridicat. 
Asa cum se observa din aceasta descriere, UAT Runcu 
are capacitatea de a implementa proiectul propus are 
experienta in derulare proiecte cu finantare 
nerambursabila, europeana sau nationala.  

4. Corelarea cu 
proiecte în curs de 
implementare de 
la nivel local 

Nu este cazul, nu exista in prezent proiecte de acest 
tip (eficientizare energetica cladiri publice)  in curs 
de implementare la nivel local. 

5. Corelarea cu 
celelalte proiecte 
pentru care se 
aplică la finanțare 

Comuna Runcu aplică pentru finantare prin PNRR prin 
depunerea unei singure cereri de finantare, pentru 
Obiectivul ‟ Eficientizare Energetica si Gestionare 
Inteligenta a Energiei Scoala Primara Bâlta, Comuna 
Runcu, Județul Gorj ‟ 
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6. Efectul pozitiv 
previzionat prin 
realizarea 
obiectivului de 
investiții 

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului 
de investitii:  

- o cladire cu functiune de furnizare servicii 
publice (educationale) eficientizata energetic. 

- Reducerea consumului primar de energie 
electrica. 

- Conditii optime pentru desfasurarea procesului 
educational. 

Așa cum rezultă din Raportul de audit energetic, prin 
implementarea proiectului se vor realiza 
următoarele: 

• Se vor utiliza surse regenerabile de energie 
(panouri fotovoltaice, panouri solare); 

• Reducerea procentuală a consumului de energie 
primară va fi de 78,67 %; 

• Reducerea procentuală a emisiilor echivalent 
CO2, va fi de 76,62 %; 

• Reducerea costurilor cu energia, corespunzător 
reducerii consumului de energie realizat; 

• Îmbunătățirea condițiilor de desfășurarea a 
activităților școlare; 

• Îmbunătățirea serviciilor publice prestate la 
nivelul unităților administrative-teritoriale; 
Deasemenea prin acest proiect vor fi implementate 
măsurile de creştere a eficienţei energetice: 

• Lucrări de reabilitare termică a elementelor 
de anvelopă a clădirii; 

• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de 
încălzire/a sistemului de furnizare a apei 
calde de consum; 

• Instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei electrice și/sau termice 
pentru consum propriu; utilizarea surselor 
regenerabile de energie; 

• Lucrări de reabilitare/ modernizare a 
instalațiilor de iluminat în clădiri; 

Lucrarile propuse se regasesc atat in concluziile 
raportului de Audit energetic cat si in Documentatia 
de Avizare a Lucrarilor de Interventii, realizata de 
beneficiar.  
Beneficiile investitiei se vor reflecta atat in partea 
educationala cat si in partea socio-culturala a 
localitatii.  
Proiectul contribuie la tranziția verde și digitală a 
localităților din România, Proiectul respecta 
principiul DNSH (”Do not significant harm”), asa cum 
este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 



 

 

 
13 

2020/852 privind instituirea unui cadru care să 
faciliteze investițiile durabile. Realizarea investiției 
nu va  implica un avantaj la nivelul constructorului, 
execuția lucrărilor urmând a fi atribuită prin licitație.  
Clădirea reabilitată/modernizată/ nu va fi exploatată 
comercial, nu va fi utilizată pentru desfășurarea unor 
activități economice ci va fi pusă la dispoziția tuturor 
utilizatorilor în mod nediscriminatoriu. 

7. Modul de 
îndeplinire a 
condițiilor 
aferente 
investițiilor 

Cerintele si conditiile de eligibilitate sunt indeplinite 
astfel : 
- Cladirea publica propusa prin proiect functioneaza 
ca unitate de învățământ primar de stat. 
- Terenul si cladirea descrise in proiect  sunt libere de 
sarcini, nu fac obiectul unor litigii sau a unor 
revendicari. 
-Investitia propusa se incadreaza in obiectivele 
Componentei C 10  a PNRR : Obiectivul este 
renovarea energetică moderată a clădirilor publice, 
contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de 
servicii publice la nivel local. Investiția finanțează 
renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. 
Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a 
necesarului de energie primară, demonstrată prin 
studiul de audit energetic elaborat în faza de 
proiectare și certificatele de performanță energetică 
realizat la finalizarea investiției.  
- Proiectul propus spre finanţare va avea o perioada 
maxima de  implementare a activităților proiectului 
ce nu va depăși  termenul de program : 30 iunie 2026. 
- Pentru acest proiect nu exista o alta finantare, pe 
parcursul implementarii se va urmări si evita dubla 
finantare a activitătilor proiectului. 
-Comuna Runcu este beneficiar eligibil – este unitate 
administrativ teritoriala definita in conformitate cu 
prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
si constituita conform Legii nr. 2/1968. 
- Proiectul va fi depus in Prima sesiune/ runda de 
depunere – mai – iunie 2022; 
- Proiectul propus respecta conditiile de eligibilitate 
din Anexa I la Ghidul Solicitantului. 
- Cererea de Finantare va fi incarcata in sistemul 
informatic impreuna cu toate documentele 
insotitoare . 
Cursul euro utilizat – este cel aferent lunii mai 2021 – 
1 euro = 4,9227 lei. Valoarea solicitata (eligibila) se 
incadreaza in valoarea maxima eligibila  prealocata. 
-Documentele de identificare a 
beneficiarului/solicitantului au fost completate si 
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anexate Proiectului /Cererii de finantare. 
- Cererea de finantare  este depusa de solicitant, fara 
alti parteneri. Reprezentantul beneficiarului – UAT 
Runcu, este Primarul Comunei. Declaratiile au fost 
completate si asumate de reprezentantul legal al UAT 
Comuna Runcu. 
- Declaratiile de angajament sunt asumate de 
beneficiar, prin Reprezentant si prin Consiliul Local al 
Comunei Runcu. 
- Toate documentele proiectului si cheltuielile 
estimate au fost supuse aprobarii Consiliului Local al 
Comunei Runcu. 
-Solicitantul va asigura derularea proiectului cu 
personal de specialitate, va pune la dispozitie atat 
resursele materiale cat si cele financiare necesare 
realizarii investitiei. 
- Investitia propusa va avea efecte benefice asupra 
mediului. Se va urmari respectarea principiului DNSH. 
-Beneficiarul proiectului isi asuma respectarea 
principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecția 
mediului, egalitatea de şanse, de gen, 
nediscriminarea, accesibilitatea. 
-În procesul de pregătire, verificare, implementare şi 
durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a 
respectat şi va respecta obligaţiile prevăzute în PNRR 
pentru implementarea principiului „Do No Significant 
Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod 
semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 
17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea 
unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. 
-Prezenta Nota de fundamentare este  documentul  
din care rezulta necesitatea și oportunitatea 
investiției  și detaliaza modul de indeplinirea  
criteriilor  de eligibilitate solicitate in Anexa 1 la 
Ghidul Solicitantului , respecta cerinta de forma 
impusă .  
-Cladirea propusa a fi reabilitata face parte din 
Domeniul public al Comunei Runcu, este unitate de 
înățământ primar.  
Conform Certificatului de Urbanism nr. 32/26.03.2021 
(anexat)  se va obtine Autorizatie de Construire 
pentru lucrarile propuse. 
Extrasul de carte funciara (anexat) dovedeste 
proprietatea asupra terenului si a cladirii publice. 
-Pentru aceasta investitie s-a intocmit Raport de 
expertiza tehnica.  
Raportul de expertiza a fost intocmit de expert tehnic 
atestat în urma expertizării calitative tehnice a 
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clădirii la acțiuni seismice și furnizeaza informații 
care fundamentează decizia de încadrare a 
construcției în clasa de risc seismic. Raportul a fost 
elaborat conform Codului de proiectare seismică 
P100-3 în vigoare la momentul depunerii cererii de 
finanțare. Raportul de expertiza se incarca odata cu 
cererea de finantare. 
Pentru cladire a fost intocmit Raport de audit 
energetic inclusiv fişa de analiză termică şi 
energetică a clădirii, respectiv Certificatul de 
performanță energetică.  
Aceste documente se incarca odata cu cererea de 
finantare . 

8. Descrierea 
procesului de 
implementare 

Implementarea proiectului implică realizarea 
următoarelor activități ce vor fi derulate dupa 
semnarea contractului de finantare :  
1. Asigurarea echipei de Manegement Proiect  
 - In termen de maxim 5 zile de la semnarea 
contractului de finantare se va proceda la 
Constituirea echipei de implementare și stabilirea 
modului de lucru.  Echipa de implementare va fi 
desemnată de solicitant din cadrul aparatului propriu 
de specialitate și va reuni persoane cu competențe în 
domeniile tehnic, financiar, achiziții, juridic, 
informare și comunicare, administrativ.  
Implementarea cu succes a proiectului va fi asigurata 
de echipa de management formata din personal cu 
experienta in gestionarea proiectelor: manager 
proiect, responsabil tehnic proiect, responsabil 
financiar proiect, responsabil achizitii, responsabil 
juridic si responsabil egalitate de sanse si urmarire 
respectare DNSH, responsabil secretariat si arhivare 
documente.  
Se va stabili si aproba Metodologie de Implementare a 
proiectului fiecare membru al echipei de 
implementare va avea sarcini bine stabilite. 
Managerul de proiect va monitoriza  si va coordona 
toate etapele de derulare a proiectului raportandu-se 
la graficul de implamentare si la termenul de 
realizare a proiectului. Va colabora cu 
Reprezentantul Legal al Beneficiarului si va asigura 
resursele materiale, umane si financiare necesare 
implementarii proiectului, in scopul atingerii 
obiectivelor propuse prin cererea de finantare si 
asumate prin contract. 
In situatii temeinic justificate se va completa echipa 
de implementare din cadrul Primariei Comunei Runcu 
cu specialisti externi – servicii de consultanta. 
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Echipa de implementare va urmari realizarea 
proiectului pana la termenul limita stabilit in 
Contractul de finantare, in conditiile  stabilite prin 
Cererea de Finantare si Contractul de finantare. 
2. Pregatirea documentatiilor de achizitie si 
derularea achizitiilor publice: 
-  Elaborarea Documentatiilor de achizitie pentru 
servicii si lucrari, in conformitate cu legislatia 
nationala in domeniul achizitiilor publice si cu 
prevederile asumate prin Cererea de finantare, 
respectiv prin Contractul de Finantare. 
- Contractarea serviciilor si lucrarilor se va face in 
conformitate cu prevederile Legislatiei nationale in 
domeniul achizitiilor: Legea nr. 98/2016, respectiv 
HGR 395/2016. Se va urmari respectarea etapelor de: 
planificare /pregatire, organizare procedura si etapa 
post contractare (urmarirea contractului si a 
modificarilor aduse acestuia). In raport cu valoarea 
estimată si cu complexitatea contractului de servicii 
sau lucrari, atribuirea se va face prin achizitie directa 
sau procedura simplificată. 
Documentatiile de atribuire trebuie sa fie intocmite 
cu respectarea principiilor stabilite la art. 2 din Legea 
nr. 98/2016. 
Dosarele de achizitii se vor inainta spre verificare 
entitatii finantatoare. 
Contractul nu va fi considerat finalizat pana la data 
inchiderii proiectului, respectiv la data finalizarii 
implementarii proiectului. 
In situatii temeinic justificate se va completa echipa 
de implementare din cadrul Primariei Comunei Runcu 
cu specialist externi – servicii consultanta in achizitii 
publice. 
3. Prezentarea documentelor obligatorii in termenul 
de 6 luni / 12 luni stabilit prin Ghidul solicitantului: 
- Echipa de Implementare va asigura Pregatirea si 
prezentarea documentelor obligatorii, in termen de 
maxim 6 luni de la semnarea contractului, respectiv: 

a.Extras al cărții tehnice a clădirii, Fişa 
tehnică a clădirii, Procesul-verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor, sau alt document 
justificativ din care să rezulte faptul că 
respectiva clădire a fost construită înainte de 
anul 2000 (dacă din conținutul Raportului de 
expertiză tehnică nu reies informațiile 
respective) 
b.Documentația tehnico-economică – DALI 
împreună cu devizul general actualizat. DALI se 
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va transmite împreună cu devizul general 
actualizat, în conformitate cu legislația în 
vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Beneficiarul se va asigura de menționarea în 
cerințele documentațiilor de achiziție/de 
proiectare din caietul de sarcini pentru 
realizarea proiectului tehnic, a măsurilor 
privind respectarea obligațiilor prevăzute în 
PNRR pentru implementarea principiului „Do No 
Significant Harm” (DNSH).  
c.Hotărârea de aprobare a indicatorilor 
tehnico-economici semnată de către persoana 
care are dreptul conform actelor de constituire 
să reprezinte legal solicitantul şi să semneze în 
numele acesteia. Hotărârea de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici se va corela cu 
cea mai recentă documentație -DALI. Anexa la 
Hotărârea va conține detalierea indicatorilor 
tehnico-economici şi a valorilor acestora în 
conformitate cu documentația tehnico-
economică și este asumată de proiectant.  

-Echipa de Implementare a proiectului va asigura 
prezentarea in termen de 12 luni de la semnarea 
contractului de finantare a documentelor : 

- Proiect tehnic și, Hotărârea de aprobare 
(actualizată pentru faza PT). Se va transmite 
proiectul tehnic, împreună cu devizul general 
actualizat, în conformitate cu legislația în 
vigoare aplicabilă.  

- Autorizația de construire. Se va transmite 
autorizația de construire eliberată în vederea 
realizării investiției aferente proiectului în 
termen de valabilitate.  

- Contractul de lucrări încheiat (inclusiv actele 
adiționale încheiate), împreună cu devizul 
general actualizat, cu defalcarea valorii 
aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe 
capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG 
nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor 
tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor 
neeligibile și TVA aferent acestora. Contractul 
de lucrări va cuprinde inclusiv măsuri privind 
respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR 
pentru implementarea principiului „Do No 
Significant Harm” (DNSH). 

- Modificări ale Hotărârii de aprobare a 
proiectului (cererii de finanțare) şi a 
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cheltuielilor aferente, în conformitate cu 
ultima formă a bugetului (dacă este cazul). 

3.Urmarirea derularii lucrarilor in conformitate cu 
proiectul tehnic aprobat: 
-Echipa de Implementare va asigura conditiile de 
urmarire cantitativa si calitativa a executiei 
lucrarilor. Urmarirea executiei lucrarilor se va face 
prin contractarea de servicii  de asistenta tehnica 
prin Diriginte de santier. 
-La finalizarea executiei lucrarilor, echipa de 
implementare va asigura arhivarea si pastrarea 
documentelor rezultate din proiect, va inainta 
entitatii finantatoare toate documentele care 
justifica finalizarea in bune conditii a proiectului. 
4. Vizibilitate, publicitate si promovare rezultate 
proiect: 
Echipa de implementare va asigura realizarea de 
masuri de publicitate si vizibilitate proiect, prin 
panouri de publicitate si identificare a investitiei, 
prin afise, pliante si alte documente. 
Un panou publicitar provizoriu va fi montat in santier, 
pe toata durata de executie. La finalul investitiei se 
va monta un panou cu elementele de identificare si 
vizibilitate stabilite de entitatea finantatoare . 

9. Alte informații Pe durata de implementare a proiectului Beneficiarul 
va urmari respectarea principiului nediscriminarii, 
egalitatii de sanse, DNSH , tratamentului egal, 
proportionalitatii si eficientei utilizarii fondurilor 
publice . 
Dupa finalizarea implementarii proiectului 
Beneficiarul va asigura conditiile de sustenabilitate a 
proiectului pe o durata de cel putin 5 ani de la 
finalizarea proiectului. 

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               SECRETAR GENERAL, 
JIANU SERGIU-ALIN                                                         VLADUT CAMELIA 
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COMUNA RUNCU                                                                           Anexa 2 la HCL 32/2022 
JUDETUL GORJ  
 

DESCRIEREA INVESTITIEI PROPUSE 

‟EFICIENTIZARE ENERGETICA SI GESTIONARE INTELIGENTA A ENERGIEI, 

SCOALA PRIMARA BÂLTA, COMUNA RUNCU, JUDEȚUL GORJ‟ 

Investitia propusa este in acord cu Obiectivul PNRR – Componenta 10 – Fondul Local , 

respectiv asigurarea unor lucrari care asigura  renovarea energetică moderată a clădirilor 

publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. 

Renovarea / reabilitarea propusa va conduce la o reducere cu pste 30% a necesarului de 

energie primară, reducere demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de 

proiectare și sustinuta ulterior prin certificatul de performanță energetică realizat la 

finalizarea investiției.  

Investitia propusa vizeaza crearea premiselor necesare pentru asigurarea unui invatamant 

in conditii de calitate si eficienta energetica . Investitia are ca scop imbunatatirea calitatii 

infrastructurii existente  cu implicatii pozitive asupra gradului de educare.  

Starea clădirii  existente, cu functiune UNITATE DE INVATAMANT DE STAT  impune 

realizarea unor lucrări de renovare , reabilitare si eficientizare energetica menite să asigure 

condiţii optime respectând noile cerinţe, norme si standarde. 

Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si deficientelor 

Cladirea scolii este functionala . In principiu aceasta nu prezinta deficiente de structura 

(rezistenta) dar prezinta deficiente majore la celelalte elemente constructive si functionale 

respectiv la:  pardoseli si planseu prin lipsa izolatiei termice, izolatie termica exterioara 

insuficienta, instalatii aferente constructiilor prin lipsa instalatiilor termice si deficiente la 

instalatiile electrice. 

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Prin proiect se doreste eficientizarea energetica a cladirii publice  , in scopul mentinerii si 

uti l izarii eficiente a cladirii.  

Pentru mentinerea cladirii in stare buna de functionare sunt necesare lucrari  de 

eficientizare energetica, de reabilitare si modernizare, toate acestea fiind posibile fara a 

se interveni substantial la structura de rezistenta. Totodata, cladirea trebuie dotata cu 

toate instalatiile si echipamentele necesare functionarii, aceasta investitie fiind necesara 

si oportuna pentru Comuna Runcu. 

Destinatia  cladirii  dupa  interventia propusa prin proiect   va  fi  - Unitate educationala -

Scoala Primara 

Starea clădirii impune realizarea unor lucrări de reabilitare care să asigure condiţii optime 

respectând noile cerinţe, norme si standarde. 
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          Descrierea amplasamentului 

U.A.T. Runcu este o comuna în Judetul Gorj, la o distanţă de 17 km vest de Târgu Jiu.  

Comuna Runcu este înconjurată de păduri aşezate în jurul satelor rasfirate pe dealuri şi văi, 

având o structură de tip răsfirat. 

Aşezat în decor pitoresc, sub arcada cărunta a Munţilor Vâlcan, acolo unde râul Sohodol 

iese din încorsetarea cheilor, iar râul Jales îşi are izvorul, satul Runcu, reşedinţă a comunei 

cu acelasi nume se înscrie ca o straveche asezare romaneasca între satele din nordul 

judeţului Gorj. 

 Componente  ale  Unitatii  Administrativ  Teritoriale – 7 sate: Runcu, Bâltişoara, Bâlta, 

Valea Mare,  Răchiţi, Dobriţa şi Suseni.   

Echiparea tehnico-edilitara a comunei este reprezentată de reţele de energie electrică, 

reţele de drumuri  modernizate, reţele de  telefonie, sistem centralizat de alimentare cu apă 

potabilă , sistem de canalizare si epurare ape uzate menajere pe anumite sate. 

Accesul  in  amplasament   se  face  din  drumul  comunal DC131A  din care deriva DC 134 

ce face  legatura  intre DC131A   si  DN 67D. 

Conform  Planului  de  amplasament  si  delimitare  a  imobilului (numar  cadastral 38997)  

Adresa  imobilului  este: Comuna Runcu , sat Bâlta, strada General Constantin Sandru, nr. 

79 si  se  indentifica  prin numarul cadastral 38997 Scoala Primara. 

-Terenul pe  care se  afla  cladirea scolii Primare  are  o  suprafata  totala  de 1174 mp.  

Clădirea supusa  reabilitarii  si eficientizarii energetice  este un imobil format din doua 

corpuri  unite C1+C2 este cu regim de inaltime Parter construite in anul 1970.  

In anul 2009 s-au realizat lucrari de modernizare a acesteia, astfel  incat  aria  construita  

cumulata a acestora este  de 354 mp si  suprafata  utila  de 273.05 m (date  conform  

releveu realizat in faza de proiectare).   

Construcţia existentă (C1+C2) are structura de rezistenţă de tip zidărie portantă din 

cărămidă, cu fundaţii din zidarie  de piatra si beton, pereţi interiori si exteriori din cărămidă 

şi planşeu din lemn. Planşeul peste parter este executat din lemn.   

Imobilul are intrarea principală pe faţada Est – pentru grădiniță şi pe faţada Nord – pentru 

școală, cu două uşi duble din PVC cu geam termopan şi cu placă weiss, câte una pentru 

fiecare corp. Există şi o intrare secundară pentru corpul C1 pe faţada Vest cu uşă dublă 

din PVC. 

Peste parter clădirea are pod. Accesul în pod se face printr-un chepeng interior. 

Acoperişul este de tip şarpantă în mai multe ape cu învelitoare din tablă amprentată tip 

ţiglă, în stare bună, care a fost montată în anii trecuţi. 

Există montate jgheaburi pentru colectarea şi descărcarea apelor pluviale de pe 

învelitoare.  

Trotuarul perimetral există în stare bună la care se vor reface mici finisaje.  

Finisajele elementelor clădirii sunt după cum urmează: 

− Pereţii exteriori: sunt cu tencuială decorativă albă. 

− Elevaţia (soclul): clădirea are un soclu cu înălţimea variabilă realizat din piatră 

rostuită, vopsită maro. 

− Pereţii interiori sunt tencuiţi cu mortar de var-ciment şi zugraviţi cu vopsea lavabilă 

în culori deschise, în general alb. 

− Tavanele sunt de lemn cu tencuială pe scăndură, sub care s-a montat în anul 2009 

tavan fals din gips - carton.  

− Pardoselile sunt astfel: din gresie pe holuri şi grupul sanitar; din parchet melaminat 

montat pe placă OSB peste pardoseala veche de parchet de stejar şi duşumea. 

Distributia pe incaperi: 
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Corp C1 

1. P01 - Hol intrare A   Sutila = 37.49 mp  Hliber = 2.80 m 

- pardoseala: gresie portelanata antiderapanta de interior 

- pereti:  tencuiala var – ciment, vopsitorii lavabile 

- tavan: Gips carton, vopsitorii lavabile 

2. P02 - Sala  de  clasa A01  Sutila = 47.42 mp  Hliber = 2.80 m 

- pardoseala: Parchet laminat 

- pereti:  tencuiala var – ciment, vopsitorii lavabile 

- tavan: Gips carton, vopsitorii lavabile 

3. P03 – Grup sanitar   Sutila = 14.00 mp  Hliber = 2.80 m 

- pardoseala: gresie portelanata antiderapanta de interior 

- pereti: tencuiala var – ciment, faianta, vopsitorii lavabile 

- tavan: Gips carton, vopsitorii lavabile 

4. P04 - Sala de  clasa  A02  Sutila = 34.70 mp  Hliber = 2.80 m 

- pardoseala: Parchet laminat 

- pereti:  tencuiala var – ciment, vopsitorii lavabile 

- tavan: Gips carton, vopsitorii lavabile 

5. P05 – Sala de clasa A03  Sutila = 31.86 mp  Hliber = 2.80 m 

- pardoseala: Parchet laminat 

- pereti:  tencuiala var – ciment, vopsitorii lavabile 

- tavan: Gips carton, vopsitorii lavabile  

6. P06 – Cancelarie A   Sutila = 15.40 mp  Hliber = 2.80 m 

- pardoseala: Parchet laminat 

- pereti:  tencuiala var – ciment, vopsitorii lavabile 

- tavan: Gips carton, vopsitorii lavabile 

Corp C2 

7. P07 - Hol intrare B   Sutila = 11.07 mp  Hliber = 2.80 m 

- pardoseala: gresie portelanata antiderapanta de interior 

- pereti:  tencuiala var – ciment, vopsitorii lavabile 

- tavan: Gips carton, vopsitorii lavabile  

8. P08 – Cancelarie B   Sutila = 15.12 mp  Hliber = 2.80 m 

- pardoseala: Parchet laminat 

- pereti:  tencuiala var – ciment, vopsitorii lavabile 

- tavan: Gips carton, vopsitorii lavabile 

9. P09 – Sala clasa B01   Sutila = 32.75 mp  Hliber = 2.80 m 

- pardoseala: Parchet laminat 

- pereti:  tencuiala var – ciment, vopsitorii lavabile 

- tavan: Gips carton, vopsitorii lavabile 

10. P10 - Sala de  clasa  B02  Sutila = 32.75 mp  Hliber = 2.80 m 

- pardoseala: Parchet laminat 

- pereti:  tencuiala var – ciment, vopsitorii lavabile 

- tavan: Gips carton, vopsitorii lavabile 

 

          Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente, cai de acces posibile 

Construcţia nu are influenta asupra vecinatatilor si nu influenţează negativ alte construcţii. 

Caile de acces catre obiectivul investitiei : drumul  comunal DC131A care se deriva din DC 

134 care face  legatura  intre DC131A   si  DN 67D. 
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Pe toate laturile  amplasamentul  este  delimitat  cu gard  existent din racle din beton pe 

latura sudica, cu gard din boltari de ciment pe latura vestica si racle din plasa bordurata 

amplasata pe stalpi metalici si elevatie din beton pe latura nordica si estica, racle  si  porti  

metalice. Din  punct  de  vedere  structural  gardul  prezinta  stabilitate si nu se  impune  

refacerea  lui. Lungimea  totala a imprejmurii este de 165.43 m. 

Vecinatati: 

-la  NORD: DC 131 A 

-la  SUD: proprietate  Nueleanu Maria (33.55 m) si  Tarsu Constantin (8.39 m) 

-la  VEST: proprietate  Tivig Ion ( 11.11 m) si  Nr. cadastral 38024 

-la  EST: DC 134 

 

  Datele seismice si climatice 

Terenul de amplasare se  afla  in  panta  ascendenta  de  la  nord  la  sud, stabil si nu 

prezintă fenomene sau tendinţe de alunecare sau eroziune, nefiind necesare masuri 

suplimentare de protecţie. 

Caracteristicile amplasamentului: 

- zonă seismică conform Normativ P100-1/2006 cu: ag = 0,15 g,Tc =0,7 sec 

- categorie de importanţă a construcţiei conf. H.G.R. nr. 766/1997  –  C 

- clasa de importanţă a clădirii conform Normativ P100-1-2006  –   III     

           - grad de rezistenţă la foc: III 

           - zona climaterică: II  

Din punct de vedere meteoclimatic , zona studiata se incadreaza in perimetrul sectorului de 

clima temperat continentala moderata ,dominata  net  de clima  sudica  a  muntilor 

Valcanului  si  muntilor  Parangului, caracterizat prin veri calde cu precipitatii nu prea 

bogate , ce cad mai ales sub forma de averse si prin ierni moderate cu viscole rare . 

Temperatura medie anuala este de aproximativ +10.20 C; mediile lunii iulie sunt de 200C cu  

tendinta  spre  crestere , iar luna ianuarie inregistreaza o medie de  –2,00C .  

Precipitatiile atmosferice inregistrate in zona au o valoare medie anuala de 900 mm .  

-conform “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului” NP-082-04 valoarea caracteristică 

a presiunii de referinţă a vântului la 10 m, mediată pe 10 min. cu 50 ani interval mediu de 

recurenţă este qr=0,4KN/mp (2% probabilitate anuală de depăşire);cod  de proiectare CR 

1-1-4/2012. 

-conform “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” CR-1-1-3 

2005 valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol pentru un interval mediu de 

recurenţă de 50 de ani (cod  de  proiectare CR 1-1-3/2012) este s(0,k)=2,0 KN/m2;  

          Studii de teren 

Zona  face parte din punct de vedere geologic din unitatea structurala Subcarpatii Getici.  

La alcatuirea ansamblului geologic al zonei iau parte formatiuni de varsta neogena si 

cuaternara. In vederea stabilirii exigentelor proiectarii geotehnice exista trei categorii 

geotehnice: 1, 2 si 3. Incadrarea preliminara a unei lucrari in una din categoriile geotehnice 

se face in mod normal inaintea investigarii terenului de fundare. 

Categoria geotehnica este asociata riscului geotehnic, acesta fiind redus in cadrul 

categoriei geotehnice 1, moderat in cadrul categoriei geotehnice 2 si mare in cazul 

categoriei geotehnice 3. 

Categoria geotehnica si implicit riscul geotehnic depind de doua categorii de factori: 

Conditiile de teren si apa subterana;Constructia si vecinatatile acesteia. 

Pentru incadrarea unei constructii intr-o anumita categorie geotehnica se atribuie fiecarui 

factor un numar de puncte; in functie de punctajul total incadrarea se face astfel: 
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Nr. 

crt 

Tip Limite 

Punctaj 

Categoria 

geotehnica 

1 Risc geotehnic 

redus 

6 - 9 1 

2 Risc geotehnic 

moderat 

10 - 14 2 

3 Risc geotehnic 

major 

15 - 21 3 

 

Stabilirea categoriei geotehnice 

Pentru stabilirea categoriei geotehnice si a riscului geotehnic se foloseste procedeul tabelar 

de stabilire a corelarii intre cei patru factori: 

 

Factori avuti in 

vedere 

 Conditii Punctaj 

Conditii de teren Terenuri  medii   2 

Apa subterana Fara 

epuismente 

1 

Importanta 

constructiei 

Normala 3 

Intensitatea 

seismica 

Moderata 2 

Vecinatati Fara risc la 

moderat 

1 

Riscul geotehnic MODERAT 9 

Avand in vedere totalul punctajului realizat cat si zona seismica, lucrarea se incadreaza in 

categoria geotehnica 1, cu un risc geotehnic REDUS. 

          Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente 

 Corpurile de cladire beneficiaza in momentul de fata de alimentare cu energie 

electrica, de  alimentare cu apa si canalizare. Incalzirea  pe  perioada  de  folosinta  s-a  

facut  cu  sobe  cu  lemne.  

 Deoarece  in  zona  exista  retele  de  canalizare ,  apa  potabila, nu se vor realiza 

lucrari de bransare. 

          Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, 

inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia 

Mentinerea cladirii in aceasta stare poate afecta structura de rezistenta prin actiunea 

factorilor naturali (ploi, zapezi, etc). De asemenea lipsa desfasurarii  unor  activitatii 

curente  care  sa  implice  o  intretinere  curenta  si  o  supraveghere  permanenta 

conduce la degradarea  cladirii  punand  in  pericol  statica  si  stabilitatea  acesteia.  

Clădirea NU corespunde standardelor de confort termic şi nu respectă condiţiile de 

economie de energie sau gestionare inteligentă a acesteia conform cerinţelor actuale. 

          Informatii privind interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri 

arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta conditionarilor 

specifice si cazul existentei unor zone protejate 

Investitia se propune a se realiza pe acelasi amplasament al constructiei existente si nu 

sunt impuse conditii speciale de arhitectura. Nu exista interferente cu monumente istorice. 
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                    Natura propietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv 

servituti, drept de proeemptiune  

Terenul pe care este amplasata  cladirea aparţine domeniului public al Comunei Runcu  si 

are o suprafata de 1174.00 mp.  

Nr. cadastral 38997, S teren 1174 mp 

          Destinatia constructiei existente 

Destinatia constructiei existente  nu se va schimba in urma reabilitarii si anume : 

- Corp C1 – scoala Generala. 

- Corp C2 – gradinita. 

 

 

-Functionalitate. 

Accesul  in  cladire  se  realizeaza  din  curtea  principala  prin  intermediul  a  doua  intari 

separate. De  asemenea , de  folosinta  comuna  va  fi grupul sanitar. 

Intrarea principală pe faţada Est – pentru grădiniță şi pe faţada Nord – pentru școală 

ramanand neschimbate. 

Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz 

Cladirea  reabilitata  va  pastra  arhitectura  existenta. 

          An/ani/perioade de construire 

Clădirea existenta (C1 si C2) este o construcţie cu doua corpuri de cladire alipite cu regim 

de inaltime P si  a  fost  construita  in  doua  etape: 

Corpul  C1  a  fost  construit  in  anul  1970  iar  corpul  C2  a  fost  construit  tot in anul 

1970 fiind alipit printr-un rost care se considera corespunzator vizual.   

          Suprafata construita totala  -354 mp 

Suprafata construita C1 : 236 mp(conform  cadastru) 

Suprafata construita C2 : 118 mp(conform  cadastru) 

         Suprafata construita desfasurata – 354 mp 

Suprafata construita desfasurata C1 : 236 mp  

Suprafata construita desfasurata C2 : 118 mp 

           Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si ale 

auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor 

care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in 

zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate 

 Conform expertizei tehnice se constata urmatoarea stare fizica a constructiei: 

  Degradarea fizica a materialelor structurii: 

-nu sunt constatate degradarea  tencuielilor  de rostuire  a  zidariei  de  piatra  in  fundatii. 

      -nu sunt constatate degradarea  zidariilor  de  la  baza  peretilor prin  ascensiunea  

capilara  a  apei (igrasie)  si  efecte  de  inghet-dezghet. 

       -nu sunt constatate degradarea  elementelor  structurale  din  lemn  ale  planseelor  si  

ale  sarpantei  si  a  tiglei metalice  din  invelitoare. 

Structura  de  rezistenta 

1. Fundatiile  sunt  executate  din  zidarie de  piatra  de  rau cu  mortar  de  ciment. La  

exterior  zidaria  de  piatra  este  rostuita , piatra  ramanand  aparenta. Partial  mortarul  de  

tencuiala  este  distrus. Nu  se  constata  fisuri ,caverne , desprinderi  sau  alte  defecte. 

Fundatiile  ating  adancimea  de  inghet  dar  nu  exista  centuri  la  partea superioara.  

Nu se  constata  prin  examinare  directa  degradarea  stratului  de  tencuiala  a  soclului  

prin  cojirea  acesteia  si afectarea  legaturilor  in  piatra elevatiei. 
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2. Zidurile  interioare  si  exterioare sunt  executate  din caramida  plina  arsa in grosime de 

37.5 cm cu  tesere  la  colturi , fara  a  prezenta  o confinare.  

Nu se  constata degradari  atat  ale  tencuielii  exterioare  cat  si  a  caramizilor. La  partea  

superioara  zidurile  nu  prezinta centuri  din  beton. Exista  termoizolatie  aplicata  pe  

zidurile  exterioare de 5 cm polistiren expandat. 

3. Planseele  sunt  din  grinzi  de  lemn si  scandura. Planseele se  afla  in  stare  buna. Nu  

exista  termoizolatie  la  nivelul  planseelor. 

4. Sarpanta  este  pe  scaune  din  lemn iar  elementele  componente (grinzi , pane , 

cosoroabe , popi) nu sunt  afectate, nu exista infiltratiile  de  apa . De  asemenea sipcile de  

prindere  ale  invelitoarei nu sunt afectate. 

Arhitectura 

1.Invelitoarea  este  alcatuita  din  tigla  metalica si  coame  metalice. Sunt necesare 

intervetii la invelitoare dupa demolarea cosurilor de fum, asfel pe suprafata ramasa dupa 

demolarea cosurilor se va reface invelitoarea din tabla profilata in aceeasi nuanta cu cea 

existenta. 

2.Tamplaria  exterioara  Ferestrele exterioare sunt: din PVC cu GT cu două foi de sticlă, 

dar fără low-e. Uşile exterioare sunt din PVC cu placă weiss şi GT cu două foi de sticlă. 

Tâmplăria exterioară a fost montată în anul 2009. Nu se la tamplaria exterioara. 

3.Tamplaria  interioara este  realizata  din  PVC realizata in anul 2009. Usile  la  clase 

sunt  din PVC  si  au  dimensiunile  golului  de 2.10m x 0.90m. 

4.Tencuielile  exterioare  pe  fatade sunt  din var – ciment, izolati epolistiren expandat 

5cm si finisate cu tencuiala decorativa culoare alb. 

La  ferestre  nu exista glafuri. Nu  s-au  observant  fisuri  in  tencuiala  care sa induca  la  o  

eventual  fisura  in  zidaria  portanta. 

5.Zugravelile  exterioare  sunt  executate  in  culoare alb. 

6.Paziile  si  asteriala sunt  din  scandura  si nu prezinta  uzura, sau portiuni unde ar fi 

intrat in contact cu apa. 

7.Jgheaburi  si  burlane. Exista  sistem  de  colectare  si  dirijare  a  apelor  meteorice 

format din jgheaburi si burlane metalice. 

8.Trotuarele  in  jurul  cladirii  se prezinta in stare buna, fiind necesara o corectie a 

acestora.  

9.Pardoselile sunt  de  doua  feluri:reci  si  calde. Cele  reci  se  afla  pe  holurile  de  

intrare  si  grupul sanitar si  sunt  finisate cu gresie dar nu prezinta izolatie termica. Cele  

calde aflate  in  salile de clasa si cancelarii  sunt  din  parchet  laminat  aplicat pe o coala de 

OSB peste dusumelele vechi fara a avea o placa suport din beton. 

10.Zugravelile  interioare la pereti sunt din vopsea lavabila culoare alb iar la tavane sunt  

din lavabila aplicata pe un tavan din gips carton care se prezinta in stare buna. 

Incaperile  sunt  prevazute  cu  sobe  de  teracota  pentru  incalzirea  spatiilor.                            

Nu se constata prin examinare directa degradarea finisajelor interioare : zugraveli. 

-Imprejmuire 

Amplasamentul este imprejmuit, nu sunt necesare lucrari la imprejmuirea existenta. 

-Instalatii. 

1. Iluminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat mixte, dar în general cu tuburi 

fluoreşcente. Unele corpurile nu funcţionează şi iluminatul este neuniform. 

Iluminatul de siguranţă nu există. 

Instalatiile  electrice  sunt  degradate , nu  mai  prezinta  siguranta  in  exploatare  asfel  

incat  aceasta  trebuie  revizuita  in  intregime. Cladirea este  racordata  electric. 

2. Instalatii  termice  nu  exista. Incalzirea  s-a  facut  cu  sobe , in  prezent  functionale. 
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3. Instalatiile  sanitare  sunt functionale. Grupul  sanitar  functioneaza in corpul de cladire 

C1 si este racordat la reteaua publica de apa si de canalizare menajera. 

-Alte aspecte: 

-nu au existat incendii in spatiile analizate 

-nu se constata fenomene de cedare a terenului de fundare 

-nu exista fenomene care sa produca impingeri  

-nu se constata afectarea structurii din actiuni seismice: 

-nu se constata deprecieri ale structurii datorate actiunilor seismice . 

Fisa de analiza termica si energetica: 

• Stare pereti : buna, nu prezinta urme de igrasie si condens la partea interioara a 

acestora . 

• Stare finisaje : stare buna 

• Acoperis: tip sarpanta necirculabil , stare buna 

• Invelitoare in stare buna  

 

 Starea tehnica, inclusiv sitemul structural si analiza diagnostic, din punct de vedere 

al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii 

 -pozitia in plan a peretilor structurali si dimensiuni: 

-pozitia in plan a cladirii este rectangulara, sub forma de  ,,L’’, cu grosimi ale peretilor 

portanti de 45 cm la  exterior  si  interior, neprevazute la partea superioara cu centuri 

armate.Grosimile  zidurilor  includ  si  straturile  de  finisaje. 

 -continuitatea pe verticala a peretilor structurali: 

-regimul de inaltime Parter nu pune probleme de continuitate pe verticala, zidurile au 

continuitate fara excentricitati. 

-nu exista elemente de confinare 

 -tipul si calitatea legaturilor intre pereti la colturi, ramificatii si intersectii : 

-nu se constata fisuri la colturi  

-tipul si calitatea legaturilor intre plansee si pereti: 

 -nu exista o legatura intre planseul de lemn si zidarie, in afara celei realizate de 

inglobarea grinzilor in peretii de zidarie 

 -detalii privind interventiile in timp asupra constructiei: 

 -nu s-au inregistrat modificari ale golurilor existente 

           -crearea de goluri noi 

 -nu se identifica elemente cu vulnerabilitate ridicata 

 -alcatuirea planseelor: 

 -planseu de lemn peste parter  

 -alcatuirea infrastructurii si fundatiei: 

 -fundatii din zidarie  de  piatra  si beton 

CONCLUZIILE  AUDITULUI ENERGETIC 

          Clasa de risc seismic 

 Clasa de risc seismic este Rs III 

 Solutii de interventie 

 Demolarea cosurilor de fum. 

• Refacerea sarpanei in zona golurilor ramase dupa demolarea cosurilor si revizuirea 

acesteia. Capriorii care  au  fost  afectati  geometric  pot  fi  indreptati  prin  platuire. 

• Refacere invelitoarei din tabla prin completarea in dreptul golurilor cauzate de 

desfacerea cosurilor de fum. 
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• Toate elementele din lemn ale sarpantei se vor trata  ignifug , antiseptic  si  atifungic. 

De  asemenea  elementele  sarpantei  se  vor solidariza  cu  cuie , clesti si  coltare  

metalice.  

• Pastrarea tamplariilor interioare si exterioare fara a se interveni la acestea, pe 

exterior la ferestre se vor monta glafuri metalice. 

• In toate incaperile imobilului se vor executa pardoseli corespunzator fiecarei 

destinatii pe o placa suport din beton slab armat de 10 cm grosime. 

• In jurul cladirii se va revizui trotuarul existent asfel incat sa asigure pante spre 

exterior pentru indepartarea apelor din precipitatii de fundatiile cladirii. 

• Jgheaburile, parazapezile si burlanele se vor mentine fiind in stare buna, se va 

verfica, ca acestea sa asigure o scurgere corespunzatoare a apelor pluviale pe terenul 

beneficiarului. 

• Realizare  termoizolatie exterioara din  vata minerala de 10cm. Termoizolatie  soclu  

cu polistiren  extrudat de  5cm. 

• Realizare  termoizolatie  din  vata  minerala de  20  cm  grosime  dispusa  la  

extradosul  planseului  fals  si platuirea planseului. 

• Realizare  termoizolatie  sub  pardoseli  cu  polistiren  extrudat  de  5cm. 

• Refacere finisaje interioare prin  vopsitorii  lavabile si exterioare  prin  aplicare de  

tencuieli  minerale. 

• Infintare  instalatie  electrica  noua  cu  circuite  si  corpuri  de  iluminat  noi. 

• Infintare  instalatie  termica  noua  cu  corpuri  statice  de  incalzire  si  centrala  

termica. 

• Construire corp cladire centrala, corp realizat din fundatii continue sau radier 

general, zidarie confinata cu stalpisori din beton si planseu din beton armat, sarpanta din 

lemn si invelitoare din tigla metalica prevazuta cu accesorii pentru apele pluviale. 

 

      Soluţii tehnice recomandate pentru modernizarea energetică a clădirii 

Intervenţiile asupra clădirii au ca scop reducerea necesarului de căldură prin izolarea 

termică a structurii şi reducerea infiltraţiilor prin eventualele rosturi. 

 Concluzii ptivind lucrarile necesare rezultate din raportul de  audit: 

• Izolarea termică a planşeului sub pod, peste planşeul de lemn, cu 20 cm saltele 

semirigide de vată bazaltică ignifugă. 

• Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 10 cm saltele rigide de vată bazaltică 

ignifugă, la partea lor exterioară, peste tot. Izolarea şpaleţilor cu vată similară  de 3-5 cm şi 

a soclului cu polistiren extrudat de 5 cm. 

• Izolarea termică a pardoselilor din sălile de clase la care se schimbă pardoseala, cu 

5 cm polistiren extrudat. 

• Energia electrică pentru iluminatul artificial va fi produsă cu panouri fotovoltaice.  

• Corpurile de iluminat existente se înlocuiesc cu unele cu LED şi senzori de 

prezenţă. 

• Se va monta iluminat de siguranţă. 

• Se vor face intervenţiile necesare la instalaţie, conform noii situaţii. 

• Realizarea unei instalaţii cu centrală termică proprie şi încălzire cu calorifere.  

• Montare puffer, automatizări, elemente de siguranţă şi protecţie, etc.. 

• Montare boiler trivalent pentru producere apă caldă (solar + curent de la panouri 

fotovoltaice + agent de la centrale). Realizarea instalaţie aferente. 

Alte lucrari  - Lucrări de finisaje: 
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Finisaje interioare 

• Se vor realiza la interior vopsitorii cu vopsea lavabila alba. 

• Se vor desface toate pardoselile dupa care se vor executa pardoseli calde din 

parchet melaminat de trafic g=12mm si pardoseli reci din gresie neteda antiderapanta pe 

strat suport pentru pardoseli din sapa M100. Se vor executa termoizolatii din saltele de vata 

g=5cm dispus sub placa de beton.  

• Tavanele si peretii se vor finisa cu vopsea lavabila care trebuie sa aibă proprietati 

chimice garantate si certificate de către producător prin certificate de calitate si agremente 

tehnice in ceea ce priveşte netoxicitatea si transferul de vapori de apa prin pereţi.  

 

Finisaje exterioare 

• Termosistem  din  vata bazaltica, ignifugata  de  10 cm pe  peretii  exteriori inclusiv la 

spaletii ferestrelor cu vata bazaltica 5cm grosime. Se vor monta glafuri exterioare metalice. 

• Vata bazaltica, ignifugata  de  20 cm peste planseul de lemn si platuirea acestuia cu 

scandura 2.5cm.  

• Se vor monta glafuri exterioare metalice. 

• Se va aplica tencuiala minerala culoare alb. 

• Se vor reface treptele la intrare si se va amenaja intrarea  principala  in  cladire. 

• Se  vor  reface  scarile aflate  pe  fatadele  exterioara si  vor  fi amenajate doua  

rampe pentru persoane cu dizabilitati prevazute cu mana curenta. Se vor reface finisajele 

scarilor de acces. 

• Trotuarul din jurul cladirii va fi revizuit si finisat cu gresie sau late materiale de finisaj, 

avand latimea de 0.70m si panta de 1% spre exterior. Va fi revizuit dopul de bitum dintre 

cladire si trotuar. 

• Se va placa soclul cladirii cu polistiren extrudat g=5cm si se vor aplica finisaje din 

piatra naturala. 

Lucrări de reparare/realizare şarpanta: 

Pentru repararea acoperişului la clădirea existenta, sunt necesare unele masuri de 

intervenţie, astfel:  

• Se va inlocui partial elementele de sarpanta (doar in zona golurilor pentru cosurile de 

fum)  cu elemente de clasa superioara cu umiditate mai mica de 18% si se vor trata toate 

elementele de sarpanta ignifug si antiseptic;  

• Se va completa învelitoarea din tigla metalica existenta, urmand a fi refacuta dupa 

demolarea cosurilor. Se va realiza invelitoare din tigla metalica in forma la cea existenta 

peste centrala termica. 

• Se vor inlocui  sipcile  partial  sau  vor  fi  indreptate  prin  platuire  cu scandura pe 

zona afectata de lucrarile la cosurile de fum; 

• Pentru toate elementele sarpantei se va analiza fiecare element in parte (pop, 

grinda, coama, cosoroaba). 

La cladirea centralei termice se va realiza o sarpanta din lemn dimensionata corespunzator.  

Se va realiza invelitoare din tigla metalica in forma la cea existenta peste centrala termica. 

Se vor monta jgheaburile si burlanele pe centrala termica;  

Se vor monta opritori de zăpada pe centrala termica; 

Toate elementele structurale si nestructurale din lemn montate se vor trata cu solutii 

ignifuge, antiseptice si antimucegai iar materialul lemnos ecarisat (răşinoase având clasa 

de calitate I) pus in opera va indeplini conditiile si criteriile de calitate stabilite prin normele 

si normativele specifice in vigoare. 
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Lucrari de amenajare exterioara si sistematizare verticala 

• Nu sunt necesare lucrari de sistematizare 

Așa cum rezultă din Raportul de audit energetic prin implementarea proiectului se vor 

realiza lucrari care vor avea impact direct asupra eficientei energetice a cladirii : 

✓ Se vor utiliza surse regenerabile de energie (panouri fotovoltaice, pompe căldură); 

✓ Se va obtine o Reducerea substantiala a consumului de energie primară  totala ; 

✓ Se va obtine o Reducerea procentuală a emisiilor echivalent CO2, ; 

✓ Reducerea costurilor cu energia, corespunzător reducerii consumului de energie 

realizat; 

✓ Îmbunătățirea condițiilor de desfășurarea a activităților didactice; 

✓ Îmbunătățirea serviciilor publice prestate la nivelul unităților administrative-teritoriale; 

 

EVALUARE  LUCRARI NECESARE  DERULARE SI IMPLEMENTARE PROIECT  

Curs euro aplicabil :Curs Infoeuro luna mai 2021 – 1 euro = 4,9227 lei 

Toate valorile sunt explimate in lei / euro – fata TVA 

Suprafata totala constructie 354 mp  

Valoare necesara pentru eficientizare energetica – 155.760 euro 

VALOARE ELIGIBILA:354 mp x 440 euro/mp =155.760 euro  / 766.759,75 lei (fara TVA) 

Valoare neeligibila  : 54.516 euro / 268.365,92 lei 

Valoare  capitol 3 -  maxim 10 %  -15.576 euro /76.675,97 lei (faraTVA) - neeligibil  

Valoare Capitol 5 -  maxim 5 %  -7.788 euro / 38.337,98 lei (fara TVA) - neeligibil 

Diverse si neprevazute  - 20% - 31.152 euro / 153.351,95 lei  (fara TVA ) – neeligibil  

 TOTAL INVESTITIE 1.035.125,67 LEI fara TVA  

TVA  - 19 %  = 196.673,87 lei  

TOTAL CU TVA  = 1.231.799,54 lei  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                SECRETAR GENERAL, 

JIANU SERGIU-ALIN                                                               VLADUT CAMELIA  


