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DOCUMENTA• IE TEHNICO-ECONOMIC•  
 

 

1. DATE GENERALE: 

CADRU NORMATIV 

Prezenta Documentatie tehnico-economic•  a fost intocmit•  în conformitate cu: 

1. Hot• rârea de Guvern nr. 28 / 2008, privind aprobarea con•inutului-cadru al documenta•iei 

tehnico-economice aferente investi•iilor publice, precum • i a structurii • i metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investi•ii • i lucr• ri de interven•ii; 

2. Hot• rârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizi•ie public•  din Ordonan•a de urgen••  a Guvernului 

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi•ie public• , a contractelor de concesiune de 

lucr• ri publice • i a contractelor de concesiune de servicii, cu modific• rile • i complet• rile 

ulterioare; 

3. Hot• rârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizi•ie public•  prin mijloace electronice din Ordonan•a 

de urgen••  a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi•ie public• , a 

contractelor de concesiune de lucr• ri publice • i a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modific• rile • i complet• rile ulterioare; 

4. Ordonan•a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi•ie 

public• , a contractelor de concesiune de lucr• ri publice • i a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modific• rile • i complet• rile ulterioare ; 

5. Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind m• suri pentru reducerea riscului seismic al 

construc•iilor existente, republicat•  în baza Legii nr. 195/2007; 

6. Ordinul Ministrului Dezvolt• rii, Lucr• rilor Publice • i Locuin•elor nr. 185/2008 pentru 

aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interven•ie 

"Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea • i echiparea infrastructurii educa•ionale preuniversitare, 

universitare • i a infrastructurii pentru formare profesional•  continu• " în cadrul axei prioritare 

"Îmbun• t• •irea infrastructurii sociale" din cadrul Programului opera•ional regional 2007-2013, cu 

modific• rile • i complet• rile ulterioare; 

7. Ordinul Ministrului Dezvolt• rii, Lucr• rilor Publice • i Locuin•elor nr. 863/2008, pentru 

aprobarea "Instruc•iunilor de aplicare a unor prevederi din Hot• rârea Guvernului nr. 28/2008 

privind aprobarea con•inutului-cadru al documenta•iei tehnico-economice aferente investi•iilor 

publice, precum • i a structurii • i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investi•ii • i lucr• ri de interven•ii" cu modific• rile • i complet• rile ulterioare; 

8. Ordinul Ministrului Finan•elor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan•area • i plata cheltuielilor institu•iilor publice, 
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precum • i organizarea, eviden•a • i raportarea angajamentelor bugetare • i legale, cu modific• rile 

• i complet• rile ulterioare; 

9. Normativul NP100-92 pentru proiectarea antiseismica • i capitolele 11 • i 12 revizuite în 

decembrie 1996; 

10. STAS 10107/ 1990 privind Instructiunile pentru structuri de tip cadru, normativul revizuit P85-96 

pentru proiectarea peretilor structurali, etc. 

11. Continutul cadru al rapoartelor de expertiza  stabilit de Consiliul Tehnic Superior al MLPAT 

pentru expertizarea construc•iilor pentru anii 1995-1997. 

NORME EDUCA• IONALE SPECIFICE 

1. Legea nr. 84/1995 a înv• •• mântului, republicat• , cu modific• rile • i complet• rile ulterioare; 

2. Legea nr. 132 / 1999 privind înfiin•area, organizarea • i func•ionarea Consiliului Na•ional de 

Formare Profesional•  a  Adul•ilor, republicat• , cu modific• rile • i complet• rile ulterioare; 

3. Hot• rârea de Guvern nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt • i mediu pentru 

formare profesional•  continu•  2005 – 2010. 

4. Hot• rârea de Guvern nr. 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonan•ei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional•  a adul•ilor 

5. Ordonan•a de Guven nr. 129/2000 privind formarea profesional•  a adul•ilor, republicat• , 

modificat•  si completat• ; 

6. Ordonan•a de urgen••  a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calit• •ii educa•iei modificat•  

• i completat•  

7. „Norme educa•ionale republicane pentru realizarea investitiilor cu scop educa•ional”, 

publicate de Ministerul Educa•iei • i Cercetarii în 2002.  

8. Ordinul nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare • i func•ionare a unit• •ilor 

de înv• •• mânt preuniversitar. 

9. Ordinul nr. 353 / 5202 / 2003 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a furnizorilor de 

formare profesional• , cu modific• rile • i complet• rile ulterioare 

10.  „Normativul privind proiectarea, executarea • i intretinerea construc•iilor pentru educa•ie”, 

indicativ NP 010-97, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 5/N din 22 ianuarie 1997, privind 

proiectarea spatiilor de înv• •• mânt. 

DOCUMENTELE STRATEGICE: 

1. Programul Opera•ional Regional 2007-2013; 

2. Cadrul Na•ional Strategic de Referin••  2007-2013; 

3. Planul Na•ional de Dezvoltare 2007-2013; 

4. Liniile Directoare Comunitare Strategice privind Politica de Coeziune 2007-2013; 

5. Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regional• ; 
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6. Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispozi•ii generale privind Fondul 

European de Dezvoltare Regional• , a Fondului Social European • i a Fondului de Coeziune; 

7. Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a 

Regulamentului (CE)  nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispozi•ii generale privind Fondul 

European de Dezvoltare Regional• , a Fondului Social European • i a Fondului de Coeziune • i a 

Regulamentului (CE)  nr.1080/2006 al Parlamentului European • i al Consiliului privind Fondul 

European de Dezvoltare Regional• ; 

8. Regulamentul CE nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 

Comunit• •ilor Europene modificat prin Regulamentului (CE)  nr. 1525/17.12.2007 al Consiliului; 

9. Hot• rârea de Guvern nr. 457/21.04.2008 privind cadrul institu•ional de coordonare • i de 

gestionare a instrumentelor structurale; 

10. Alte regulamente ale CE în leg• tur•  cu Fondurile Structurale • i de Coeziune 

 

PROTECTIA MEDIULUI 

1. Strategia na•ional•  de protejare a mediului; 

2. Directiva nr. 92/43/CEE din 1992 privind conservarea habitatelor naturale • i a speciilor de faun•  

• i flor•  s• lbatic• ; 

3. Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului na•ional – Sec•iunea a - III – a, zone protejate 

4. Legea nr.462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei • i faunei salbatice 

5. Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea • i controlul 

integrat al polu• rii 

6. Ordonan•a de urgen••  a Guvernului nr.  195 / 2005 privind protec•ia mediului, cu modific• rile • i 

complet• rile ulterioare; 

7. Ordonan•a de urgen••  a Guvernului nr.  152/ 2005 privind prevenirea • i controlul integrat al 

polu• rii, cu modific• rile • i complet• rile ulterioare; 

8. Hot• rârea de Guvern nr.  445/2009 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului 

asupra mediului pentru anumite proiecte publice • i private 

9. Ordinul Ministrului apelor, p• durilor • i protec•iei mediului nr.  462/1993 pentru aprobarea 

Condi•iilor tehnice privind protec•ia atmosferica • i Normelor metodologice privind determinarea 

emisiilor de poluan•i atmosferici, cu modific• rile • i complet• rile ulterioare 

10. Ordinul Ministrului Mediului • i Dezvolt• rii Durabile 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de 

autorizare a activit• •ilor cu impact semnificativ asupra mediului 
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11. Ordinul ministrului  apelor • i protec•iei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii  

de evaluare a impactului asupra mediului • i de emitere a acordului de mediu cu modific• rile • i 

completarile ulterioare 

12. Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protec•ia 

mediului ca urmare a impactului drum – mediu înconjur• tor 

De asemenea proiectantul a respectat urmatoarelor normative • i regulamente: 

1. Legea nr. 319/2006 a securit• •ii • i sanatatii în munc•   cu modific• rile • i complet• rile ulterioare; 

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut• rii lucr• rilor de construc•ii, republicat• ,  cu 

modific• rile • i complet• rile ulterioare; 

3. ORDINUL MDRL nr. 839/2009. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea execut• rii lucr• rilor de construc•ii            

4. Legea  nr. 10/1995 privind calitatea în construc•ii, cu modific• rile • i complet• rile ulterioare; 

5. Hot• rârea de Guvern nr.  1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securit• •ii • i s• n• t• •ii în munc•  nr. 319/2006; 

6. Hot• rârea de Guvern nr.  272/1994 privind aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al 

calitatii în construc•ii 

7. Ordinul Ministrului Administra•iei • i Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor 

generale de ap• rare împotriva incendiilor; 

8. Ordinul Ministerul Dezvolt• rii Regionale • i Locuin•ei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut• rii lucr• rilor de construc•ii 

9. C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de construc•ii • i a instala•iilor aferente; 

La elaborarea prezentei documenta•ii s-au avut în vedere urm• toarele normative tehnice pentru 

construc•ii • i instala•ii: 

1 NORMATIV P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 

2 MANUAL MP008-2000 Manual privind exemplific• ri, detalieri • i solu•ii de aplicare a 
prevederilor normativului P118-99  "Siguran•a la foc a 
constructiilor”.  

3 NORMATIV SC 002-98 Solu•ii cadru de contorizare a consumurilor de ap• , gaze naturale 
• i energie termic•  aferente instala•iilor din blocurile de locuin•e.  

4 NORMATIV SC 004-2000 Solu•ii cadru de proiectare a instala•iilor de climatizare la cl• diri 
publice. 

5 NORMATIV I 9-94 Normativ pentru proiectarea • i executarea instala•iilor sanitare.   

6 NORMATIV I 9/1-96 Normativ pentru exploatarea instala•iilor sanitare.  

7 NORMATIV GP 051-2000 Ghid de proiectare, execu•ie • i exploatare a centralelor termice 
mici. 

8 MANUAL ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instruc•iunilor de exploatare privind 
instala•iile aferente construc•iilor. 

http://www.normative.go.ro/P118-99.htm�
http://www.normative.go.ro/MP008-2000.htm�
http://www.normative.go.ro/SC002-98.htm�
http://www.normative.go.ro/SC004-2000.htm�
http://www.normative.go.ro/I9-94.htm�
http://www.normative.go.ro/I9.1-96.htm�
http://www.normative.go.ro/GP051-2000.htm�
http://www.normative.go.ro/ME005-2000.htm�
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9 NORMATIV NP 051-2001 Normativ pentru adaptarea cl• dirilor civile • i spa•iului urban 
aferent la exigen•ele persoanelor cu handicap. 

10 NORMATIV I 36-2001 Ghid pentru proiectarea automatiz• rii instala•iilor din centrale • i 
puncte termice. 

11 NORMATIV GP 063-2001 Ghid pentru proiectarea, executarea • i exploatarea dispozitivelor 
• i sistemelor de evacuare a fumului • i a gazelor fierbin•i din 
construc•ii în caz de incendiu. 

12 NORMATIV NP 063-02    Normativ privind criteriile de performan••  specifice rampelor • i 
sc• rilor pentru circula•ia pietonal•  în construc•ii.  

13 NORMATIV NP 065-02    Normativ privind proiectarea s• lilor de sport (unitatea func•ional•  
de baz• ) din  punct de vedere al cerin•elor Legii 10/1995. 

14 NORMATIV I 13-02 Normativ pentru proiectarea • i executarea instala•iilor de 
înc• lzire central• . 

15 NORMATIV I 13/1-02 Normativ privind exploatarea instala•iilor de înc• lzire central• . 

16 NORMATIV I 18/1-01 Normativ pentru proiectarea • i executarea instala•iilor electrice 
interioare de curen•i slabi aferente  cl• dirilor civile • i de 
produc•ie. 

17 NORMATIV I 18/2-02 Normativ pentru proiectarea • i executarea instala•iilor de 
semnalizare a incendiilor • i a sistemelor de alarmare împotriva 
efrac•iei. 

18 NTPEE - 2008 Norme tehnice pentru proiectarea, executarea • i exploatarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale ( Anexa la Ord. 
ANRDE Nr. 5/2009 )                                                                       

19 NORMATIV GT 058-03 Ghid privind criteriile de performan••  ale cerin•elor de calitate 
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construc•ii, pentru 
instala•iile de ventilare-climatizare. 

20 NORMATIV GT 059-03 Ghid privind criteriile de performan••  ale cerin•elor de calitate 
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construc•ii, pentru 
instala•iile electrice din cl• diri. 

21 NORMATIV GT 060-03 Ghid privind criteriile de performan••  ale cerin•elor de calitate 
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construc•ii, pentru 
instala•iile de înc• lzire central• . 

22  NORMATIV GT 063-04 Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform 
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile 
sanitare din cladiri 

23 NORMATIV C 300-1994 Normativ de prevenire • i stingere a incendiilor pe durata execut• rii 
lucr• rilor de construc•ii • i instala•ii aferente acestora. 

24 NORMATIV NP 086-05 Normativ pentru proiectarea, executarea • i exploatarea instala•iilor 
de stingere a incendiilor. 

25 NORMATIV GP 043-99 Ghid privind proiectarea, execu•ia • i exploatarea sistemelor de 
alimentare cu ap•  • i canalizare utilizând conducte din pvc, 
polietilen•  • i polipropilen• . 

26 NORMATIV NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct• . 

27  NORMATIV  

NP 082-04 
Cod de proiectare. Bazele proiect• rii • i ac•iuni asupra 
construc•iilor. Ac•iunea vântului. 

http://www.normative.go.ro/NP051-2001.htm�
http://www.normative.go.ro/I36-2001.htm�
http://www.normative.go.ro/GP063-01.htm�
http://www.normative.go.ro/NP063-02.htm�
http://www.normative.go.ro/NP065-02.htm�
http://www.normative.go.ro/I13-02.htm�
http://www.normative.go.ro/I13.1-02.htm�
http://www.normative.go.ro/I18.1-01.htm�
http://www.normative.go.ro/I18.2-02.htm�
http://www.normative.go.ro/GT058-03.htm�
http://www.normative.go.ro/GT059-03.htm�
http://www.normative.go.ro/GT060-03.htm�
http://www.normative.go.ro/NP086-05.htm�
http://www.normative.go.ro/GP-043.99.htm�
http://www.normative.go.ro/NP112-04.htm�
http://www.normative.go.ro/NP082-04.htm�
http://www.normative.go.ro/NP082-04.htm�
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28  NORMATIV P 100-/2006 

Inclusiv Anexele 1 si 2 la 
Ordinul MLDPL 688/2007 

Cod de proiectare seismic• . PARTEA I. Prevederi de proiectare 
pentru cl• diri. 

Comentarii referitoare la prevederile P 100-1/2006 (Anexa 1)  

Exemple de Proiectare si Calcul  (Anexa 2)                               

29  NORMATIV P100/3-2008 Cod de proiectare seismic• . PARTEA a III-a. Prevederi pentru 
evaluarea  seismica a cladirilor existente              

30 NORMATIV C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de 
constructie ale cl• dirilor (cuprinde C 107/1,2,3,4,5). 

31 NORMATIV CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor. 

32 NORMATIV CR 0-2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii. 

33 NORMATIV  NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termic•  • i energetic•  a cl• dirilor 
existente • i a instala•iilor de înc• lzire • i preparare a apei calde de 
consum aferente acestora 

34 NORMATIV NP 047-2000 Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor 
existente • i al instalatiilor de înc• lzire • i preparare a apei calde de 
consum aferente acestora 

35  NORMATIV NP 049-2000  Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al 
cladirilor existente                                                  

36 NORMATIV NP 068-02 Normativ privind proiectarea cl• dirilor civile din punct de vedere al 
cerin•ei de siguran••  în exploatare. 

37 NORMATIV NP 029-02 Normativ de proiectare, execu•ie • i exploatare pentru re•ele 
termice cu conducte preizolate. 

38 NORMATIV NP 040 - 02 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea 
hidroizolatiilor la cladiri 

39 NORMATIV CR 6 - 2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie 

40 NORMATIV P 96 - 1996 Ghid pentru proiectarea • i executarea instala•iilor de canalizare a 
apelor meteorice în cl• diri civile, social-culturale • i industriale       

41 ORDIN MAI 80 / 2009 Pentru aprobarea normelor metodologice de avizare • i 
autorizare.privind securitatea la incendiu • i protec•ia civil• ; 

42 ORDIN MAI 1436 / 2006 Pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea • i 
desf• • urarea activit• •ii de avizare a normelor • i reglement• rilor 
tehnice de ap• rare împotriva incendiilor;   

43 HG 1739 / 2006 Pentru aprobarea categiilor de constructii • i amenajari care se 
supun aviz• rii • i autorizarii privind securitatea la incendiu  

44 ORDIN MAI 130/2007 Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de 
securitate la incendiu                   

45 NORMATIV NP 010 - 97 Normativ privind proiectarea, realizarea • i exploatarea 
construc•iilor pentru • coli • i licee 

46 NORMATIV NP I 7 - 02 Normativ pentru proiectarea • i executarea instalatiilor electrice. cu 
tensiuni pân•  la 1000 Vc.a. • i 1500 Vc.c.   

47 NORMATIV GP 052 - 2000 Ghid pentru instala•ii electrice cu tensiuni pân•  la 1000 Vc.a. • i 
1500 Vc.c                                                 

48 NORMATIV I 5 - 98 Normativ privind proiectarea • i executarea instala•iilor de ventilare 
• i climatizare                

49 NORMATIV I 20 - 2000 Normativ privind protec•ia construc•iilor împotriva tr• snetului        

50 NORMATIV C 125 - 05 Normativ privind proiectarea • i executarea m• surilor de izolarea 
fonic•  • i a tratamentelor acustice în cl• diri 

http://www.normative.go.ro/P100-1.2006.htm�
http://www.normative.go.ro/C107-2005.htm�
http://www.normative.go.ro/CR1-1-3-2005.htm�
http://www.normative.go.ro/NP068-02.htm�
http://www.normative.go.ro/NP029-02.htm�
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51 NORMATIV Mc 001/1-06 Metodologie de calcul al performan•ei energetice a cl• dirilor  

- Partea I – Anvelopa cl• dirii 

52 NORMATIV Mc 001/2-06 Metodologie de calcul al performan•ei energetice a cl• dirilor  

- Partea a II-a – Performan•a energetic•  a instala•iilor din cl• diri 

53 NORMATIV Mc 001/3-06  Metodologie de calcul al performan•ei energetice a cl• dirilor  

- Partea a III-a – Auditul • i certificatul de performan••  a cl• dirii 

54  NORMATIV  NP 121-06 Normativ prvind reabilitarea  hidroizola•iilor bituminoase ale 
acoperi• urilor cl• dirilor         

55  NORMATIV C 107/6-02 Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) 
prin elementele de constructie 

56  NORMATIV NP 61-02 Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat 
artificial din cladiri 

57  NORMATIV C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de 
instalatii aferente constructiilor 

58 NORMATIV GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de 
constructie la cladiri existente, in vederea reabilitarii termice 

59 NORMATIV MP 013-01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de 
reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor aferente. Program 
cadru al programului national anual de reabilitare si modernizare 
termica a cladirilor si instalatiilor aferente 

60 NORMATIV NP 058-02 Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor de 
alimentare cu energie termica – retele si puncte termice 

61 NORMATIV GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare 
expertizarii termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aferente  

62 NORMATIV C 107/0-02 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii 
termice la cladiri 

63 NORMATIV C 107/7-02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de 
inchidere ale cladirilor 

64 NORMATIV P100/3-2008 Cod de proiectare seismic• . PARTEA a III-a. Prevederi pentru 
evaluarea  seismica a cladirilor existente              

 STAS 1907/1, 2 – 97 Instala•ii de înc• lzire. Calculul necesarului de c• ldur• . Prescrip•ii 
de calcul. 
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2. INFORMA• II GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

2.1  SITUA• IA ACTUAL•  • i INFORMA• II DESPRE ENTITATEA RESPONSABIL•  CU 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI; 

Sectorul 3, sectorul cu num• rul cel mai mare de locuitori dintre toate sectoarele Municipiului Bucure• ti, 

este delimitat geografic la  Nord: Bd. Carol I, str. Negustori, Calea C• l• ra• ilor, Bd. Basarabia, Lacul 

Pantelimon (malul nordic), • oseaua de Centura. Est: Limita administrativa a mun. Bucure• ti, • oseaua de 

Centura Vest: Str. Beldiman Alex., Str. Eforie, str. Domnita Anastasia, str. Ilfov, Str. Dr. Riureanu, Splaiul 

Independentei Sud: Splaiul Unirii – Pia•a Unirii – • oseaua de centura. 

Entitatea responsabil•  cu managementul investitiei este Biroul Proiecte cu Finantare International• , 

compartiment din cadrul structurii func•ionale a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. Este 

înfiin•at în baza dispozi•iilor Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplic• rii strategiilor de management de 

proiect la nivelul unit• •ilor administrativ-teritoriale jude•ene • i locale. Este subordonat Primarului, fiind 

condus de un • ef birou.  

În actualul context al dezvolt• rii economice, resursele umane reprezint•  elementul esen•ial al competi•iei, 

atât la nivel  na•ional cât • i interna•ional. În competi•ia global•  a economiei informatizate, calitatea • i 

inventivitatea resurselor umane sunt principalii factori care stau la baza decalajelor esen•iale între state. 

Pornind de la afirmatia lui Alfred Marshall ”cel mai de pre• din tot capitalul este acela investit în fiin•a 

uman• ”, consider• m calitatea resurselor umane în general • i a celor educa•ionale în special ca fiind 

factor hot• râtor al cre• terii economice de ansamblu. 

Speciali• tii în domeniu apreciaz•  c•  exist•  o rela•ie foarte strans•  între progresul tehnologic • i investi•ia 

în educa•ie cu implica•ii în toate domeniile vie•ii: economic, social, politic, cultural.       

Calitatea serviciului educa•ional - imperativ pentru un înv• •• mânt competitiv în plan european prezinta 

urmatoarele ramuri de baza ale educatiei pentru cresterea calitatii serviciului educational:  

1. Resursele umane – factor cheie al dezvolt• rii economico-sociale 

2. Calitatea serviciilor educa•ionale - imperativ al prezentului 

3. Managementul • i cultura calit• •ii înv• •• mântului universitar 

4. Deficien•e în domeniul managementului institu•iilor de înv• •• mânt superior 

 

Calitatea resurselor umane nu are caracter static, strict delimitat la o anumit•  cerere, ci reflect•  o stare de 

fapt - ceea ce a fost bun odat•  poate s•  nu mai corespund•  în prezent • i, cu atât mai mult, în viitor. 

Investi•ia în capitalul uman trebuie în•eleas•  ca o investi•ie care subsumeaz•  investi•iile în educa•ie.  

Investi•ia în resursele umane include totalitatea cheltuielilor pentru cre• terea aptitudinilor fizice • i 

intelectuale ale oamenilor. Abordarea investi•iilor în capitalul uman, asemeni investitiilor in capital fizic, se 

poate face pe baza analizei cost-beneficiu, cost-eficacitate • i a actualiz• rii. 

Investi•iile propuse pentru finantare participa la indeplinirea obiectivelor  Domeniului Major de Interven•ie 

3.4 al Programului Operational Regional 2007-2013, contribuind direct la obiectivul specific al acestuia: 

“îmbun• t• •irea calit• •ii infrastructurii de educa•ie, a dot• rii • colilor, a structurilor de cazare pentru studen•i 
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• i  a centrelor pentru formare profesional•  pentru asigurarea unui proces educa•ional la standarde 

europene • i a cre• terii particip• rii popula•iei • colare • i a adul•ilor la procesul educa•ional” • i astfel 

contribuie la obiectivul general al Axei Prioritare 3, Îmbun• t• •irea infrastructurii sociale: „crearea 

premiselor necesare pentru asigurarea popula•iei cu servicii esen•iale, contribuind astfel la atingerea 

obiectivului european al coeziunii economice • i sociale, prin îmbun• t• •irea infrastructurii serviciilor de 

s• n• tate, educa•ie, sociale, • i pentru siguran••  public•  în situa•ii de urgen•• .” 

Prezenta documentatie trateaza lucrarile de construc•ii, instala•ii, amenajarile • i dotarile aferente 

obiectivului REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA • i ECHIPAREA COLEGIULUI 

TEHNIC COSTIN D. NENI• ESCU, în vederea accesarii Fondurilor Structurale disponibile în cadrul 

Programului Operational Regional, Domeniul major de Interventie 3.4 „Reabilitarea /modernizarea/ 

dezvoltarea • i echiparea infrastructurii educa•ionale preuniversitare, universitare • i a infrastructurii pentru 

formare profesional•  continu• ”.  

Colegiul  Tehnic Costin D. Neni•escu din Bucure• ti asigur•  preg• tirea profesional•  a elevilor care doresc 

urmarea unei profesii în urm• toarele domenii:  

- Protec•ia mediului 

- Chimie industrial•  

- Chimie alimentar•  

- Electronic• , automatiz• ri 

- Electromecanic•  

- Mecanic•   

Tipul unit• •ii de înv• •• mânt este: Colegiu tehnic cu filier•  teoretic•  • i tehnologic• .  

Calific• rile profesionale oferite: 

- Tehnician ecolog • i protec•ia cali• •ii mediului 

- Tehnician chimist de laborator 

- Tehnician analize produse alimentare 

- Tehnician în chimie industrial•  

- Tehnician în automatiz• ri 

- Tehnician electromecanic 

- Tehnician mecanic 

- Tehnician laborant pentru protec•ia calit• •ii mediului - Postliceal 

Nivelurile de înv• •• mânt din unitate sunt: liceal, postliceal • i profesional. 

Colegiul func•ioneaz•  în dou•  schimburi, având clase cu predare simultan• .  

Efectivele de elevi din unitatea • colar•  grupate pe clase/grupe de elevi/copii, pe niveluri de înv• •• mânt sunt: 

 Num• r de clase 
(grupe) 

Num• r de elevi (copii) 

- înv.liceal  18 329 

- scoala de arte si meserii  7 257 
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In prezent  Colegiul Tehnic Costin D. Neni•escu func•ioneaz•  în actuala loca•ie din anul 1968, situat pe 

Str. Theodor Pallady nr.26, pe un amplasament m• rginit de Str. Theodor Pallady la Nord, de Str. Mizil la 

Est • i de blocuri de locuin•e la Sud • i Vest. Accesul în incint•  se realizeaz•  din Str. Theodor Pallady, prin 

intermediul unui acces carosabil. Imobilul este în subordinea Primariei Sectorului 3 • i este folosit pentru  

Num• r total  de persoane care utilizeaz•  Colegiul Tehnic Costin D. Neni•escu este:  

Numar total elevi  586 

Numar cadre didactice  50        

Numar personal auxiliar  23 

Numar schimburi  2 

Are aproape 50 de promo•ii de tehnicieni valoro• i, preg• ti•i în domenii industriale cu tradi•ie • i perspectiv•  

– resurse naturale • i protec•ia mediului, chimie industrial• , mecanic• , electromecanic•  • i electrotehnic• .  

In  momentul de  fa••  Colegiul  Tehnic Costin D. Neni•escu are un num• r  de 42 de s• li de  clas• , dintre  

care 15 (cincisprezece)  sunt  laboratoare: 

6 • ase laboratoare  de chimie 

4 patru  laboratoare  de electromecanic•   

2 dou•  laboratoare de informatic•   

1(un)  laborator  de  fizic•  

1(un)  laborator  de biologie 

Acestea   nu îndeplinesc  nivelul de dotare  minimal•  a  unor  laboratoare  de profil conform standardelor  

impuse  de  Ministerul Educa•iei, Cercet• rii • i Inov• rii prin normativele  în vigoare atât pentru cele patru  

laboratoare enumerate mai  sus  c• t • i pentru cabinetele/anexele  diferitelor  discipline  pentru care    

Colegiul  Tehnic Costin D. Neni•escu trebuie  s•  asigure  materialul minimal pentru buna desf•• urare a 

orelor de curs pentru care  are  sau nu cabinete.  

In  cadrul  Colegiului  Tehnic  Costin D. Neni•escu  figureaz•  un  laborator de echiipamente tehnologice, 

dotat in anii 1975-1980 care in momentul de fata este partial functional si care se poate folosii nu numai 

in scopuri didactice, dar si ca piesa de muzeu.  

De asemenea pentru absolven•ii specializ• rilor Protec•ia mediului • i Electronic•  • i automatiz• ri, in urma 

sus•inerii unui exemen de certificare, • coala elibereaz•  Certificate de Competen••  Profesional•  NIVEL  III 

- recunoscute la nivel European.  

Colegiul are dou•  laboratoare de informatic•  echipate complet • i permanent conectate la Internet. • coala 

mai de•ine un cabinet de limbi str• ine, un laborator de analize fizico-chimice la standarde europene, un 

laborator de fizic•  modern, dotat cu echipamente de ultim•  genera•ie (tabl•  interactiv•  SMART BOARD • i 

echipamente pentru cabinet de limbi str• ine de prezentare a lec•iilor). 

In urma sus•inerii unui examen de certificare, elevii pot ob•ine “Atestat de Competen•e Ligvistice” pentru 

Limba Francez•  sau Limba Englez• , conform Cardului European Comun de Referin••  (B2). 
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De aproximativ 8 ani sunt folosite ca mijloace alternative • i complementare de educa•ie programele 

educa•ionale Crocodile Physics, Crocodile Chemistry, Crocodile Mathematics, Crocodile Technologies • i 

Interactive Physics. 

Din septembrie 2004 func•ionez•  • i mediul virtual de inv• •are - platforma AeL. Num• rul de  calculatoare 

existente  la  acest  moment  în  Colegiul  Tehnic Costin D. Neni•escu este de 65 unit••i Pentium 4 – 

inclusiv cele destinate  utilizarii  in scop administrativ - care la num• rul total de  586  elevi determin•  un 

nivel de dotare TIC / elev  de  un calculator  la  9,1 de  elevi.  Re•eaua  de  internet are viteza de  1Mb/s 

În plus, dotarea actual•  a  acestei unit••i de  înv• •• mânt  este  neconform•  • i neadaptat•  societ• •ii 

informa•ionale • i societ• •ii cunoasterii, datorit•  finan•• rii insuficiente constante care  nu a produs  investi•ii 

substan•iale  necesare  în dotarea ITC, în conformitate cu  recomand• rile PLAI Bucure• ti 2009-2013. – 

Planul Local de  Ac•iune pentru Înv• •• mânt • i PRAI Regiunea  Bucure• ti - Ilfov 2009-2013 -  Planul 

Regional de  Ac•iune pe ntru Înv••• mânt Regiunea  Bucure• ti - Ilfov 2009-2013, care stabilesc clarific•  

prioritatea investirii în IT la  nivelul • colilor ,,se simte nevoia complet• rii cu calculatoare a dot• rii tuturor 

laboratoarelor • i cabinetelor de specialitate pentru dezvoltarea activit• •ilor de predare-înv• •are asistate de 

calculator.”- PLAI. 

Colegiul Tehnic  Costin D. Neni•escu prin  filiera  tehnic•  – domeniile în  care  se  asigur•  preg• tirea fiind 

Protec•ia mediului, Chimie industrial• , Chimie alimentar• , Electronic• , automatiz• ri Electromecanic• , 

Mecanic•  acestea fiind  necesare  pentru  preg• tirea  profesional•  a  elevilor care  urmeaz•  diferite 

specializ• ri. Dotarea laboratoarelor  • i  cabinetelor  este învechit•  • i sub normele minimale  specifice  

ariilor  curriculare  respective.-  

Colegiul  Tehnic Costin D. Neni•escu are o sala de sport in care se desfasoara activitatea curriculara a 

catedrei de educatie fizica si sport, echipata cu dotari sub minimul acceptat si fara a putea desfasura 

jocuri sportive cu balon. 

Dot• rile  cuprinse  în prezentul proiect  î• i propun s•   concentreze eforturile  pentru a  rezolva  nevoile de 

dotare  astfel înc• t s•  se asigure  calitatea în educa•ia • i în calificarea  prefesional• , obiectiv  specific  al 

Priorit• •ii 4 – Dezvoltarea resurselor  umane, Promovarea ocup• rii • i incluziunii Sociale  • i Înt• rirea 

Capacit• •ii Administrative  al  Planulul Na•ional de  Dezvoltare.  

Proiecte / Parteneriate 

 Incepand cu luna Septembrie 2005, scoala a fost implicata activ in proiectul 

international „COMPUTER SUPPORTED TEACHING AND LEARNING IN THE 

CURRICULUM”, finantat de Comisia Europeana prin intermediul Agentiei Nationale 

pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, 

proiect care a schimbat radical imaginea • colii pe plan local • i interna•ional.  

Prin acest proiect Colegiul dore• te sa devin•  o prezen••  permanent•  în sectorul de 

colaborare European • i s•  intre•in•  rela•ii de colaborare cu institu•ii din str• in• tate, 

pentru a putea face cunoscut•  experien•a de a lucra • i a inv• •a impreun• . 

 

Scopul principal al proiectului a fost imbun• t• •irea competen•ei TIC • i integrarea acesteia in curriculum: 
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- realizarea obiectivelor cros-curriculare (educa•ie pentru mediu, educatie civila, educa•ie pentru 

s• n• tate, comportament social • i inv• •are autonom• ); 

- educarea profesorilor • i elevilor c• tre preocupare, toleran•• , solidaritate • i responsabilitate;  

- cunoa• terea Uniunii Europene, obiectivele acesteia, rolul Uniunii Europene • i rolul cet• •enilor 

acesteia in lume; 

- motivarea elevilor • i profesorilor s•  participe în proiecte locale, na•ionale sau interna•ionale prin 

beneficiile aduse de marile provoc• ri • i de dinamismul creat in via•a • colar• ; 

- l• rgirea cuno• tin•elor lingvistice • i sociale.                                                                                          

- aplicarea in procesul de inv• •are a ideilor inovatoare in leg• tur•  cu 

evaluarea de la egal la egal, comunicarea, abordarea 

multidisciplinar• , integrarea IT.  

Beneficiile proiectului:  

 

- o platform•  comun•  de inv• •are • i predare asistat•  de calculator in curricula • colii, care s•  fac•  

parte dintr-un proces European modern de inv• •are. 

- o mai bun•  cunoa• tere • i deschidere fa••  de culturi • i •• ri diferite • i un interes adev• rat in 

problemele lumii la toate nivelele; 

- o contiunu•  comunicare, zi de zi, intre profesorii • i directorii diferitelor • coli; 

- cultivarea ospitalit• •ii. 

 

În cadrul programului Comenius s-a început editarea revistei online a 

• colii, “CRISTAL”, înregistrat•  la Centrul Na•ional ISSN al Bibliotecii 

Na•ionale a României. Revista este realizat•  cu sprijinul financiar al 

Comisiei Europene. 

Revista a ob•inut în iunie 2007 locul II pe sector • i locul II pe 

Municipiul Bucure• ti la concursul de reviste • colare. Cu acest prilej 

colectivul de redac•ie a început o ampl•  colaborare în cadrul 

proiectului Juniior Press cu Prim• ria Municipiului Bucure• ti – Direc•ia 

Înv• •• mânt • i cu Biblioteca Metropolitan• . 

 

 Din Ianuarie 2008 Colegiul Tehnic C. D. Neni•escu este Centru ECDL (European Computer Driving 

Licence). 

Permisul european de conducere a computerului (ECDL) este cel mai r• spândit program de 

certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la nivel interna•ional în peste 146 de •• ri. 

ECDL este pentru domeniul IT similar cu certific• ri de genul TOEFL sau Cambridge pentru atestarea 

cuno• tin•elor de limbi str• ine. Permisul ofer•  de•in• torului s• u o baza standard de cuno• tin•e IT necesar•  

în noua societate informa•ional•  ce se afl•  în continu•  dezvoltare. Cu ajutorul Permisului european de 
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conducere a computerului cre• te gradul de mobilitate profesional•  • i posibilitatea utiliz• rii calculatorului în 

mod eficient • i productiv indiferent de vârst• , profesie sau domeniu de activitate. 

  
 In perioada 1 iunie – 31 august 2009, s-a desf• • urat campania de vara “Click pe verde!” lansata 

de ECDL  ROMANIA, coordonat•  de Colegiul Tehnic C. D. Neni•escu. 

Scopul campaniei a fost ca elevii obisnuiti doar cu  activitatea 

în fa•a computerului sa se responsabilizeze si sa  se implice in 

activitati ecologice, oferind fiec• rui individ  posibilitatea de a 

manifesta o atitudine personal• ,  responsabil•  fa••  de mediul 

în care tr• ie• te, dar si sa inteleaga mai bine rolul tehnologiei, 

al computerului ca sursa de informare si comunicare in a 

schimba in bine mentalitati. 
 

Campania s-a desf• • urat la nivel national pe parcursul verii 2009, 2009 si s-a adresat elevilor de 

gimnaziu si liceu care au cunostinte de creare site-uri web. 

Concursul a avut ca tema „Scoala verde” având ca punct de pornire optica ce exprima respectul pentru 

mediul natural de care beneficiem cu to•ii • i pe care îl vor mo• teni genera•iile viitoare.  

Prin campania lansata, ECDL ROMANIA a vizat dezvoltarea culturii ecologice foarte scazute in prezent, 

adresandu-se direct copiiilor, ei fiind cei mai deschisi in ceea ce priveste schimbarea de mentalitate in 

atitudinea fata de mediul inconjurator. 

 

 În cadrul Colegiului, în februarie 2008 s-a înfiin•at CLUBUL ECOTURISTIC,  in partenariat cu 

Asociatia Ecologie Sport Turism • i Inspectoratul • colar al Municipiului Bucure• ti. Este o structur•  

asociativ•  de tineret care  deruleaz•  activit• •i prin intermediul carora tinerii sunt înv• •a•i s•  respecte 

natura • i totodat•  s•  redescopere frumuse•ile • i binefacerile acesteia. 

Activitatile de voluntariat sunt indreptate spre conservarea si protejarea NATURII. 

* Comisia European•  acord•  o aten•ie special•  protej• rii naturii • i biodiversit• •ii. In statele membre a fost 

creat•  o re•ea de peste 26.000 de zone protejate, însumând o suprafa••  de aproximativ 850.000 km2, ce 

reprezint•  mai mult de 20% din teritoriul Uniunii Europene. Aceast•  re•ea, cunoscut•  sub denumirea 

Re•eaua Natura 2000, fiind cea mai vast•  din lume. 

Durata: februarie 2008 - iulie 2009 

Printre cele mai importante obiective ale Clubului Ecoturistic se pot enumera: 

- constientizarea importantei conservarii biodiversitatii si a Retelei Ariilor Naturale Protejate; 

- implicarea in activitati de voluntariat in Reteaua Ariilor Naturale Protejate, cum ar fi: reimpaduriri, 

campanii de constientizare adresate turistilor si localnicilor din zona, refacerea marcajelor si 

amenajarilor turistice s.a. 
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- promovarea ecoturismului ca mijloc de educatie si odihna activa, cu abordarea aspectelor legate de 

geografie, biologie, istorie, etnografie si folclor, ecologie, sport pentru sanatate 

- stimularea asociativitatii si lucrului in echipa; 

- organizarea unor cursuri de formarea pentru animatori si organizatori pentru activitati ecoturistice. 

Finalitatea proiectului const•  în dobandirea de catre participanti a competentelor necesare in vederea 

organizarii unor proiecte ecoturistice pentru tineret si implicit a organizarii activitatii clubului ecoturistic 

infiintat in liceu. 

Participan•ii la activitatile CLUBULUI  obtin un CERTIFICAT DE ECOVOLUNTAR, eliberat de 

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti si 

Asociatia “Ecologie-Sport-Turism”. 

Activitatea prestata in cadrul proiectului, este certificata prin documentul mai sus-mentionat si poate fi 

trecuta in CV-ul personal (in format UE), primind puncte suplimentare la evaluarea dosarului de admitere 

sau de angajare.  

 

 Intelligent Use of Energy in Schools (IUSES) – este un Proiect 

finan•at prin Programul Energie Inteligent•  pentru Europa, ce se deruleaz•  

în perioada 2009-2010, coordonat de Universitatea Politehnic•  din 

Bucuresti. 

Scopul proiectului este de a promova cele mai eficiente c• i de utilizare a 

energiei în via•a de zi cu zi de c• tre elevii • i profesorii din • coli.  

În luna februarie 2010 se va desf• • ura un concurs de proiecte pe tema economiei de energie, concurs la 

care vor participa elevii Colegiului Tehnic C. D. Neni•escu.  

 

 Colegiul Tehnic C. D. Neni•escu este implicat în Proiectul Bro• ura ECO, organizat de  Asocia•ia 

EcoAssist si ECDL ROMANIA, având ca parteneri Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucure• ti si 

Prim• ria Municipiului Bucure• ti, va fi realizat în Municipiul Bucure• ti, în perioada noiembrie 2009 – 

februarie 2010.  

Proiectul se va desf• • ura sub forma unui concurs de idei de proiecte pe teme ecologice între liceenii din 

40 de unit• •i • colare din Municipiul Bucure• ti. Elevii vor fi informa•i cu privire la acest concurs, dar • i 

referitor la bunele practici în activismul ecologic prin intermediul Bro• urii ECO care va fi distribuit•  în • coli.  

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/�
http://www.upb.ro/�
http://www.upb.ro/�
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La finalizare se va desemna un proiect câ• tig• tor care va fi implementat 

cu sus•inere financiar•  din partea ECDL ROMANIA. 

Scopul proiectului este încurajarea activismului ecologic al tinerilor 

liceeni. 

Obiective:  

- Informarea tinerilor privind existen•a ONG-urilor de mediu, a 

autorit• •ilor de mediu. 

- Prezentarea modalit• •ilor în care î• i pot organiza proiectele 

ecologice. 

- Încurajarea document• rii propriului proiect ecologic. 

- Stimularea celor mai bune propuneri cu premii. 

- Premierea celui mai bun proiect cu implementarea lui. 

 

 

Dedica•ia • i profesionalismul corpului profesoral au f• cut ca numero• i absolven•i s•  nu se limiteze la 

ob•inerea unei calific• ri, ci s•  mearg•  mai departe. Cea mai mare parte a absolven•ilor colegiului 

urmeaz•  cu excelente rezultate cursurile Universit• •ii Politehnica Bucure• ti, Universit• •ii Bucure• ti, 

Universit• •ii Tehnice de Construc•ii Bucure• ti • i ale celorlalte institu•ii de înv• •• mânt superior acreditate. 

Preg• tirea realizat•  pe parcursul celor patru ani de liceu urmareste integrarea rapid•  • i u• oar•  a 

absolventilor în numeroase domenii de activitate (servicii, industrie • i agricultur• ). Ast• zi mul•i dintre ei 

sunt ingineri, cercet• tori sau profesori.  

• coala este organizat•  sub forma unui mini-campus modern, care include:  

- 2 corpuri de cl• dire cu laboratoare de fizic• , biologie, chimie, informatic• , electronic•  • i 

automatiz• ri, electrotehnic•  

- Un corp de cl• dire pentru stagii de practic•  a elevilor 

- O sal•  de sport 

 

Colegiul Tehnic Costin D. Neni•escu îsi asum•  misiunea de a asigura, în contextul parteneriatului dintre 

• coal•  • i comunitate, un proces educa•ional centrat pe elev, în vederea preg• tirii viitorilor absolventi în 

acord cu potentialul individual • i în conformitate cu cerintele pietei europene a muncii. 

 

Proiec•iile demografice arat•  o reducere semnificativ•  a populatiei • colare (fata de 2005) în grupa de 

vârsta 15 - 24 ani cu 45,2% pâna în anul 2015 • i cu 37,5% pâna în 2025.  În schimb, proiectiile privind 

structura pe grupe de vârsta indica pentru viitor (2015-2025) o consolidare relativa a vârstei de mijloc (35-

55 ani) active pe piata muncii, ceea ce va conduce la o nevoie crescânda de formare continu• . Oferta 

educa•ional•  a Colegiului Tehnic Costin D. Neni•escu r• spunde acestei nevoi prin furnizarea de programe 

de formare pentru adulti.  
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Oferta educa•ionala a unitatii este de asemenea aliniata cu specificul economiei regionale, în care 

sectorul construc•iilor este unul important (in Regiunea Bucuresti-Ilfov în anul 2005 a reprezentat 10,3% 

din total VAB – fata de media na•ional•  de 7,3% - • i respectiv 12,3% din total populatie ocupata civila în 

anul 2006, fata de media na•ional•  de 11,3%) – conform Planului Local de Ac•iune pentru Înv• •• mânt, 

PLAI Bucure• ti 2008-2013. Conform statisticilor realizate în Municipiul Bucure• ti, planul de • colarizare în 

raport cu cererea de pe pia•a muncii, arat•  c•  cererea de personal calificat în domeniul construc•iilor, de 

10% în anul 2007, a dep• • it cu mult oferta, de numai 2% din anul 2006.  

Aditional fata de beneficiile generale ale investitiei în calitatea înv• •• mântului liceal • i post-liceal, Colegiul 

Tehnic Costin D. Neni•escu prezint•  o serie de avantaje specifice: 

- Orientarea sustinuta catre asigurarea egalitatii de sanse • i a accesului egal la educa•ie, atat prin 

eforturile facute catre incluziunea în procesul educa•ional a minoritatii rroma, cat • i în efortul de a 

creste accesibiltatea la procesul educa•ional pentru elevii din mediul rural, pentru care se incearca 

asigurarea unor conditii adecvate (cantin• ); 

- Utilizarea pe scara cat mai larga a solutiilor IT în contextul aplicarii sistematice de metode moderne, 

participative de invatare 

- Furnizarea de Formare Profesionala Continua prin programele de inavatamant postliceal. 

Spatiile de înv• •• mânt sunt utilizate în proportie de 100%, în doua schimburi (înv• •• mânt de zi), la care 

se adauga • i înv• •• mântul seral – ceea ce face ca spatiile de înv• •• mânt sa fie utilizate complet timp de 

14 ore / zi, în doua schimburi • i jumatate (înv• •• mânt de zi + înv• •• mânt seral).  

Limit• ri acute se resimt în asigurarea dot• rilor necesare pentru buna desfasurare a metodelor interactive 

/ de simulare / a practicii profesionale, unde elevii pot aplica, testa • i aprofunda conceptele teoretice 

inv• •ate. Astfel, este necesar•  dotarea suplimentar•  a laboratoarelor de resurse naturale • i protec•ia 

mediului, de analize tehnice • i opera• ii de baz• , de analiz•  chimic•  cantitativ• ; modernizarea camerei de 

cânt• rire, a laboratorului de analize de mediu, a depozitului de substan•e toxice; dotarea laboratorului 

tehnologic, a laboratorului de ma• ini electrice; dotarea laboratorui CAD, a cabinet ului de electronic• , a 

laboratorului de m• suri electrice • i electronice, a laboratorului de automatiz• ri.  La acestea se adauga 

necesit• •ile de dotare suplimentar•  cu echipamente IT a laboratoarelor de informatic•  • i realizarea unui 

cabinet de limbi str• ine pentru limbi str• ine de tip lingafon, prin reamenajarea • i dotarea corespunz• toare 

a unei s• li de clas• . Acestor principale constrangeri li se adauga necesitatile extindere a s• lii de sport, 

pentru a permite desf• • urarea activita•ilor fizice în condi•ii optime.  

 

Punctele tari ale procesului educa•ional implementat în Colegiul Tehnic Costin D. Neni•escu • i 

constrangerile care limiteaza buna lui desfasurare trebuie privite în contextul general analizat în Planul 

Local de Actiune pentru Înv• •• mânt PLAI Bucuresti 2009-2013 • i în cadrul recomandarilor acestuia: 

- „în Bucure• ti exist•  • coli foarte vechi, care, în mare m• sur• , mai au nevoie de lucr• ri de reabilitare” 

- „În cea mai mare parte a unit• •ilor • colare din ÎPT fie lipsesc o parte din ateliere, cabinete • i 

laboratoare, fie dotarea este învechit• ” 

- „Se simte lipsa dot• rilor moderne • i a echipamentelor de simulare necesare unui înv• •• mânt eficient, 

centrat pe elev” 



Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea • i echiparea Colegiului Tehnic Costin D. Neni•escu  
Str. Theodor Pallady nr.26, Sector 3, Bucure• ti 

 

- „De• i dotarea laboratoarelor de informatic•  s-a îmbun• t• •it substan•ial în ultimii ani, se simte nevoia 

complet• rii cu calculatoare a dot• rii tuturor laboratoarelor • i cabinetelor de specialitate pentru 

dezvoltarea activit• •ilor de predare-înv• •are asistate de calculator.” 

- „Trebuie s•  avem în vedere cu prioritate implicarea unit• •ilor • colare din ÎPT în formarea adul•ilor, 

prin acreditarea lor ca furnizori autoriza•i de FPC la CNFPA • i derularea de programe acreditate din 

perspectiva faptului c•  România (• i implicit regiunea) înregistreaz•  cea mai sc• zut•  rat•  de 

participare în formarea continu•  a popula•iei adulte (1,3% în 2006, conform Eurostat, fa••  de media 

UE-27 de 9,6% • i UE-15 de 11,1% • i de benchmark-ul de 12,5%).” 

Domeniile de preg• tire • i calific• rile profesionale oferite de • coal•  sunr correlate cu necesit• •ile de 

dezvoltare economic•  local•  si chiar regional, conform Planurilor Regionale • i Locale de Ac•iune în 

domeniul înv• •• mântului professional • i ethnic (PRAI • i PLAI) – regiunea Bucure• ti – Ilfov. 

Investitiile propuse sunt eligibile pentru Domeniul Major de Interventie 3.4 al Programului Operational 

Regional 2007-2013, contribuind direct la obiectivul specific al acestuia: “îmbun• t• •irea calit• •ii 

infrastructurii de educa•ie, a dot• rii • colilor, a structurilor de cazare pentru studen•i • i  a centrelor pentru 

formare profesional•  pentru asigurarea unui proces educa•ional la standarde europene • i a cre• terii 

particip• rii popula•iei • colare • i a adul•ilor la procesul educa•ional” • i astfel contribuie la obiectivul general 

al Axei Prioritar•  3, Îmbun• t• •irea infrastructurii sociale: „crearea premiselor necesare pentru asigurarea 

popula•iei cu servicii esen•iale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii 

economice • i sociale, prin îmbun• t• •irea infrastructurii serviciilor de s• n• tate, educa•ie, sociale, • i pentru 

siguran••  public•  în situa•ii de urgen•• .” 

Luând în considerare ace• ti factori, putem concluziona c•  investitia în infrastructura educa•ional•  a 

unitatilor de înv• •• mânt cu profilul educa•ional specific Colegiului Tehnic Costin D. Neni•escu va avea un 

impact pozitiv semnificativ asupra pietei muncii din regiune, impact care se va mentine în mod durabil pe 

termen mediu • i lung, prin:  

- educarea tinerilor la standarde UE.  

- crearea unui centru de formare profesional•  continu•  a adul•ilor, finalizat cu certificate de calificare 

sau de absolvire în domeniile de baz• : resurse natural • i protec•ia mediului • i tehnic • i calific• rile 

profesionale cerute pe pia•a muncii 

2.2 DESCRIEREA INVESTI• IEI 

Colegiul Tehnic Costin D. Neni•escu este situat pe Str. Theodor Pallady nr.26, pe un amplasament 

m• rginit de Str. Theodor Pallady la Nord, de Str. Mizil la Est • i de blocuri de locuin•e la Sud • i Vest.  

Accesul în incint•  se realizeaz•  din Str. Theodor Pallady, prin intermediul unui acces carosabil.  

Imobilul este în subordinea Primariei Sectorului 3 • i este folosit pentru activitati educa•ionale, la nivel 

liceal, postliceal • i profesional. 

Ansamblul Colegiului este format din urm• toarele obiecte: Corp A, Corp B, Ateliere • i Sala de sport 
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2.2.1 Situa•ia existent•  a obiectivului de investi•ii: 

Obiectul lucr• rii îl constituie cl• dirile Corp A, Corp B, Corp Ateliere • i Sala de Sport,  din cadrul 

Colegiului Tehnic Costin D. Neni•escu, situat  pe Str. Theodor Pallady nr.26, Sector 3, Bucure• ti.  

Documenta•ia tehnico-economic•  a fost întocmit•  pe baza  obseva•iilor in situ; nu s-au g• sit documenta•ii 

privind proiectul elaborat initial, ce a stat la baza execu•iei construc•iei. 

Pentru a se aprecia starea actual•  a cl• dirilor, au fost întocmite relevee de arhitectur•  • i instala•ii. 

Num• rul de persoane care utilizeaz•  spa•iile studiate este:  

Numar total elevi  586 

Numar cadre didactice  50        

Numar personal auxiliar  23 

Numar schimburi  2        

 

 

A. SITUA• IA EXISTENT•  - ARHITECTUR•   

 Corp A  Corp B Ateliere Sal•  sport 

Regim de în• l•ime Sp + P + 2 Etaje P + 2 Etaje Parter Parter 

Anul construirii 1968 1974 1974 1972 

Suprafa•a construit•  1080 1756 1096 760 

Suprafa•a construit•  
desf• • urat•  

3222 3454 1096 760 

Suprafa•a util•   2.642 3.067,71 985,19 697,22 

Volumul interior al 
construc•iei 

8.586,63 11.667,04 5.418,23 4.434,21 
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CORP A 

Cl• direa studiat•  este situata pe un teren plan, avand functiunea de scoala. Este o constructie alcatuita 

dintr-un tronson avand in plan forma de U. Dimensiunile in plan sunt 10 m x 50 m pentru zona centrala, 

9.85 x 30.15 m respectiv pentru cele doua aripi ce alcatuiesc laturile “U”-ului. 

Ansamblul studiat este compus dintr-un tronson, cu regim de inaltime Subsol partial+P+2 Etaje. 

Acoperisul este de tip terasa pentru toata cladirea. Sub zona culoarelor exista un subsol tehnic cu o 

inaltime de 170 cm. 

Constructia este realizat•  ca o cladire unitract (sali de clasa pe una din laturi si zona de circulatie - culoar 

si scari - pe cealalta latura).  

Accesul la etaje se realizeaza prin doua case de scara dispuse in capetele intesectiilor celor doua laturi 

ale “U” – ului cu zona centrala. Sc• rile sunt în dou•  rampe  • i sunt iluminate natural. Cele doua case de 

scara sunt dezvoltate inspre exteriorul cladirii, depasind linia fatadei corpurilor principale, inchiderile 

acestora sunt realizate cu tâmplarie din PVC cu geam termoizolant. 

Fa•ada principal•  a cl• dirii este orientat•  spre Est, fa•ada posterioar•  este cu orientare Vest, iar fa•adele 

laterale au orientare Sud • i Nord.  

Accesul principal în cl• dire (al profesorilor) se face prin intrarea aflat•  pe fa•ada estic• , marcat cu o 

copertin• , printr-un hol de intrare, perpendicular pe coridorul central. Accesul elevilor se face prin intrarea 

secundar•  aflat•  pe fa•ada de vest • i sud-est a cl• dirii. La intrarea elevilor de pe fa•ada de nord s-a 

realizat o ramp•  de acces pentru persoane cu dizabilit• •i, din tabl• , la interior – intrarea este la nivelul 

terenului. 

Grupurile sanitare ale elevilor se afl•  grupate lâng•  casele de scar• , pe fiecare nivel, pe fa•adele est • i 

sud. 

Cl• direa este înconjurat•  de un trotuar de beton, având cota de -1.10 ~ -0.50m fa••  de cota ±0,00 a 

pardoselii finite din parter. 

Accesul în subsol se face prin casele de scar•  aflate pe latura de est si nord a cl• dirii. Aici sunt 

amplasate conductele de distribu•ie a agentului termic pentru înc• lzire • i ap•  cald•  de consum, ap•  rece 

• i canalizare.  

Destinatia actual•  a înc• perilor este prezentat•  în tabelul de mai jos: 

Nr. 
Crt. Denumire 

Numar 
incaperi Suprafata 

 CORP A 
1 Sali de curs/Laboratoare 29,00 1354,16 
2 Birouri 6,00 202,66 
3 Holuri 9,00 663,62 
4 Casa scarii 2 173,82 
5 Anexe 12,00 141.94 
6 Grupuri sanitare 7,00 105,84 
  Total  65 2.642.04 
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În• l•imea parterului • i a celor dou•  etaje este de 3,60m; în• l•imea liber•  a tuturor nivelurilor este de 

3,35m.  

Pere•ii exteriori sunt realiza•i din zidarie de c• r• mid•  plin•  de 37,5 cm grosime • i sunt tencui•i pe exterior 

cu tencuial•  structurat•  de culoare alb • i galben deschis. Soclul cl• dirii este ie• it fa••  de pere•ii exteriori 

de fa•ad•  • i nu este izolat termic. 

Recent, toat•  tâmpl• ria exterioar•  a fost înlocuit•  cu tâmpl• rie performant•  din P.V.C., cu geamuri 

termoizolante, f• r•  m• suri speciale de aerisire, cu excep•ia tâmpl• riei de la parterul caselor de scar• . 

Tâmpl• ria din PVC, este etan• • , dar f• r•  a avea  prev• zute clapete autoreglante sau alte sisteme de 

aerisire.  

Acoperi• ul este de tip teras•  necirculabil• , acoperit cu membran•  bituminoas• . Aticul are o în• l•ime de 45 

cm. Acoperi• ul a fost hidroizolat recent • i nu prezint•  infiltra•ii, dar nu a fost termoizolat. 

Finisajele sunt : 

- tencuieli interioare sub•iri, cu zugr• veli obi• nuite, placaj de faian••  la b• i • i zugr• veli obi• nuite la 

tavane. 

- tencuieli exterioare dri• cuite; 

- pardoseli de 4÷6 cm grosime: • ap•  • i mozaic pe holuri, gresie în grupurile sanitare • i în laboratorul de 

chimie • i parchet în s• lile de clas• .  

 

CORP B 

Cl• direa studiat•  este situata pe un teren plan, avand functiunea de scoala. Este o constructie alcatuita 

din dou•  tronsoane avand in plan forma de L. Dimensiunile in plan sunt 83.94 m x 17.40 m pentru o 

aripa, respectiv 58.56 m x 12.90 m  pentru cea de-a  doua aripa ce alcatuiesc laturile “L”-ul. 

Cl• direa este compus•  din doua tronsone. Un tronson cu regim de inaltime P+1 Etaj, iar cel de-al doilea 

P si P+2 Etaje. Acoperisul este de tip terasa pentru toata cladirea, acoperit cu membran•  bituminoas• . 

Aticul are o în• l•ime de 50 cm. 

Corpul cu Sali de clasa este realizat ca o cladire dublu tract (sali de clasa pe ambele laturi laturi si zona 

de circulatie - culoar si scari - pe mijloc). Celalat corp de cladire are un  partiu diferit dictat de necesitatile 

de exploatare.  

Accesul la etaje în aripa cu salile de clasa se realizeaza prin doua case de scara dispuse in capetele 

acesteia. La aripa cu atelierele accesul la etaje se realizeaza prin scari individuale interioare, metalice. 

Sc• rile sunt în dou•  rampe  • i sunt fie iluminate natural, fie iluminate artificial. Cele doua case de scara 

ale aripei cu salile de clasa sunt dezvoltate inspre exteriorul cladirii, respectiv interiorul cladirii, inchiderile 

acestora sunt realizate cu tâmplarie lemn cu geam simplu. 

Fa•ada principal•  a cl• dirii este orientat•  spre Nord, fa•ada posterioar•  este cu orientare Sud, iar 

fa•adele laterale au orientare Est • i Vest.  
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Accesul principal în cl• dire (al profesorilor) se face prin intrarea aflat•  pe fa•ada nordica, marcat cu o 

copertin• , printr-un hol de intrare, perpendicular pe coridorul central. Accesul elevilor se face prin intrarea 

secundar•  aflat•  pe fa•ada de sud a cl• dirii. La intrarea elevilor de pe fa•ada de sud s-a realizat o ramp•  

de acces pentru persoane cu dizabilit• •i, din tabl• , la interior – intrarea este la +1.40 fata de nivelul 

terenului. 

Grupurile sanitare ale elevilor se afl•  grupate lâng•  casele de scar• , pe fiecare nivel, pe fa•ada sud. 

Cl• direa este înconjurat•  de un trotuar de beton, având cote diferite fa••  de cota ±0,00 a pardoselii finite 

din parter. 

Destinatia actual•  a înc• perilor este prezentat•  în tabelul de mai jos: 

Nr. 
Crt. Denumire 

Numar 
incaperi Suprafata 

  Corp B 
1 Sali de curs/ Laboratoare 13 810,32 
2 Ateliere 13 1371,62 
3 Birouri 3 112,51 
4 Holuri 9 391,43 
5 Casa scarii 10 138,33 
6 Grupuri sanitare 8 68,83 
7 Anexe 11 174,67 
  Total    3.067,71 

 

În• l•imea tronsonului cu Sali de clasa este la parter este de 3.80 m • i la etaj de 3,73 m; în• l•imea liber•  a 

tronsonului cu ateliere este la parter si etaj 1 de 3.50 m si 4.00 m la etaj 2.  

Pere•ii exteriori sunt realiza•i din zidarie de c• r• mid•  plin•  de 37,5 • i 45cm grosime • i sunt tencui•i pe 

exterior cu tencuial•  structurat•  de culoare alb • i galben deschis. Soclul cl• dirii este ie• it în afar•  fa••  de 

pere•ii exteriori de fa•ad•  • i nu este  izolat termic. 

Tâmpl• ria exterioar•  este realizat•  din P.V.C., cu geamuri termoizolante, la salile de clasa, tampl• rie de 

lemn cu geam simplu la casele scarilor si tamplarie de metal cu geam simplu la partea de ateliere. 

Tâmpl• ria din PVC, este etan• • , dar f• r•  a avea  prev• zute clapete autoreglante sau alte sisteme de 

aerisire.  

Acoperi• ul tip teras•  nu este termoizolat • i hidroizolat corespunz• tor • i prezint•  infiltra•ii.  

Finisajele sunt : 

- tencuieli interioare sub•iri, cu zugr• veli obi• nuite, placaj de faian••  la b• i • i zugr• veli obi• nuite la 

tavane. 

- tencuieli driscuite la exterior; 

- pardoseli de 4÷6 cm grosime: • ap•  • i mozaic pe holuri, grupurile sanitare • i în  laboratoarele de 

chimie • i linoleum în s• lile de clas•  si celelalte laboratoare.  

- Sta•iile de lucru din laboratoare • i ni• ele din laboratoarele de chimie prezint•  un grad avansat de 

uzur•  
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ATELIERE 

Cl• direa studiat•  este situata pe un teren plan, avand functiunea de scoala. Constructia  are ca 

dimensiuni 23,95 m X 45,65 m . 

Cl• direa studiat•  este compus•  dintr-un tronson, cu regim de inaltime P. În• l•imea parterului este intre 

4.70 m si 7.50 m. Acoperisul este de tip terasa inclinata. Constructia este realizat•  ca o cladire dublu 

tract, cu un coridor central • i ateliere pe cele dou•  laturi.  

Fa•ada principal•  a cl• dirii este orientat•  spre Nord, fa•ada posterioar•  este cu orientare Sud, iar 

fa•adele laterale au orientare Est • i Vest.  

Accesul principal în cl• dire se face prin intrarea aflat•  pe fa•ada nordic• , printr-un hol de intrare, 

perpendicular pe coridorul central. La intrarea de pe fa•ada de nord s-a realizat o ramp•  de acces pentru 

persoane cu dizabilit• •i, din tabl• . 

Grupurile sanitare ale elevilor se afl•  grupate la intersec•ia dintre holul de intrare • i holul principal. 

Cl• direa este înconjurat•  de un trotuar de beton, având cota de -0.40 m fa••  de cota ±0,00 a pardoselii 

finite din parter. 

Destinatia actual•  a înc• perilor este prezentat•  în tabelul de mai jos: 

Nr. Crt. Denumire Numar 
incaperi Suprafata 

 ATELIERE 
1 Sali de cursuri / Ateliere 9 690,88 
2 Holuri 2 136,73 
3 Anexe / Depozitari 9 141,81 
4 Grupuri sanitare 2 15,77 
   TOTAL 22 985,19 

 

Pere•ii exteriori sunt realiza•i din zidarie de c• r• mid•  plin•  de 25 cm grosime • i 45 cm peretele de pe 

latura de vest. To•i pere•ii sunt tencui•i pe exterior cu tencuial•  structurat•  de culoare alb • i galben 

deschis. Soclul cl• dirii este ie• it fa••  de pere•ii exteriori de fa•ad•  • i nu este  izolat termic. 

Toat•  tâmpl• ria exterioar•  este tâmpl• rie metalica, cu geamuri simple, neetan• e, cu exceptia usii 

principale realizat•  din tâmpl• rie de PVC. 

Acoperi• ul este de tip teras•  necirculabil• , acoperit cu membran•  bituminoas• . Aticul are o în• l•ime de 20 

cm. Acoperi• ul nu este termoizolat • i prezint•  infiltra•ii. 

Finisajele sunt : 

- tencuieli interioare sub•iri, cu zugr• veli obi• nuite, placaj de faian••  la WC-uri • i zugr• veli obi• nuite la 

tavane. 

- vopsitorii lavabile exterioare; 

- pardoseli de 4÷6 cm grosime: • ap•  • i mozaic în toate camerele, exceptand grupurile sanitare  

unde avem gresie.  

SALA SPORT 



Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea • i echiparea Colegiului Tehnic Costin D. Neni•escu  
Str. Theodor Pallady nr.26, Sector 3, Bucure• ti 

 

Cl• direa studiat•  este situat•  pe un teren plan, având func•iunea de sal•  de sport adiacent•  func•iunii 

principale de înv• •• mânt. Este o constructie de form•  dreptunghiular•  in plan. Dimensiunile in plan sunt 

23,17 m x 37,67 m. 

Ansamblul studiat este compus din dou•  volume dreptunghiulare în plan, al• turate pe o latur•  lung• . Un 

tronson cu regim de inaltime Parter înalt (h liber ~6,50 – 7,28 m) – sala de sport, iar cel de-al doilea 

Parter normal (h liber ~3,20 – 3,35 m) pentru zona de vestiare. Acoperi• ul este de tip teras•  înclinat•  

pentru toat•  cl• direa.  

Construc•ia este realizat•  ca o cl• dire cu deschidere mare (17,50 m) • i cu 5 travei de ~6 m la tronsonul 

cu sala de sport • i pentru bara de vestiare cu o deschidere de 4,80m • i 10 travei de 3,50m fiecare .  

Accesul se realizeaza prin mijlocul barei de vestiare prin dou•  u• i de 145x285 m de la nivelul terenului, 

urcând o treapt•  de 25cm. Fa•ada principal•  a cl• dirii este orientat•  spre Vest, fa•ada posterioar•  este cu 

orientare Est, iar fa•adele laterale au orientare Nord • i Sud.  

Grupurile sanitare se afl•  grupate lâng•  acces, de o parte • i de alta intr• rii, pe fa•ada est. 

Cl• direa este înconjurat•  de un trotuar de beton, având cote diferite fa••  de cota ±0,00 a pardoselii finite 

din parter variind între 25 • i 35 cm. 

Destina•ia actual•  a înc• perilor este prezentat•  în tabelul de mai jos: 

Nr. Crt. Denumire Numar 
incaperi Suprafata 

 SALA SPORT 
1 Sala de sport 1 545,06 
2 Birouri 2 37,23 
3 Holuri 3 22,28 
4 Vestiare 2 41,92 
5 Anexe 3 46,55 
6 Grupuri sanitare 2 5,34 
   TOTAL 13 696,38 

Pere•ii exteriori sunt realiza•i din zid• rie de c• r• mid•  plin•  de 37,5cm grosime • i sunt tencui•i pe exterior 

cu tencuial•  structurat•  de culoare alb • i galben deschis. Soclul cl• dirii este ie• it fa••  de pere•ii exteriori 

de fa•ad•  • i nu este  izolat termic. 

Acoperi• ul este de tip teras•  necirculabil• , acoperit cu membran•  bituminoas• . Aticul are o în• l•ime 

variabil• . Acoperi• ul nu este termoizolat • i hidroizolat corespunz• tor • i prezint•  infiltra•ii. 

Tâmpl• ria exterioar•  este realizat•  integral din PVC cu geam termoizolant, este etan• • , dar nu este 

prev• zut•  cu clapete autoreglante sau alte sisteme de aerisire.  

Finisajele sunt : 

- tencuieli interioare sub•iri, cu zugr• veli obi• nuite, placaj de faian••  la b• i • i zugr• veli obi• nuite la 

tavane. 

- Vopsitorie lavabil•  la exterior, culoare alb • i galben-deschis; 

- pardoseli de 4÷6 cm grosime: • ap•  • i mozaic sau gresie la grupurile sanitare • i holuri iar în sala de 

sport parchet-suprafa••  de joc.  
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B. SITUA• IA EXISTENT•  - REZISTEN• •  

CORP A 

Structura de rezisten••  a cl• dirii este realizat•  in sistem dual – cadre de beton armat conlucrand cu 

zidaria portanta. Elementele verticale ale cadrelor sunt dispuse la intersectii de ziduri si la capetele 

traveilor dispuse la 2,75 m (sunt elemente verticale de beton armat - stalpi si stalpisori) centuri pe ziduri si 

grinzi transversale din beton in salile de clasa. Planseele sunt din beton armat. Materialele folosite au fost 

– beton C12/15 otel Pc52 si OB37.  

Pere•ii exteriori sunt din zidarie de c• r• mid•  plin• , cu grosimea de 37,5 cm. 

Pere•ii interiori sunt din zidarie de c• r• mid•  plin• , cu grosime de 25 cm (la casa sc• rii • i intre salile de 

clas•  • i holuri) • i de 12 cm (la diverse compartiment• ri). 

• aiba orizontal•  este realizat•  din panourile de plan• eu din beton armat de 12cm grosime cu rezemare 

continu• .  

Fundatiile sunt continui sub zidurile parterului, dispuse pe straturile bune de fundare. 

Nu s-au realizat lucrari de interventie structurala, ci doar de imbunatatire a confortului. Nu s-au semnalat 

avarii structurale datorate exploziilor, incendiilor, ci doar avarii datorate tasarilor sau contractiilor de teren. 

CORP B 

Structura de rezisten••  a cl• dirii este realizata in sistem dual – cadre de beton armat conlucrând cu 

zidaria portanta. Cadrele sunt dispuse la intersectii de ziduri (sunt elemente verticale de beton armat - 

stalpi si stalpisori) centuri pe ziduri si grinzi transversale din beton in salile de clasa. Planseele sunt din 

beton armat cu grosime de 14 ÷ 16 cm. Materialele folosite au fost – beton C12/15 otel Pc52 si OB37.  

Planul de fundare pentru intrega constructie indica fundarea clasica, bloc de fundare si cuzinet armat. 

Fundatiile sunt continui sub zidurile parterului, dispuse pe straturile bune de fundare (se constata 

stabilitatea terenului pe care este amplasat ansamblul de cladiri, consumarea tasarilor cat si 

dimensionarea corespunzatoare a infrastructurii – nu sunt semnalate fisuri si rupturi datorate cedarilor de 

reazeme).  

Pere•ii exteriori sunt din zidarie de c• r• mid•  plin•  cu grosime de 37,5 cm • i 45 cm. Pere•ii interiori  sunt 

din zidarie de c• r• mid•  plin• , cu grosime de 30 cm (la casa sc• rii • i intre salile de clas•  • i holuri) • i de 15 

cm (la diverse compartiment• ri). 

Nu s-au realizat lucrari de interventie structurala, ci doar de imbunatatire a confortului. Nu s-au semnalat 

avarii structurale datorate exploziilor, incendiilor, ci doar avarii datorate tasarilor sau contractiilor de teren 

si mici rupturi in zona casei scarilor datorate miscarilor seismice. 

ATELIERE 

Structura de rezisten••  a cl• dirii este realizat•  in sistem prefabricat, stalpi si grinzi principale, si placa cu 

nervuri ce reazema pe grinzile principale. Materialele folosite au fost – beton C12/15 si C16/20 pentru 

elementele prefabricate, otel Pc52 si OB37.  
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Planul de fundare pentru intrega constructie indica fundarea clasica pentru o structura cu elemente 

verticale prefabricate – fundatii pahar si grinzi de legatura. Sub zidariile de compartimentare sunt 

realizate ingrosari locale ale pardoselii. Fundatiile sunt pozate pe straturile bune de fundare (se constata 

stabilitatea terenului pe care este amplasat ansamblul de cladiri, consumarea tasarilor cat si 

dimensionarea corespunzatoare a infrastructurii – nu sunt semnalate fisuri si rupturi datorate cedarilor de 

reazeme). Nu s-a dispus de aviz geotehnic al amplasamentului.  

Pere•ii exteriori sunt din zidarie de c• r• mid•  plin• , cu grosimea de 25 cm • i 45 cm. Pere•ii interiori  sunt 

din zidarie de c• r• mid•  plin• , cu grosime de 25 cm • i de 12 cm (la diverse compartiment• ri). 

Nu s-au realizat lucrari de interventie structurala, ci doar de imbunatatire a confortului. Nu s-au semnalat 

avarii structurale datorate exploziilor, incendiilor, ci doar avarii datorate tasarilor sau contractiilor de teren 

si miscarilor seismice. 

SALA SPORT 

Structura de rezisten••  a cl• dirii este realizat•  în cadre de beton armat conlucrand cu zidaria portanta. 

Dimensiunea stalpilor pentru sala de sport 50x55. Grinzile salii au dimensiunea de 30x70 pe directie 

longitudinala si transversala la nivelul coronamentului. Pe aceste grinzi sunt montate chesoanele curbe 

de acoperis. Corpul cu anexa are zidarie portanta inramata (stalpisori de beton armat si centuri. Planseul 

este din beton armat cu panta dinspre sala spre extremitatea corpului anexa. Materialele folosite au fost – 

beton C12/15 otel Pc52 si OB37.  

Planul de fundare pentru corpul sala indica fundarea clasica, bloc de fundare si cuzinet armat. Fundatiile 

sunt izolate – bloc si cuzineti armat, pentru stalpi, si grinzi de legatura intre acestea, dispuse pe straturile 

bune de fundare (se constata stabilitatea terenului pe care este amplasata cladirea, consumarea tasarilor 

cat si dimensionarea corespunzatoare a infrastructurii – nu sunt semnalate fisuri si rupturi datorate 

cedarilor de reazeme). Corpul auxiliar este fundat pe fundatii continui tip bloc si cuzinet. Nu s-a dispus de 

aviz geotehnic al amplasamentului.  

Pere•ii exteriori sunt din zid• rie de c• r• mid•  plin• , cu grosime de 37,5 cm. Pere•ii interiori sunt din zid• rie 

de c• r• mid•  plin• , cu grosime de 15 cm. 

Nu s-au realizat lucr• ri de interven•ie structural• , ci doar de îmbun• t• •ire a confortului. Nu s-au semnalat 

avarii structurale datorate exploziilor, incendiilor, ci doar avarii datorate tas• rilor sau contrac•iilor de teren 

• i mici rupturi datorate mi• c• rilor seismice. 

Instala•ii 

Incinta are asigurate urm• toarele utilit• •i: 

- alimentare cu energie electric•  din re•eaua de joas•  tensiune; 

- alimentare cu gaz natural din re•eaua stradal• ; 

- alimentare cu ap•  rece de la re•eaua stradal• ; 

- agent termic pentru înc• lzire (ap•  cald•  90/70ºC), preparat în centrala termic•  din incint• ; 
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- ap•  cald•  de consum (60ºC) preparat•  în centrala termic•  din incint• ; 

- telefonie; 

- internet. 

Centrala termic•  din incint•  are o putere instalat•  de 1140 kW (3 cazane x 580 kW, randament 92,3%, 

complet automatizat• , an instalare: decembrie 2005 • i alimenteaz•  cu agent termic de înc• lzire toate 

cl• dirile din incinta Colegiului Tehnic C.D. Neni•escu • i cu agent ap•  cald•  de consum numai cl• direa 

c• minelor • i a cantinei. Cazanele din centrala termic•  func•ioneaz•  cu combustibil gaz natural. 

Alimentarea cu energie termic•  a cl• dirilor din incint•  se realizeaz•  cu conducte îngropate.  

Cl• dirile care fac obiectul studiului nu sunt alimentate cu ap•  cald•  de consum. 

Alimentarea cu apa rece potabila se realizeaza din reteaua de ap•  rece stradal• . La intrarea in incint• , 

exist•  un apometru. De aici apa rece se distribuie catre toate cl• dirile din incint• .  

C. SITUA• IA EXISTENT•  - INSTALA• II TERMO-TEHNICE • I SANITARE 

CORP A 

Instala•ia de înc• lzire 

Imobilul este alimentat cu agent termic pentru înc• lzire din centrala termic•  din incint• . Agentul termic 

furnizat pentru înc• lzire este ap•  cald•  90/70ºC. Regimul de furnizare al agentului termic de înc• lzire 

este permanent. 

În ultimii ani nu s-au realizat lucr• ri de reabilitare ale sistemului de înc• lzire.  

Releveul efectuat asupra instala•iei de înc• lzire a • colii, a condus la valoarea total•  de 135 radiatoare din 

font•  de 600mm în• l•ime, de tipuri diferite, respectiv 624/4, 680/4 • i 600/150/2 cu num• r de elemen•i 

variabil, rezultând o putere instalat•  de 375240 W, debitul nominal de agent termic este de 16135 l/h. 

Condi•iile nominale sunt fixate de valorile T1/T2=90/70 grd.C ;  ti/te=+18/-15grd.C. 

Corpurile de înc• lzire nu sunt echipate cu robine•i de reglaj cu cap termostatat, robine•i reglaj retur • i 

ventile de aerisire. Distribu•ia agentului termic se realizeaz•  prin sistem bitubular în subsolul tehnic 

vizitabil amplasat sub coridorul de la parter, • i aparent la partea superioar•  a parterului. Racordul 

coloanelor aflate pe perimetrul exterior al cl• dirii se realizeaz•  prin conducte montate în canivouri special 

realizate. Astfel conductele sunt plasate sub form•  de distribu•ie ramificat• . Coloanele sunt aparente • i 

sunt racordate la radiatoare. 

Conductele de distribu•ie • i arm• turile prezint•  un grad de uzur•  avansat•  • i nu sunt izolate termic. 

Instala•ia de alimentare cu ap•  rece • i canalizare 

Toate obiectele sanitare din cl• dire sunt alimentate cu ap•  rece de la re•eaua din incint•  • i sunt racordate 

la instala•ia de canalizare exterioar• . Obiectele sanitare nu sunt alimentate cu ap•  cald•  de consum. 

În ultimii ani au fost demontate • i înlocuite racordurile de alimentare cu ap•  rece • i canalizare a tuturor 

obiectelor sanitare din cl• dire. În grupurile sanitare, au fost înlocuite bateriile vechi cu baterii 
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amestec• toare performante, astfel c•  în general, starea este bun• , neprezentând scurgeri sau pierderi de 

ap• . 

Consumatorii sunt prezenta•i în Tabelul de mai jos. 

Corp de 

cl• dire 

Ap•  rece 

b.a. lavoar b.a.sp• l• tor •â• nitoare pisuar w.c. 

Parter 6 1 1 0 5 

Etaj 1 5 1 1 4 7 

Etaj 2 5 12 1 4 7 

Total 16 14 3 8 19 

b.a = baterie amestec• toare 

Consumul de ap•  rece este facturat pe baza citirii lunare a apometrelor. 

Pentru a lua m• suri împotriva incendiului, pe fiecare nivel al cl• dirii exist•  montate extinctoare de 

incendiu. 

Instala•ii de climatizare • i ventilare mecanic•  

Cl• direa este prev• zut•  cu instala•ie de ventilarea natural•  a grupurilor sanitare. Exist•  câteva agregate 

locale de climatizare tip split cu unitatea exterioar•  montat•  în consol•  pe fa•ad• . 

CORP B 

Instala•ia de înc• lzire 

Imobilul este alimentat cu agent termic pentru înc• lzire din centrala termic•  din incint• . Agentul termic 

furnizat pentru înc• lzire este ap•  cald•  90/70ºC. Regimul de furnizare al agentului termic de înc• lzire 

este permanent. 

În ultimii ani nu s-au realizat lucr• ri de reabilitare ale sistemului de înc• lzire.  

Releveul efectuat asupra instala•iei de înc• lzire a • colii, a condus la valoarea total•  de 102 radiatoare din 

font•  de 600mm în• l•ime, de tipuri diferite, respectiv 600/150/2 cu num• r de elemen•i variabil • i registre 

orizontale cu num• r de coloane variabil, rezultând o putere instalat•  185000 W, debitul nominal de agent 

termic este de 7951 l/h. Condi•iile nominale sunt fixate de valorile T1/T2=90/70 grd.C ;  ti/te=+18/-

15grd.C. 

Corpurile de înc• lzire nu sunt echipate cu robine•i de reglaj cu cap termostatat, robine•i reglaj retur • i 

ventile de aerisire. Distribu•ia agentului termic se realizeaz•  prin sistem bitubular aparent la partea 

superioar•  a coridorului de la parter. Racordul coloanelor aflate pe perimetrul exterior al cl• dirii se 

realizeaz•  prin conducte montate aparent la partea superioar•  a înc• perilor. Astfel conductele sunt 

plasate sub form•  de distribu•ie ramificat• . Coloanele sunt aparente • i sunt racordate la radiatoare. 

Conductele de distribu•ie • i arm• turile prezint•  un grad de uzur•  avansat•  • i nu sunt izolate termic. 

Instala•ia de alimentare cu ap•  rece • i canalizare 
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Toate obiectele sanitare din cl• dire sunt alimentate cu ap•  rece de la re•eaua din incint•  • i sunt racordate 

la instala•ia de canalizare exterioar• . Obiectele sanitare nu sunt alimentate cu ap•  cald•  de consum. 

În ultimii ani au fost demontate • i înlocuite racordurile de alimentare cu ap•  rece • i canalizare a tuturor 

obiectelor sanitare din cl• dire. În grupurile sanitare, au fost înlocuite bateriile vechi cu baterii 

amestec• toare neperformante, astfel c•  în general, starea este proast• , prezentând scurgeri • i pierderi 

de ap• . 

Consumatorii sunt prezenta•i în Tabelul de mai jos. 

Corp de 

cl• dire 

Ap•  rece 

lavoar sp• lator pisuar w.c. 
du•  de 

salvare 

Parter 8 28 2 8 3 

Etaj 1 8 0 2 8  

Total 16 28 4 16 3 

b.a = baterie amestec• toare 

Pentru a lua m• suri împotriva incendiului, pe fiecare nivel al cl• dirii exist•  monta•i hidran•i de incendiu, 

neechipa•i corespunz• tor. 

Preluarea apelor pluviale de pe teras•  se realizeaz•  defectuos, provocând infiltra•ii în plafonul cl• dirii • i 

igrasie la partea superioar•  a pere•ilor. 

Instala•ii de climatizare • i ventilare mecanic•  

Cl• direa este prev• zut•  cu instala•ie de ventilarea natural•  a grupurilor sanitare.  

Evacuarea noxelor din incinta laboratoarelor se realizeaz•  cu ajutorul unor instala•ii de ventila•ie. Pentru 

compensarea aerului evacuat, în cl• dire sunt prev• zute sisteme de instala•ii de ventila•ie introducere aer.  

Alimentarea cu agent termic de înc• lzire a bateriilor de înc• lzire a aerului se realizeaz•  de la centrala 

termic•  din incint• . 

ATELIERE 

Instala•ia de înc• lzire 

Imobilul este alimentat cu agent termic pentru înc• lzire din centrala termic•  din incint• . Agentul termic 

furnizat pentru înc• lzire este ap•  cald•  90/70ºC. Regimul de furnizare al agentului termic de înc• lzire 

este permanent. 

În ultimii ani nu s-au realizat lucr• ri de reabilitare ale sistemului de înc• lzire.  

Releveul efectuat asupra instala•iei de înc• lzire a • colii, a condus la valoarea total•  de 31 radiatoare din 

font•  de 600mm în• l•ime, de tip 624/6 cu num• r de elemen•i variabil, rezultând o putere instalat•  135456 

W, debitul nominal de agent termic este de 5825 l/h. Condi•iile nominale sunt fixate de valorile 

T1/T2=90/70 grd.C ;  ti/te=+18/-15grd.C. 
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Corpurile de înc• lzire nu sunt echipate cu robine•i de reglaj cu cap termostatat, robine•i reglaj retur • i 

ventile de aerisire. Distribu•ia agentului termic se realizeaz•  prin sistem bitubular, mixt, aparent la partea 

superioar•  • i inferioar•  a înc• perilor, pe conturul exterior. Coloanele sunt aparente • i sunt racordate la 

radiatoare. 

Conductele de distribu•ie • i arm• turile prezint•  un grad de uzur•  avansat•  • i nu sunt izolate termic. 

Instala•ia de alimentare cu ap•  rece • i canalizare 

Toate obiectele sanitare din cl• dire sunt alimentate cu ap•  rece de la re•eaua din incint•  • i sunt racordate 

la instala•ia de canalizare exterioar• . Obiectele sanitare nu sunt alimentate cu ap•  cald•  de consum. 

În ultimii ani au fost demontate • i înlocuite racordurile de alimentare cu ap•  rece • i canalizare a obiectelor 

sanitare din grupurile sanitare, unde au fost înlocuite bateriile vechi cu baterii amestec• toare 

neperformante, astfel c•  în general, starea este proast• , prezentând scurgeri • i pierderi de ap• . 

Consumatorii sunt prezenta•i în Tabelul de mai jos. 

Corp de 

cl• dire 

Ap•  rece 

lavoar sp• lator pisoar w.c. 

Parter 4 8 1 3 

Total 4 8 1 3 

b.a = baterie amestec• toare 

Pentru a lua m• suri împotriva incendiului, exist•  monta•i hidran•i de incendiu, neechipa•i corespunz• tor. 

Preluarea apelor pluviale de pe teras•  se realizeaz•  defectuos, provocând infiltra•ii în plafonul cl• dirii • i 

igrasie la partea superioar•  a pere•ilor. 

Instala•ii de climatizare • i ventilare mecanic•  

Grupurile sanitare nu sunt ventilate natural.  

Exist•  un sistem de instala•ie de ventila•ie în zona atelierelor. 

SALA DE SPORT 

Instala•ia de înc• lzire 

Imobilul este alimentat cu agent termic pentru înc• lzire din centrala termic•  din incint• . Agentul termic 

furnizat pentru înc• lzire este ap•  cald•  90/70ºC. Regimul de furnizare al agentului termic de înc• lzire 

este permanent. 

În ultimii ani s-au realizat lucr• ri de reabilitare ale sistemului de înc• lzire, prin înlocuirea corpurilor de 

înc• lzire din font•  din anexe cu radiatoare din o•el de 600mm în• l•ime.  

Releveul efectuat asupra instala•iei de înc• lzire a • colii, a condus la valoarea total•  de 29 radiatoare din 

font•  de 600mm în• l•ime, de tip 624/6 cu num• r de elemen•i variabil • i radiatoare din o•el de lungimi 

diferite, rezultând o putere instalat•  115070 W, debitul nominal de agent termic este de 4948 l/h. 

Condi•iile nominale sunt fixate de valorile T1/T2=90/70 grd.C ;  ti/te=+18/-15grd.C. 
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Corpurile de înc• lzire nu sunt echipate cu robine•i de reglaj cu cap termostatat, robine•i reglaj retur • i 

ventile de aerisire. Distribu•ia agentului termic se realizeaz•  prin sistem bitubular, mixt, aparent la partea 

superioar•  • i inferioar•  a înc• perilor, pe conturul exterior. Coloanele sunt aparente • i sunt racordate la 

radiatoare. 

Conductele de distribu•ie • i arm• turile prezint•  un grad de uzur•  avansat•  • i sunt izolate termic par•ial. 

Instala•ia de alimentare cu ap•  rece • i canalizare 

Toate obiectele sanitare din cl• dire sunt alimentate cu ap•  rece de la re•eaua din incint•  • i sunt racordate 

la instala•ia de canalizare exterioar• . Obiectele sanitare nu sunt alimentate cu ap•  cald•  de consum. 

În ultimii ani au fost demontate • i înlocuite racordurile de alimentare cu ap•  rece • i canalizare a obiectelor 

sanitare din grupurile sanitare, unde au fost înlocuite bateriile vechi cu baterii amestec• toare 

performante, astfel c•  în general, starea este bun• , neprezentând scurgeri • i pierderi de ap• . 

Consumatorii sunt prezenta•i în Tabelul de mai jos. 

Corp de 

cl• dire 

Ap•  rece 

lavoar sp• lator du•  w.c. 

Parter 2 0 0 2 

Total 2 0 0 2 

b.a = baterie amestec• toare 

Instala•ii de climatizare • i ventilare mecanic•  

Grupurile sanitare sunt ventilate natural.  

D. SITUA• IA EXISTENT•  - INSTALA• II ELECTRICE 

În incint•  exist•  un post trafo de 6/0,4 kV, 1x630 kVA, amplasat pe latura de vest a Corpului B, la parter, 

cu acces din exterior, ventilat natural. Tabloul general de joas•  tensiune (for••  • i lumin• ) aferent postului 

trafo a fost echipat cu cutii capsulate în care se g• sesc echipamentele necesare pentru alimentarea cu 

energie electric•  a Corpului B • i a S• lii de sport. Alimentarea cu energie electric•  a circuitelor de iluminat 

de la Ateliere • i Sala de sport se face din trei tablouri de distribu•ie metalice, amplasate în ni• e pe 

coridoare. 

Alimentarea cu energie electric•  a consumatorilor se realizeaz•  printr-un bran• ament la tabloul general 

amplasat la parterul Corpului A. De la acest tablou se alimenteaz•  firidele de bran• ament îngropate în 

zid• ria interioar•  a fiec• rei cl• diri.  

Tensiunea de alimentare este de 380/220 V.  

În incint•  existr•  consumatori de iluminat • i for•• .  

Instala•ia pilot din laboratorul tehnologic din Corpul B, la cota 0.00 • i la +3.50 are mediu exploziv.  

- Instala•ia electric•  de iluminat interior 

CORP A 

In prezent corpul de cl• dire este alimentat dintr-o firid•  de bran• ament îngropat•  în zid• ria interioar•  a 
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cl• dirii – hol. Aceast•  firid•  este neasigurat•  si constituie un real pericol. Firida este dotata cu sigurante 

ceramice cu filet si capac montate pe fiecare faza, ceea ce corespunde unei puteri electrice instalate de 

circa 15 kW.  

Distributia electrica in cladire se realizeaza prin intermediul unor tablouri electrice pe fiecare etaj. De aici, 

prin circuite separate, se alimenteaza instalatiile de iluminat, prize si forta. Tabloul electric general al 

cladirii si tablourile electrice intermediare de etaj sunt neasigurate si constituie un real pericol. 

Instalatia electrica de iluminat interior este realizata cu aparate de iluminat montate aparent dotate cu 

lampi fluorescente • i incandescente. In urma estimarilor noastre prin utilizarea unui program de calcul al 

iluminarii, valoarea acesteia pentru salile de clasa (cca 300 lx) nu corespunde cu cea stabilita de 

normativele in vigoare (NP 061/2002), adica 500 lx pentru „Sali de clasa pentru cursuri de seara sau 

pentru adulti”.  

Au fost înlocuite par•ial aparatele de iluminat originale cu aparate noi, eficiente energetic, de tip 4x18W, 

dar care nu asigur•  nivelul de iluminare corespunz• tor. Aparatele de iluminat vechi, dotate cu l• mpi 

fluorescente sunt echipate în general cu balast magnetic, care produce efectul obositor de pâlpâire • i nu 

sunt echipate cu difuzoare sau alte sisteme de protec•ie care s•  realizeze protec•ia vizual• .  

Exist•  un sistem de iluminat de siguran••  func•ional (pentru circula•ie • i evacuare în caz de necesitate), 

care necesit•  modernizare. Interven•iile de modernizare ale sistemelor s-au realizat haotic în decursul 

anilor f• r•  consultarea unor speciali• ti în domeniu. 

CORP B 

In prezent corpul de cl• dire este alimentat dintr-o firid•  de bran• ament îngropat•  în zid• ria interioar•  a 

cl• dirii – hol. Aceast•  firid•  este neasigurat•  si constituie un real pericol. Firida este dotata cu sigurante 

ceramice cu filet si capac montate pe fiecare faza, ceea ce corespunde unei puteri electrice instalate de 

circa 49 kW.  

Distributia electrica in cladire se realizeaza prin intermediul unor tablouri electrice pe fiecare etaj. De aici, 

prin circuite separate, se alimenteaza instalatiile de iluminat, prize si forta. Tabloul electric general al 

cladirii si tablourile electrice intermediare de etaj sunt neasigurate si constituie un real pericol. 

Instalatia electrica de iluminat interior este realizata cu aparate de iluminat montate aparent dotate cu 

lampi fluorescente • i incandescente. In urma estimarilor noastre prin utilizarea unui program de calcul al 

iluminarii, valoarea acesteia pentru salile de clasa (cca 300 lx) nu corespunde cu cea stabilita de 

normativele in vigoare (NP 061/2002), adica 500 lx pentru „Sali de clasa pentru cursuri de seara sau 

pentru adulti”.  

Aparatele de iluminat vechi, dotate cu l• mpi fluorescente sunt echipate cu balast magnetic, care produce 

efectul obositor de pâlpâire • i nu sunt echipate cu difuzoare sau alte sisteme de protec•ie care s•  

realizeze protec•ia vizual• .  

Circuitele de iluminat sunt realizate din conductori de Aluminiu tra• i în tuburi IPY monta•i îngropat sub 

tencuial• , iar comanda acestora se face local prin întrerup• toare obi• nuite montate îngropat. 
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Nu exist•  un sistem de iluminat de siguran••  func•ional (pentru circula•ie • i evacuare în caz de 

necesitate). Nu s-au realizat interven•ii de modernizare ale sistemului de iluminat. 

ATELIERE 

In prezent corpul de cl• dire este alimentat dintr-o firid•  de bran• ament îngropat•  în zid• ria interioar•  a 

cl• dirii – hol. Aceast•  firid•  este neasigurat•  si constituie un real pericol. Firida este dotata cu sigurante 

ceramice cu filet si capac montate pe fiecare faza, ceea ce corespunde unei puteri electrice instalate de 

circa 6 kW.  

Distributia electrica in cladire se realizeaza prin intermediul unui tablou electric, care nu este neasigurat si 

constituie un real pericol. De aici, prin circuite separate, se alimenteaza instalatiile de iluminat, prize si 

forta.  

Instalatia electrica de iluminat interior este realizata cu aparate de iluminat montate aparent dotate cu 

lampi fluorescente • i incandescente. In urma estimarilor noastre prin utilizarea unui program de calcul al 

iluminarii, valoarea acesteia nu corespunde cu cea stabilita de normativele in vigoare (NP 061/2002), 

adica 500-700 lx pentru ateliere. 

Aparatele de iluminat vechi, dotate cu l• mpi fluorescente sunt echipate cu balast magnetic, care produce 

efectul obositor de pâlpâire • i nu sunt echipate cu difuzoare sau alte sisteme de protec•ie care s•  

realizeze protec•ia vizual• .  

Nu exist•  un sistem de iluminat de siguran••  func•ional (pentru circula•ie • i evacuare în caz de 

necesitate). Nu s-au realizat interven•ii de modernizare ale sistemului de iluminat. 

SALA DE SPORT 

In prezent corpul de cl• dire este alimentat dintr-o firid•  de bran• ament îngropat•  în zid• ria interioar•  a 

cl• dirii – hol. Aceast•  firid•  este neasigurat•  si constituie un real pericol. Firida este dotata cu sigurante 

ceramice cu filet si capac montate pe fiecare faza, ceea ce corespunde unei puteri electrice instalate de 

circa 5,8 kW.  

Distributia electrica in cladire se realizeaza prin intermediul unui tablou electric, care nu este neasigurat si 

constituie un real pericol. De aici, prin circuite separate, se alimenteaza instalatiile de iluminat, prize si 

forta, montate aparent.  

Instalatia electrica de iluminat interior este realizata cu aparate de iluminat montate aparent dotate cu 

lampi fluorescente,  incandescente • i cu desc• rc• ri în ioduri metalice. In urma estimarilor noastre prin 

utilizarea unui program de calcul al iluminarii, valoarea acesteia pentru salile de sport nu corespunde cu 

cea stabilita de normativele in vigoare.  

Exist•  un sistem de iluminat de siguran••  func•ional (pentru circula•ie • i evacuare în caz de necesitate), 

care necesit•  modernizare. Nu s-au realizat interven•ii de modernizare ale sistemului de iluminat. 

- Instala•ia electric•  de prize 

Aceasta instala•ie prezint•  un grad de uzur•  avansat•  datorit•  vechimii de peste 40 de ani. Ea este 

realizata cu conductori de Aluminiu tra• i prin tub de PVC ingropat în tencuiala. Prizele nu sunt pozitionate 
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la inaltimea fata de pardoseala conforma cu cerintele normativului I7/2002. În laboratoare • i ateliere sunt 

prevazute tablouri electrice locale pentru consumatorii specifici acestora. 

- Instala•ia electric•  de for••    

Electromotoarele de ac•ionare a utilajelor tehnologice sunt alimentate cu energie electric din tablouri de 

distribu•ie metalice montate fie în ni• e pe coridoare, fie în laboratoare sau ateliere. Aceste tablouri de 

distribu•ie sunt racordate la un tablou general de distribu•ie pentru for•• , amplasat în laboratorul 

tehnologic.  

În general pornirea • i oprirea motoarelor se face local, prin compactoare TCA, montate lâng•  utilajele 

respective. 

În cl• direa Ateliere • i zona de laboratoare din Corpul B, circuitele de for•• , atât pentru motoare cât • i 

pentru prize sunt realizate din conductor de Aluminiu tra• i în tuburi IPY montate îngropat. În cl• direa 

laboratorului tehnologic circuitele de for••  sunt din cabluri ACyy montate aparent.   

Alimentarea electromotoarelor din sta•ia pilot (mediu exploziv) se face cu cablu CyAby montat apparent, 

iar circuitele de comand•  sunt din cabluri CyAby.  

În laboratorul de chimie general sunt prev• zute prize de 110V • i de 220V, iar pe mesele de laborator 

prizele de 110V sunt albe iar cele de 220V sunt de culoare neagr• .  

Toate prizele din laboratoare • i ateliere sunt prev• zute cu contact de protec•ie. 

Toate tablourile electrice de distribu•ie • i p• r•ile metalice ale motoarelor • i utilajelor sunt legate la o 

centur•  general•  de protec•ie contra tensiunilor accidentale de contact, cât • i contra tensiunilor 

electrostatic, realizat•  din platband•  de o•el zincat 40x4, legat•  la priza de p• mânt exterioar• . 

- Instala•ia de protec•ie contra atingerilor accidentale • i cea de paratr• snet 

Exist•  instala•ie de protec•ie contra supra tensiunilor atmosferice pentru cl• dirile din incint• , realizat•  

printr-un dispozitiv de captare tip plas•  din platband•  de Ol-Zn, 40x4. Acestea sunt legate la piesa de 

separa•ie cu platband•  Ol-Zn de 25x4 • i cu platband•  de Ol-Zn 40x4 la priza de p• mânt.  

S-au identificat zonele în care a fost prevazut•  aceast•  instala•ie. Nu s-a prezentat un buletin de 

masuratori periodice ale rezistentei de dispersie a prizei de pamant. Centurile de impamantare sunt 

montate partial aparent, partial ingropat, neexistand posibilitatea verificarii vizuale a continuitatii acestora 

• i nici a legaturilor tablourilor la centura de legare la pamant.  

Instala•ia de paratrasnet este pozitionata aparent pe fiecare cladire • i acoperi• ul aferent. Nu s-au putut 

prezenta buletine de masuratori sau incercare.  

- Instala•ia electric•  de curen•i slabi (re•ea voce-date, supraveghere video) 

In prezent exista o retea de date în laboratoarele de informatica • i în salile dotate cu calculatoare. În 

aceste s• li exist•  tablouri de alimentare cu energie electric•  pentru toate calculatoarele din salile 

respective. Cablarea este realizata cu cablu UTP categoria 5e montat aparent pe pereti în canal de PVC.  



Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea • i echiparea Colegiului Tehnic Costin D. Neni•escu  
Str. Theodor Pallady nr.26, Sector 3, Bucure• ti 

 

Pe holuri • i coridoare sunt amplasate camere video de supraveghere, controlate cu un sistem de 

monitorizare prin utilizarea unui monitor • i a softului aferent. Cablarea pt sistemul de supraveghere video 

este realizata aparent pe pereti în canal PVC. 

Nu exista un tablou electric de consumatori vitali care sa asigure functionarea minimala a instala•iilor cu 

caracter deosebit în caz de intrerupere a alimentarii cu energie electrica din Sistemul Energetic National 

(iluminat de siguranta pentru circulatie • i evacuare, instala•ie de sonorizare, serverul retelei informatice, 

instala•ie de supravegere video). 

- Iluminat exterior • i re•ele electrice exterioare 

Cablurile de alimentare cu energie electric•  ale cl• dirilor din incint•  sunt de tip ACyAby, pozate în • an•uri 

de p• mânt • i protejate cu c• r• mizi.  

Iluminatul exterior se face cu corpuri tip lampadar, echipate cu l• mpi cu vapor de mercur de înalt•  

presiune, pe st• lpi de beton armat de 5m în• l•ime. 

Circuitele de iluminat exterior se alimenteaz•  din tabloul general existent în Corpul B, cu cabluri pozate în 

p• mânt.  

 

E. SITUA• IA EXISTENT•  – DOT• RILE ACTUALE  

Limit• ri acute se resimt în asigurarea dot• rilor necesare pentru buna desfasurare a metodelor interactive, 

unde elevii pot aplica, testa • i aprofunda conceptele teoretice inv• •ate. 

In  momentul de  fa••  Colegiul  Tehnic Costin D. Neni•escu are un num• r  de 42 de s• li de  clas• , dintre  

care 15 (cincisprezece)  sunt  laboratoare: 

6 • ase laboratoare  de chimie 

4 patru  laboratoare  de electromecanic•   

 2 dou•  laboratoare de informatic•  

1(un)  laborator  de  fizic•  

1(un)  laborator  de biologie 

Acestea   nu îndeplinesc  nivelul de dotare  minimal•  a  unor  laboratoare  de profil conform standardelor  

impuse  de  Ministerul Educa•iei, Cercet• rii • i Inov• rii prin normativele  în vigoare atât pentru cele patru  

laboratoare enumerate mai  sus  c• t • i pentru cabinetele/anexele  diferitelor  discipline  pentru care    

Colegiul  Tehnic Costin D. Neni•escu trebuie  s•  asigure  materialul minimal pentru buna desf•• urare a 

orelor de curs pentru care  are  sau nu cabinete.  

In  cadrul  Colegiului  Tehnic  Costin D. Neni•escu  figureaz•  deja  un  muzeu  de  echipament tehnologic. 

De asemenea pentru absolven•ii specializ• rilor Protec•ia mediului • i Electronic•  • i automatiz• ri, in urma 

sus•inerii unui exemen de certificare, • coala elibereaz•  Certificate de Competen••  Profesional•  NIVEL  III 

- recunoscute la nivel European.  

Colegiul are dou•  laboratoare de informatic•  echipate complet • i permanent conectate la Internet. • coala 

mai de•ine un cabinet cabinet de limbi str• ine, un laborator de analize fizico-chimice la standarde 



Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea • i echiparea Colegiului Tehnic Costin D. Neni•escu  
Str. Theodor Pallady nr.26, Sector 3, Bucure• ti 

 

europene, un laborator de fizic•  modern, dotat cu echipamente de ultim•  genera•ie (tabl•  interactiv•  

SMART BOARD • i echipamente pentru cabinet de limbi str• ine de prezentare a lec•iilor). 

In urma sus•inerii unui examen de certificare, elevii pot ob•ine “Atestat de Competen•e Ligvistice” pentru 

Limba Francez•  sau Limba Englez• , conform Cardului European Comun de Referin••  (B2). 

De aproximativ 8 ani sunt folosite ca mijloace alternative • i complementare de educa•ie programele 

educa•ionale Crocodile Physics, Crocodile Chemistry, Crocodile Mathematics, Crocodile Technologies • i 

Interactive Physics. 

Din septembrie 2004 func•ionez•  • i mediul virtual de inv• •are - platforma AeL. Num• rul de  calculatoare 

existente  la  acest  moment  în  Colegiul  Tehnic Costin D. Neni•escu este de 65 unit••i Pentium 4 – 

inclusiv cele destinate  utilizarii  in scop administrativ - care la num• rul total de  586  elevi determin•  un 

nivel de dotare TIC / elev  de  un calculator  la  9,1 de  elevi.  Re•eaua  de  internet are viteza de  1Mb/s 

În plus, dotarea actual•  a  acestei unit••i de  în v• •• mânt  este  neconform•  • i neadaptat•  societ• •ii 

informa•ionale • i societ• •ii cunoasterii, datorit•  finan•• rii insuficiente constante care  nu a produs  investi•ii 

substan•iale  necesare  în dotarea ITC, în conformitate cu  recomand• rile PLAI Bucure• ti 2009-2013. – 

Planul Local de  Ac•iune pentru Înv• •• mânt • i PRAI Regiunea  Bucure• ti - Ilfov 2009-2013 -  Planul 

Regional de  Ac•iune pentru Înv• •• mânt Regiunea  Bucure• ti - Ilfov 2009-2013, care stabilesc clarific•  

prioritatea investirii în IT la  nivelul • c olilor ,,se simte nevoia complet• rii cu calculatoare a dot• rii tuturor 

laboratoarelor • i cabinetelor de specialitate pentru dezvoltarea activit• •ilor de predare-înv• •are asistate de 

calculator.”- PLAI. 

Colegiul Tehnic  Costin D. Neni•escu prin  filiera  tehnic•  – domeniile în  care  se  asigur•  preg• tirea fiind 

Protec•ia mediului, Chimie industrial• , Chimie alimentar• , Electronic• , automatiz• ri Electromecanic• , 

Mecanic•  acestea fiind  necesare  pentru  preg• tirea  profesional•  a  elevilor care  urmeaz•  diferite 

specializ• ri. Dotarea laboratoarelor  • i  cabinetelor  este învechit•  • i sub normele minimale  specifice  

ariilor  curriculare  respective.-  

Colegiul  Tehnic Costin D. Neni•escu are o sala de sport in care se desfasoara activitatea curriculara a 

catedrei de educatie fizica si sport, echipata cu dotari sub minimul acceptat si fara a putea desfasura 

jocuri sportive cu balon. 

Dot• rile  cuprinse  în prezentul proiect  î• i propun s•   concentreze eforturile  pentru a  rezolva  nevoile de 

dotare  astfel înc• t s•  se asigure  calitatea în educa•ia • i în calificarea  prefesional• , obiectiv  specific  al 

Priorit• •ii 4 – Dezvoltarea resurselor  umane, Promovarea ocup• rii • i incluziunii Sociale  • i Înt• rirea 

Capacit• •ii Administrative  al  Planulul Na•ional de  Dezvoltare.  

2.2.1.1 Starea tehnic• , din punctul de vedere al asigur• rii cerin•elor esen•iale de calitate în 

construc•ii, potrivit legii;  

Starea tehnica actuala a obiectivului de investitii este necorespunzatoare din punctul de vedere al 

asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii: 

- eficien•a energetic•  a constructiilor existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative 

asupra confortului termic si asupra consumului de combustibil (gaze naturale), impunandu-se 

reabilitarea termotehnica a cladirilor; 
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- starea tehnic•  a instalatiilor electrice existente este profund nesatisfacatoare, necesitand 

redimensionarea intregii instalatii conform normelor tehnice si normativelor in vigoare; 

- starea tehnic•  a instalatiior sanitare si termotehnice (la Corpul B • i Ateliere) necesita înlocuire total• , 

fiind într-o stare avansat•  de uzur• ; 

- facilitatile de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati sunt foarte limitate - exist•  câte o ramp•  de 

acces pentru persoane cu dizabilit• •i la Corpul A • i la Corpul B, ce permite accesul numai la parterul 

cl• dirilor. Nu exist•  grupuri sanitare special • i lifturi care s•  asigure accesul la toate nivelurile cl• dirilor.  

- sistemele de protec•ie la incendiu nu sunt func•ionale 

- balustradele de la casele de scar•  sunt deteriorate, cu elemente lips• , constituind o surs•  poten•ial•  

de accidentare (Corp A • i B) 

- finisaje interioare de la Corpul B nu au mai fost ref• cute de mul•i ani • i prezint•  o stare avansat•  de 

degradare • i uzur•  (igrasie • i tencuial•  c• zut•  par•ial din cauza scurgerilor din instala•ia de evacuare 

a apelor pluviale, pardoseli deteriorate, trepte ciobite la casa sc• rilor, grupuri sanitare neechipate 

corespunz• tor, sta•iile de lucru • i ni• ele din laboratoare sunt într-o stare avansat•  de degradare, etc.) 

 

2.2.1.2  Valoarea de inventar a construc•iei; 

Datorita vechimii construc•iilor existente, acestea sunt complet amortizate, valoarea acestora de inventar 

fiind practic neglijabila. 

Valoare de inventar  Corp A:  6.709.465,18 Lei 

    Corp B:  4.709.465,00 Lei 

    Ateliere:  769.706,66 Lei 

    Sala sport:  562.151,74 Lei 

Valoare mijloace fixe:   270.445,00 Lei 

Valoare obiecte de inventar:  498.182,00 Lei  

 

 

 

2.2.2 Concluziile raportului de expertiz•  tehnic• /audit energetic: 

A.  CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZ•  TEHNIC•  

Conform cerintelor din caietul de sarcini s-a realizat expertiza tehnica a cladirilor existente, de catre un 

expert tehnic atestat in conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.  

-  Scopul expertizei 

Scopul expertizei, il constituie analiza structurii de rezistenta a cladirilor din incinta Colegiului Tehnic 

Costin D. Neni•escu, din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiale “rezistenta mecanica si stabilitate” 

in vederea realizarii lucrarilor de interventie pentru izolarea termica a cladirilor (anvelopare termica),  

montarea de panouri solare, ca surs•  alternativ•  pentru prepararea apei calde de consum, amenajarea 

accesului • i a utilit• •ilor necesare pentru persoanele cu dizabilit• •i (wc, lift, ramp• ) cat si posibilitatea de a 
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se modifica si extinde actuala sala de sport. Lucrarile propuse a se realiza, implica expertizarea cladirilor, 

conform legislatiei actuale, si cerintelor precizate in Caietul de sarcini elaborat de Primaria Sectorului 3. 

-  Concluziile expertizei  

În urma expertizei tehnice efectuate se consider•  gradul de asigurare R • 0.7 pe ambele directii.  

Din cele descrise rezult•  c• , gradul de asigurare se situeaz•  pe ambele directii peste limita R = 0,6 

pentru care, conform prevederilor normativului P 100/92, nu sunt necesare interventii structurale pentru 

marirea nivelului de asigurare a protectiei seismice pentru constructiile din clasa II de importanta. 

In urma analizarii structurii prin metoda E1 - examinare calitativa si in conformitate cu criteriile prevazute 

in capitolul 11.6 din normativ, se apreciaza încadrarea cl• dirilor din punct de vedere al riscului seismic in 

clasa Rs III, corespunzator constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui 

corespunzator constructiilor noi, dar cu posibilitati de degradari nesemnificative pentru elementele 

nestructurale.  

Sporul de greutate adus de anveloparea termica a cl• dirilor • i de montarea de panouri solare pe 

acopisuri este nesemnificativ atat pentru suprastructura cat si pentru infrastructura, gradul de siguranta al 

cladirilor ramanand acelasi cu cel de dinaintea interventiei. 

Se poate realiza extinderea pe orizontal•  a s• lii de sport, cu lucrari de remodelare structurala. 

Pentru realizarea utilit• •ilor necesare persoanelor cu dizabilita•i, se vor recompartimenta grupurile 

sanitare existente pe fiecare nivel al fiec• rei cl• dirilor, astfel încât sa se realizeze cabine speciale pentru 

persoanele cu dizabilit• •i. Recompartiment• rile se realizeaz•  la nivelul pere•ilor desp• r•itori, nestructurali, 

• i nu afecteaz•  structura de rezisten••  a cl• dirilor. 

Accesul persoanelor cu dizabilit• •i la toate nivelurile cl• dirilor se poate realiza prin urm• toarele solu•ii: 

CORP A  

Prevederea unui lift pentru persoane cu dizabilit• •i. M• sura implic•  reconfigurarea intr• rii secundare de 

pe fa•ada de vest si realizarea unei structuri independente, metalice, care nu afecteaz•  funda•iile cl• dirii 

existente, cu inchideri din sticl•  • i panouri u• oare, termoizolante. M• sura nu afecteaz•  structura de 

rezisten••  a cl• dirii • i nici l• •imea c• ilor de circula•ie • i evacuare conform P118-99.  

CORP B 

Prevederea unui lift pentru persoane cu dizabilit• •i în cap• tul de est al coridorului principal. M• sura 

implic•  realizarea unei structuri independente, metalice, care nu afecteaz•  funda•iile cl• dirii existente, cu 

inchideri din sticl•  • i panouri u• oare, termoizolante. M• sura nu afecteaz•  structura de rezisten••  a cl• dirii 

• i nici l• •imea c• ilor de circula•ie • i evacuare conform P118-99.  

Se recomand• , ca solu•ie optim•  de realizare a accesului persoanelor cu dizabilit• •i la toate ambele 

cl• diri, solu•ia b., care prevede montarea unor lifturi pentru persoane cu dizabilit• •i, prin realizarea unor 

structuri metalice independente, care nu afecteaz•  structura de rezisten••  a cl• dirilor • i nici l• •imea c• ilor 

de circula•ie • i evacuare.  

-  Necesit• •ile de interven•ie 
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Asa cum rezulta din examinarea calitativa, avand in vedere clasa de risc seismic a constructiilor, clasa de 

importanta a constructiei, cerintele formulate de beneficiar, se propune anveloparea termica a 

constructiei, fara a se realiza consolidari structurale dar cu urmatoarele conditii: 

- Termoizolarea terasei cu refacerea straturilor hidroizolante (la Corp A, Corp B,  Ateliere • i Sala 

sport) 

B.  CONCLUZIILE AUDITULUI ENERGETIC 

Conform cerintelor din caietul de sarcini s-a realizat auditul energetic al cladirilor existente, de catre un 

auditor energetic pentru cl• diri, specialitatea construc•ii • i instala•ii, in conformitate cu prevederile legii nr. 

372/2005 • i a HG 361/2007 al MDLPL.  

Având în vedere costul relativ ridicat al moderniz• rii termotehnice, care majoreaz•  în final valoarea 

cl• dirii, se consider•  ra•ional • i oportun ca modernizarea energetic•  s•  se realizeze pe fondul unei 

structuri de rezisten••  cu un grad ridicat de siguran•• . Prin urmare, reabilitarea termic•  este condi•ionat•  

de efectuarea în prealabil a tuturor lucr• rilor recomandate prin expertiza tehnic•  privind cerin•a A1 

„Stabilitate • i rezisten•• ”, men•ionat•  în Legea nr. 10/1995 (Calitatea în construc•ii). 

-  Scopul auditului energetic  

Scopul auditului energetic îl constituie identificarea principalelor caracteristici termice • i energetice ale 

construc•iilor • i instala•iilor aferente acestora, • i stabilirea din punct de vedere tehnic • i economic a 

solu•iilor de reabilitare sau modernizare termic•  • i energetic•  a construc•iilor • i a instala•iilor, pe baza 

rezultatelor ob•inute din activitatea de analiz•  termic•  • i energetic•  a cl• dirilor. 

-  Concluzii 

 Corpul A 

În urma inspec•iei pe teren s-au constatat urm• toarele deficien•e majore cu influen••  negativ•  privind 

siguran•a exploat• rii • i performan•ele energetice ale cl• dirii. 

a) Partea opac•  a fa•adelor exterioare ale cl• dirii prezint•  zone cu degrad• ri ale finisajelor exterioare: 

murd• rie, decolorare, p• tare. In plus, valorile rezisten•elor termice se situeaz•  sub valorile minim 

obligatorii men•ionate în C107/1-2005. Se impune refacerea în totalitate a fa•adelor cu izolarea termic•  a 

acestora. 

b) Izola•ia termic•  a elementelor exterioare de construc•ie în cazul terasei nu este în conformitate cu 

reglement• rile în vigoare, valorile rezisten•elor termice se situeaz•  sub valorile minim obligatorii 

men•ionate în C107/1-2005. 

 c) S-a schimbat intreaga tamplarie cuplata din lemn, cu tamplarie din PVC cu vitraj termoizolant, 

corespunzatoare din punct de vedere al izol• rii termice, fonice, etan• •  la p• trunderea aerului din exterior 

• i estetic• , cu excep•ia tâmpl• riei de la parterul caselor de scara, care nu este etan• • . 

d) Cl• direa este racordat•  la o central•  termic•  de incint• , dispune de o instala•ie de înc• lzire central•  cu 

ap•  cald•  de tip bitubular cu distribu•ie inferioar•  amplasat•  în subsolul tehnic • i canivouri.  
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Conductele de o•el pentru transportul agen•ilor termici pentru înc• lzire au o vechime de peste 35 de ani, 

prezint•  degrad• ri • i nu sunt izolate termic corespunz• tor. Nu exist•  instala•ie de distribu•ie pentru 

alimentarea obiectelor sanitare cu ap•  cald•  de consum.  

e) Radiatoarele sunt în mare parte cele ini•iale, cu robine•i de închidere • i reglaj nefunc•ionale, alimentate 

de coloane verticale aparente, neechipate cu arm• turi de echilibrare.  

f) Instalatia electrica de iluminat interior este realizata cu aparate de iluminat montate aparent dotate cu 

lampi fluorescente • i incandescente. In urma estimarilor noastre prin utilizarea unui program de calcul al 

iluminarii, valoarea acesteia pentru salile de clasa (cca 300 lx) nu corespunde cu cea stabilita de 

normativele in vigoare (NP 061/2002), adica 500 lx pentru „sali de clasa pentru cursuri de seara sau 

pentru adulti”. In plus instalatia electrica de iluminat (corpuri de iluminat, intrerupatoare, comutatoare, 

cabluri, etc.) sunt intr-un grad avansat de uzura. Exista un sistem de iluminat de siguranta (pentru 

circulatie si evacuare in caz de necesitate) functional, care necesit•  modernizare.  

Certificatul energetic pentru Corpul A, atribuie cl• dirii clasificarea energetic•  ”C” • i o valoare de 

234,9 kWh/m2an pentru consumul anual de energie pentru înc• lzire, ap•  cald•  de consum • i iluminat, 

c• reia îi corespunde nota 82. Indicele de emisii echivalent CO2 este 59,32 kgCO2/m²an. 

Separat pe utilit• •i termice clasificarea energetic•  a cl• dirii existente este : 

− pentru înc• lzire: clasificarea “D” • i consumul anual specific de energie: 228,89 kWh/m2an;  

− pentru ap•  cald•  de consum: clasificarea “A” • i consumul anual specific de energie: 0 kWh/m2an;   

− pentru iluminat: “A” • i consumul anual specific de energie: 6,01 kWh/m2an 

 Propuneri 

Având în vedere aceste aspecte prezentate • i faptul c•  aceast•  cl• dire are o vechime de peste 35 de ani, 

rezult• : 

• Necesitatea reabilit• rii energetice generale a anvelopei cl• dirii prin izolarea termic•  a fa•adelor, a 

terasei, a plan• eului peste subsol • i refacerea finisajelor. 

• Necesitatea reabilit• rii instala•iilor termice ale cl• dirii prin înlocuirea • i termoizolarea conductelor de 

distribu•ie agent înc• lzire din subsol; sp• larea corpurilor de înc• lzire; dotarea corpurilor de înc• lzire cu 

robine•i termostata•i, robine•i de reglare pe retur • i de dezaerisire; echiparea cu robinete de reglare 

manual•  • i golire a coloanelor de alimentare cu agent termic;  înlocuirea coloanelor • i racordurilor la 

radiatoare.  

• Prevedere • i termoizolare conducte de distribu•ie ap•  cald•  de consum, dotarea cu robine•i reglaj • i 

golire a conductelor de a.c.c., înlocuire baterii amestec• toare la lavoare, prevedere coloane • i 

racorduri a.c.c. la obiecte sanitare, înlocuire conducte de ap•  rece • i canalizare. 

• Necesitatea înlocuirii întregii instala•ii electrice interioare • i înlocuirea aparatelor de iluminat cu 

aparate noi, eficiente energetic.  

Solu•ii de interven•ie pentru partea de construc•ii  
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a)  Termoizolarea peretilor se realizeaz•  prin montarea unui strat termoizolant eficient de polistiren 

expandat de 8 cm grosime, acoperit cu un strat de tencuiala, inclusiv la soclu • i atic - Solu•ia S1. 

b)  Termoizolarea terasei prin îndep• rtarea tuturor straturilor existente, pân•  la stratul care asigur•  

realizarea pantelor de scurgere ale terasei • i refacerea acestora, în condi•iile înlocuirii stratului 

termoizolant din pl• ci de polistiren extrudat de 12 cm grosime • i refacerea hidroizola•iei cu materiale 

performante - Solu•ia S2. 

c) Termoizolarea plan• eului peste subsol cu 8 cm polistiren expandat  - Solu•ia S3 

Solu•ii de interven•ii pentru instala•ii: Solu•ia S4 = I1 + A1 

a) Înlocuirea • i izolarea conductelor de distribu•ie din subsol • i canivouri, prevederea de robine•i de 

reglare • i golire pe distribu•ie. Modernizarea energetic•  a instala•iei interioare de înc• lzire prin: 

echiparea corpurilor de înc• lzire cu robine•i termostata•i, robine•i reglaj retur • i ventile de aerisire • i 

sp• larea corpurilor de înc• lzire din o•el - Solu•ia I1 

b) Prevederea • i termoizolarea conductei de ap•  cald•  de consum, dotarea cu robine•i de reglaj • i 

golire a conductelor • i dotarea cu baterii amestec• toare a lavoarelor - Solu•ia A1 

Pentru determinarea efectelor m• surilor de reabilitare • i modernizare energetic•  a cl• dirii, solu•iile au fost 

considerate, atât individual, cât • i sub forma de pachet  de solu•ii: PS, care înglobeaz•  solu•iile de 

interven•ie pe partea de anvelop•  • i de instala•ii: S1+S2+S3+S4  

Varianta de solu•ie propus•  de c• tre auditor este varianta maximal• , reprezentat•  de pachetul de 

solu•ii PS, care prevede atât anveloparea termic•  a cl• dirii, cât • i reabilitarea • i modernizarea 

instala•iilor interioare de înc• lzire • i ap•  cald•  de consum. Prin aplicarea  pachetului de solu•ii PS  se 

ob•ine o reducere a facturii energetice cu 50,7% fa••  de consumul specific anual de energie al cl• dirii 

existente. Valoarea total•  a investi•iei prin aplicarea întregului pachet de solu•ii de reabilitare este de 

207.169,60 Euro (men•ion• m c•  aceast•  valoare este calculat•  pe baza unor indici de cost • i nu 

reprezint•  valoare de deviz). În aceast•  situa•ie durata de recuperare a investi•iei este de 9 ani. 

Pe lâng•  solutiile propuse, se men•ioneaz•  urmatoarele probleme ce trebuie avute în vedere la 

evaluarea lucr• rilor absolut necesare a fi prev• zute în documenta•ia tehnico-economic• , f• r•  de 

care nu se poate realiza o performan••  energetic•   a cl• dirii. 

Se impune:  

- Men•inerea  subsolurilor în condi•ii salubre • i în special f• r•  umiditate. 

- Refacerea trotuarului din jurul cl• dirii cu pante corespunz• toare pentru îndep• rtarea apelor 

pluviale de la soclu 

- Înlocuirea coloanelor • i a racordurilor la radiatoare 

- Prevederea coloanelor de ap•  cald•  de consum, înlocuirea conductelor de ap•  rece • i canalizare 

- Înlocuirea instala•iei electrice (aparate de iluminat, circuite, tablou electric general, tablouri 

electrice de pe fiecare nivel), modernizarea sistemului de iluminat de siguran••  
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- Prevederea de panouri solare ca surs•  alternativ•  de preparare a a pei calde de consum 

 Corpul B 

În urma inspec•iei pe teren s-au constatat urm• toarele deficien•e majore cu influen••  negativ•  privind 

siguran•a exploat• rii • i performan•ele energetice ale cl• dirii. 

a) Partea opac•  a fa•adelor exterioare ale cl• dirii prezint•  zone cu degrad• ri ale finisajelor exterioare: 

murd• rie, decolorare, p• tare. In plus, valorile rezisten•elor termice se situeaz•  sub valorile minim 

obligatorii men•ionate în C107/1-2005. Se impune refacerea în totalitate a fa•adelor cu izolarea termic•  a 

acestora. 

b) Izola•ia termic•  a elementelor exterioare de construc•ie în cazul terasei nu este în conformitate cu 

reglement• rile în vigoare, valorile rezisten•elor termice se situeaz•  sub valorile minim obligatorii 

men•ionate în C107/1-2005. Sistemul de canalizare pluvial•  este deteriorat • i prezint•  exfiltra•ii, care 

produc umiditate • i igrasie în tavanul de la ultimul nivel • i în pere•ii adiacen•i coloanelor pluviale.  

 c) S-a schimbat par•ial tamplaria cuplata din lemn, cu tamplarie din PVC cu vitraj termoizolant, 

corespunzatoare din punct de vedere al izol• rii termice, fonice, etan• •  la p• trunderea aerului din exterior 

• i estetic• . Tâmpl• ria original•  din lemn de la casele de scar•  • i metal de la zonele de ateliere este 

neetan• •  • i necesit•  înlocuire. 

d) Cl• direa este racordat•  la o central•  termic•  de incint• , dispune de o instala•ie de înc• lzire central•  cu 

ap•  cald•  de tip bitubular cu distribu•ie superioar•  amplasat•  la plafonul coridorului central, pe o 

estacad• .  

Conductele de o•el pentru transportul agen•ilor termici pentru înc• lzire au o vechime de peste 35 de ani, 

prezint•  degrad• ri • i nu sunt izolate termic corespunz• tor. Nu exist•  instala•ie de distribu•ie pentru 

alimentarea obiectelor sanitare cu ap•  cald•  de consum.  

e) Radiatoarele sunt cele ini•iale, cu robine•i de închidere • i reglaj nefunc•ionale, alimentate de coloane 

verticale aparente, neechipate cu arm• turi de echilibrare.  

f) Instalatia electrica de iluminat interior este realizata cu aparate de iluminat montate aparent dotate cu 

lampi fluorescente • i incandescente, necorespunz• toare din punct de vedere cantitativ • i calitativ. Nu 

exista un sistem de iluminat de siguranta (pentru circulatie si evacuare in caz de necesitate) functional.  

Certificatul energetic pentru Corpul B, atribuie cl• dirii clasificarea energetic•  ”E” • i o valoare de 

561,59 kWh/m2an pentru consumul anual de energie pentru înc• lzire, ap•  cald•  de consum • i iluminat, 

c• reia îi corespunde nota 41. Indicele de emisii echivalent CO2 este 114,22 kgCO2/m²an. 

Separat pe utilit• •i termice clasificarea energetic•  a cl• dirii existente este : 

− pentru înc• lzire: clasificarea “G” • i consumul anual specific de energie: 554,8 kWh/m2an;  

− pentru ap•  cald•  de consum: clasificarea “A” • i consumul anual specific de energie: 0 kWh/m2an;   

− pentru iluminat: “A” • i consumul anual specific de energie: 6,79 kWh/m2an 
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 Propuneri 

Având în vedere aceste aspecte prezentate • i faptul c•  aceast•  cl• dire are o vechime de peste 35 de ani, 

rezult• : 

• Necesitatea reabilit• rii energetice generale a anvelopei cl• dirii prin izolarea termic•  a fa•adelor, a 

terasei, înlocuirea tâmpl• riei de lemn • i metal cu tâmpl• rie din PVC cu geam termoizolant • i refacerea 

finisajelor. 

• Necesitatea reabilit• rii instala•iilor termice ale cl• dirii prin înlocuirea • i termoizolarea conductelor de 

distribu•ie agent înc• lzire; sp• larea corpurilor de înc• lzire; dotarea corpurilor de înc• lzire cu robine•i 

termostata•i, robine•i de reglare pe retur • i de dezaerisire; echiparea cu robinete de reglare manual•  • i 

golire a coloanelor de alimentare cu agent termic; înlocuirea corpurilor de înc• lzire; înlocuirea 

coloanelor • i racordurilor la radiatoare.  

• Prevedere • i termoizolare conducte de distribu•ie ap•  cald•  de consum, dotarea cu robine•i reglaj • i 

golire a conductelor de a.c.c., înlocuire baterii amestec• toare la lavoare, prevedere coloane • i 

racorduri a.c.c. la obiecte sanitare, înlocuire conducte de ap•  rece • i canalizare, înlocuire obiecte 

sanitare • i reabilitare sistem de ventila•ie existent. 

• Necesitatea înlocuirii întregii instala•ii electrice interioare • i înlocuirea aparatelor de iluminat cu 

aparate noi, eficiente energetic.  

Solu•ii de interven•ie pentru partea de construc•ii  

a)  Termoizolarea peretilor se realizeaz•  prin montarea unui strat termoizolant eficient de polistiren 

expandat de 8 cm grosime, acoperit cu un strat de tencuiala, inclusiv la soclu • i atic - Solu•ia S1. 

b)  Termoizolarea terasei prin îndep• rtarea tuturor straturilor existente, pân•  la stratul care asigur•  

realizarea pantelor de scurgere ale terasei • i refacerea acestora, în condi•iile înlocuirii stratului 

termoizolant din pl• ci de polistiren extrudat de 12 cm grosime • i refacerea hidroizola•iei cu materiale 

performante - Solu•ia S2. 

c)  Modernizarea energetic•  a tâmpl• riei exterioare prin înlocuirea tâmpl• riei exterioare metalice • i de 

lemn existente cu tâmpl• rie performant•  cu ram•  din PVC prev• zut•  cu vitraj termoizolant  • i 

prevederea de clapete autoreglabile care s•  asigure o ventilare corespunz• toare a tuturor 

înc• perilor, inclusiv la tâmplaria  deja înlocuit•  - Solu•ia S3 

Solu•ii de interven•ii pentru instala•ii: Solu•ia S4 = I1 + A1 

a) Înlocuirea • i izolarea conductelor de distribu•ie, prevederea de robine•i de reglare • i golire pe 

distribu•ie. Modernizarea energetic•  a instala•iei interioare de înc• lzire prin: echiparea corpurilor de 

înc• lzire cu robine•i termostata•i, robine•i reglaj retur • i ventile de aerisire • i sp• larea corpurilor de 

înc• lzire - Solu•ia I1 

b) Prevederea • i termoizolarea conductei de ap•  cald•  de consum, dotarea cu robine•i de reglaj • i 

golire a conductelor • i dotarea cu baterii amestec• toare a lavoarelor - Solu•ia A1 
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Pentru determinarea efectelor m• surilor de reabilitare • i modernizare energetic•  a cl• dirii, solu•iile au fost 

considerate, atât individual, cât • i sub forma de pachet  de solu•ii: PS, care înglobeaz•  solu•iile de 

interven•ie pe partea de anvelop•  • i de instala•ii: S1 + S2 + S3 + S4  

Varianta de solu•ie propus•  de c• tre auditor este varianta maximal• , reprezentat•  de pachetul de 

solu•ii PS, care prevede atât anveloparea termic•  a cl• dirii, cât • i reabilitarea • i modernizarea 

instala•iilor interioare de înc• lzire • i ap•  cald•  de consum. Prin aplicarea  pachetului de solu•ii PS se 

ob•ine o reducere a facturii energetice cu 63% fa••  de consumul specific anual de energie al cl• dirii 

existente.  

Pe lâng•  solutiile propuse, se men•ioneaz•  urmatoarele probleme ce trebuie avute în vedere la 

evaluarea lucr• rilor absolut necesare a fi prev• zute în documenta•ia tehnico-economic• , f• r•  de 

care nu se poate realiza o performan••  energetic•   a cl• dirii. 

Se impune:  

- Înlocuirea sistemului de captare • i canalizare ape pluviale 

- Refacerea trotuarului din jurul cl• dirii cu pante corespunz• toare pentru îndep• rtarea apelor 

pluviale de la soclu 

- Înlocuirea radiatoarelor • i a coloanelor • i a racordurilor la radiatoare 

- Prevederea coloanelor de ap•  cald•  de consum, înlocuirea conductelor de ap•  rece • i canalizare 

- Inlocuirea obiectelor sanitare 

- Reabilitarea sistemului de ventila•ie existent 

- Înlocuirea instala•iei electrice (aparate de iluminat, circuite, tablou electric general, tablouri 

electrice de pe fiecare nivel), prevederea unui sistem de iluminat de siguran••  

- Prevederea de panouri solare ca surs•  alternativ•  de preparare a a pei calde de consum 

 Ateliere 

În urma inspec•iei pe teren s-au constatat urm• toarele deficien•e majore cu influen••  negativ•  privind 

siguran•a exploat• rii • i performan•ele energetice ale cl• dirii. 

a) Partea opac•  a fa•adelor exterioare ale cl• dirii prezint•  zone cu degrad• ri ale finisajelor exterioare: 

murd• rie, decolorare, p• tare. In plus, valorile rezisten•elor termice se situeaz•  sub valorile minim 

obligatorii men•ionate în C107/1-2005. Se impune refacerea în totalitate a fa•adelor cu izolarea termic•  a 

acestora. 

b) Izola•ia termic•  a elementelor exterioare de construc•ie în cazul terasei nu este în conformitate cu 

reglement• rile în vigoare, valorile rezisten•elor termice se situeaz•  sub valorile minim obligatorii 

men•ionate în C107/1-2005. Sistemul de canalizare pluvial•  este deteriorat • i prezint•  exfiltra•ii, care 

produc umiditate • i igrasie în tavanul de la ultimul nivel • i în pere•ii adiacen•i coloanelor pluviale.  

 c) Tâmpl• ria original•  din metal este neetan• •  • i necesit•  înlocuire. S-a înlocuit numai tamplaria u• ii de 

la intrarea principal•  cu tamplarie din PVC cu vitraj termoizolant, corespunzatoare din punct de vedere al 

izol• rii termice, fonice, etan• •  la p• trunderea aerului din exterior. 
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d) Cl• direa este racordat•  la o central•  termic•  de incint• , dispune de o instala•ie de înc• lzire central•  cu 

ap•  cald•  de tip bitubular cu distribu•ie mixt•  • i cu coloane • i racorduri la radiatoare aparente.    

Conductele de o•el pentru transportul agen•ilor termici pentru înc• lzire au o vechime de peste 40 de ani, 

prezint•  degrad• ri • i nu sunt izolate termic. Nu exist•  instala•ie de distribu•ie pentru alimentarea 

obiectelor sanitare cu ap•  cald•  de consum.  

e) Radiatoarele sunt cele ini•iale, cu robine•i de închidere • i reglaj nefunc•ionale, alimentate de coloane 

verticale aparente, neechipate cu arm• turi de echilibrare.  

f) Instalatia electrica de iluminat interior este realizata cu aparate de iluminat montate aparent dotate cu 

lampi fluorescente • i incandescente, necorespunz• toare din punct de vedere cantitativ • i calitativ. Nu 

exista un sistem de iluminat de siguranta (pentru circulatie si evacuare in caz de necesitate) functional.  

Certificatul energetic pentru Ateliere, atribuie cl• dirii clasificarea energetic•  ”F” • i o valoare de 

704,87 kWh/m2an pentru consumul anual de energie pentru înc• lzire, ap•  cald•  de consum • i iluminat, 

c• reia îi corespunde nota 43. Indicele de emisii echivalent CO2 este 142,66 kgCO2/m²an. 

Separat pe utilit• •i termice clasificarea energetic•  a cl• dirii existente este : 

− pentru înc• lzire: clasificarea “G” • i consumul anual specific de energie: 698,86 kWh/m2an;  

− pentru ap•  cald•  de consum: clasificarea “A” • i consumul anual specific de energie: 0 kWh/m2an;   

− pentru iluminat: “A” • i consumul anual specific de energie: 6,01 kWh/m2an 

 Propuneri 

Având în vedere aceste aspecte prezentate • i faptul c•  aceast•  cl• dire are o vechime de peste 40 de ani, 

rezult• : 

• Necesitatea reabilit• rii energetice generale a anvelopei cl• dirii prin izolarea termic•  a fa•adelor, a 

terasei, înlocuirea tâmpl• riei de metal cu tâmpl• rie din PVC cu geam termoizolant • i refacerea 

finisajelor. 

• Necesitatea reabilit• rii instala•iilor termice ale cl• dirii prin înlocuirea • i termoizolarea conductelor de 

distribu•ie agent înc• lzire; sp• larea corpurilor de înc• lzire; dotarea corpurilor de înc• lzire cu robine•i 

termostata•i, robine•i de reglare pe retur • i de dezaerisire; echiparea cu robinete de reglare manual•  • i 

golire a coloanelor de alimentare cu agent termic; înlocuirea coloanelor • i racordurilor la radiatoare.  

• Prevedere • i termoizolare conducte de distribu•ie ap•  cald•  de consum, dotarea cu robine•i reglaj • i 

golire a conductelor de a.c.c., înlocuire baterii amestec• toare la lavoare, prevedere coloane • i 

racorduri a.c.c. la obiecte sanitare, înlocuire conducte de ap•  rece • i canalizare, înlocuire obiecte 

sanitare • i reabilitare sistem de ventila•ie existent. 

• Necesitatea înlocuirii întregii instala•ii electrice interioare • i înlocuirea aparatelor de iluminat cu 

aparate noi, eficiente energetic.  

 

Solu•ii de interven•ie pentru partea de construc•ii  
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a)  Termoizolarea peretilor se realizeaz•  prin montarea unui strat termoizolant eficient de polistiren 

expandat de 8 cm grosime, acoperit cu un strat de tencuiala, inclusiv la soclu • i atic - Solu•ia S1. 

b)  Termoizolarea terasei prin îndep• rtarea tuturor straturilor existente, pân•  la stratul care asigur•  

realizarea pantelor de scurgere ale terasei • i refacerea acestora, în condi•iile înlocuirii stratului 

termoizolant din pl• ci de polistiren extrudat de 12 cm grosime • i refacerea hidroizola•iei cu materiale 

performante - Solu•ia S2. 

c)  Modernizarea energetic•  a tâmpl• riei exterioare prin înlocuirea tâmpl• riei exterioare metalice 

existente cu tâmpl• rie performant•  cu ram•  din PVC prev• zut•  cu vitraj termoizolant  • i prevederea 

de clapete autoreglabile care s•  asigure o ventilare corespunz• toare a tuturor înc• perilor, inclusiv la 

tâmplaria  deja înlocuit•  - Solu•ia S3 

Solu•ii de interven•ii pentru instala•ii: Solu•ia S4 = I1 + A1 

a) Înlocuirea • i izolarea conductelor de distribu•ie, prevederea de robine•i de reglare • i golire pe 

distribu•ie. Modernizarea energetic•  a instala•iei interioare de înc• lzire prin: echiparea corpurilor de 

înc• lzire cu robine•i termostata•i, robine•i reglaj retur • i ventile de aerisire • i sp• larea corpurilor de 

înc• lzire - Solu•ia I1 

b) Prevederea • i termoizolarea conductei de ap•  cald•  de consum, dotarea cu robine•i de reglaj • i 

golire a conductelor • i dotarea cu baterii amestec• toare a lavoarelor - Solu•ia A1 

Pentru determinarea efectelor m• surilor de reabilitare • i modernizare energetic•  a cl• dirii, solu•iile au fost 

considerate, atât individual, cât • i sub forma de pachet  de solu•ii: PS, care înglobeaz•  solu•iile de 

interven•ie pe partea de anvelop•  • i de instala•ii: S1 + S2 + S3 + S4.  

Varianta de solu•ie propus•  de c• tre auditor este varianta maximal• , reprezentat•  de pachetul de 

solu•ii PS, care prevede atât anveloparea termic•  a cl• dirii, cât • i reabilitarea • i modernizarea 

instala•iilor interioare de înc• lzire • i ap•  cald•  de consum. Prin aplicarea  pachetului de solu•ii PS  se 

ob•ine o reducere a facturii energetice cu 76% fa••  de consumul specific anual de energie al cl• dirii 

existente.  

Pe lâng•  solutiile propuse, se men•ioneaz•  urmatoarele probleme ce trebuie avute în vedere la 

evaluarea lucr• rilor absolut necesare a fi prev• zute în documenta•ia tehnico-economic• , f• r•  de 

care nu se poate realiza o performan••  energetic•   a cl• dirii. 

Se impune:  

- Înlocuirea sistemului de captare • i canalizare ape pluviale 

- Refacerea trotuarului din jurul cl• dirii cu pante corespunz• toare pentru îndep• rtarea apelor 

pluviale de la soclu 

- Înlocuirea coloanelor • i a racordurilor la radiatoare 

- Prevederea coloanelor de ap•  cald•  de consum, înlocuirea conductelor de ap•  rece • i canalizare 

- Inlocuirea obiectelor sanitare 

- Reabilitarea sistemului de ventila•ie existent 
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- Înlocuirea instala•iei electrice (aparate de iluminat, circuite, tablou electric general, tablouri 

electrice de pe fiecare nivel), prevederea unui sistem de iluminat de siguran••  

- Prevederea de panouri solare ca surs•  alternativ•  de preparare a a pei calde de consum 

 SALA DE SPORT 

În urma inspec•iei pe teren s-au constatat urm• toarele deficien•e majore cu influen••  negativ•  privind 

siguran•a exploat• rii • i performan•ele energetice ale cl• dirii. 

a) Partea opac•  a fa•adelor exterioare ale cl• dirii prezint•  zone cu degrad• ri ale finisajelor exterioare: 

murd• rie, decolorare, p• tare. In plus, valorile rezisten•elor termice se situeaz•  sub valorile minim 

obligatorii men•ionate în C107/1-2005. Se impune refacerea în totalitate a fa•adelor cu izolarea termic•  a 

acestora. 

b) Izola•ia termic•  a elementelor exterioare de construc•ie în cazul terasei nu este în conformitate cu 

reglement• rile în vigoare, valorile rezisten•elor termice se situeaz•  sub valorile minim obligatorii 

men•ionate în C107/1-2005.  

 c) Tâmpl• ria original•  din metal a fost înlocuit•  integral cu tamplarie din PVC cu vitraj termoizolant, 

corespunzatoare din punct de vedere al izol• rii termice, fonice, etan• •  la p• trunderea aerului din exterior. 

d) Cl• direa este racordat•  la o central•  termic•  de incint• , dispune de o instala•ie de înc• lzire central•  cu 

ap•  cald•  de tip bitubular cu distribu•ie mixt•  • i cu coloane • i racorduri la radiatoare aparente.    

Conductele de o•el pentru transportul agen•ilor termici pentru înc• lzire au o vechime de peste 35 de ani, 

prezint•  degrad• ri • i nu sunt izolate termic par•ial. Nu exist•  instala•ie de distribu•ie pentru alimentarea 

obiectelor sanitare cu ap•  cald•  de consum.  

e) Radiatoarele sunt cele ini•iale, cu robine•i de închidere • i reglaj nefunc•ionale, alimentate de coloane 

verticale aparente, neechipate cu arm• turi de echilibrare, cu excep•ia radiatoarelor din spa•iile anex• , 

care au fost înlocuite recent cu radiatoare din o•el de diverse dimensiuni.  

f) Instalatia electrica de iluminat interior este realizata cu aparate de iluminat montate aparent dotate cu 

lampi fluorescente • i incandescente, necorespunz• toare din punct de vedere cantitativ • i calitativ. Exista 

un sistem de iluminat de siguranta (pentru circulatie si evacuare in caz de necesitate) functional, care 

necesit•  modernizare.  

Certificatul energetic pentru Sala de sport, atribuie cl• dirii clasificarea energetic•  ”D” • i o valoare de 

392,6 kWh/m2an pentru consumul anual de energie pentru înc• lzire, ap•  cald•  de consum • i iluminat, 

c• reia îi corespunde nota 71. Indicele de emisii echivalent CO2 este 80,2 kgCO2/m²an. 

Separat pe utilit• •i termice clasificarea energetic•  a cl• dirii existente este : 

− pentru înc• lzire: clasificarea “F” • i consumul anual specific de energie: 386,58 kWh/m2an;  

− pentru ap•  cald•  de consum: clasificarea “A” • i consumul anual specific de energie: 0 kWh/m2an;   

− pentru iluminat: “A” • i consumul anual specific de energie: 6,02 kWh/m2an 
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 Propuneri 

Având în vedere aceste aspecte prezentate • i faptul c•  aceast•  cl• dire are o vechime de peste 35 de ani, 

rezult• : 

• Necesitatea reabilit• rii energetice generale a anvelopei cl• dirii prin izolarea termic•  a fa•adelor, a 

terasei • i refacerea finisajelor. 

• Necesitatea reabilit• rii instala•iilor termice ale cl• dirii prin înlocuirea • i termoizolarea conductelor de 

distribu•ie agent înc• lzire; sp• larea corpurilor de înc• lzire; dotarea corpurilor de înc• lzire cu robine•i 

termostata•i, robine•i de reglare pe retur • i de dezaerisire; echiparea cu robinete de reglare manual•  • i 

golire a coloanelor de alimentare cu agent termic; înlocuirea coloanelor • i racordurilor la radiatoare.  

• Prevedere • i termoizolare conducte de distribu•ie ap•  cald•  de consum, dotarea cu robine•i reglaj • i 

golire a conductelor de a.c.c., înlocuire baterii amestec• toare la lavoare, prevedere coloane • i 

racorduri a.c.c. la obiecte sanitare, înlocuire conducte de ap•  rece • i canalizare, înlocuire/prevedere 

obiecte sanitare. 

• Necesitatea înlocuirii întregii instala•ii electrice interioare • i înlocuirea aparatelor de iluminat cu 

aparate noi, eficiente energetic.  

Solu•ii de interven•ie pentru partea de construc•ii  

a)  Termoizolarea peretilor se realizeaz•  prin montarea unui strat termoizolant eficient de polistiren 

expandat de 8 cm grosime, acoperit cu un strat de tencuiala, inclusiv la soclu • i atic - Solu•ia S1. 

b)  Termoizolarea terasei prin îndep• rtarea tuturor straturilor existente, pân•  la stratul care asigur•  

realizarea pantelor de scurgere ale terasei • i refacerea acestora, în condi•iile înlocuirii stratului 

termoizolant din pl• ci de polistiren extrudat de 12 cm grosime • i refacerea hidroizola•iei cu materiale 

performante - Solu•ia S2. 

Solu•ii de interven•ii pentru instala•ii: Solu•ia S3 = I1 + A1 

a) Înlocuirea • i izolarea conductelor de distribu•ie, prevederea de robine•i de reglare • i golire pe 

distribu•ie. Modernizarea energetic•  a instala•iei interioare de înc• lzire prin: echiparea corpurilor de 

înc• lzire cu robine•i termostata•i, robine•i reglaj retur • i ventile de aerisire • i sp• larea corpurilor de 

înc• lzire - Solu•ia I1 

b) Prevederea • i termoizolarea conductei de ap•  cald•  de consum, dotarea cu robine•i de reglaj • i 

golire a conductelor • i dotarea cu baterii amestec• toare a lavoarelor - Solu•ia A1 

Pentru determinarea efectelor m• surilor de reabilitare • i modernizare energetic•  a cl• dirii, solu•iile au fost 

considerate, atât individual, cât • i sub forma de pachet  de solu•ii: PS, care înglobeaz•  solu•iile de 

interven•ie pe partea de anvelop•  • i de instala•ii: S1 + S2 + S3.  

Varianta de solu•ie propus•  de c• tre auditor este varianta maximal• , reprezentat•  de pachetul de 

solu•ii PS, care prevede atât anveloparea termic•  a cl• dirii, cât • i reabilitarea • i modernizarea 

instala•iilor interioare de înc• lzire • i ap•  cald•  de consum. Prin aplicarea  pachetului de solu•ii PS se 
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ob•ine o reducere a facturii energetice cu 57,7% fa••  de consumul specific anual de energie al cl• dirii 

existente.  

Pe lâng•  solutiile propuse, se men•ioneaz•  urmatoarele probleme ce trebuie avute în vedere la 

evaluarea lucr• rilor absolut necesare a fi prev• zute în documenta•ia tehnico-economic• , f• r•  de 

care nu se poate realiza o performan••  energetic•   a cl• dirii. 

Se impune:  

- Refacerea trotuarului din jurul cl• dirii cu pante corespunz• toare pentru îndep• rtarea apelor 

pluviale de la soclu 

- Înlocuirea coloanelor • i a racordurilor la radiatoare 

- Prevederea coloanelor de ap•  cald•  de consum, înlocuirea conductelor de ap•  rece • i canalizare 

- Inlocuirea/prevederea de obiecte sanitare (du• uri) 

- Înlocuirea instala•iei electrice (aparate de iluminat, circuite, tablou electric general, tablouri 

electrice de pe fiecare nivel), modernizarea sistemului de iluminat de siguran••  

- Prevederea de panouri solare ca surs•  alternativ•  de preparare a a pei calde de consum 

2.2.3 Necesitatea • i oportunitatea promov• rii investi•iei, precum • i scenariul tehnico-economic 

selectat; 

Cre• terea economic•  depinde în mod direct de productivitatea muncii. De aceea se impune 

îmbun• t• •irea calit• •ii resurselor umane ca o condi•ie indispensabil•  • i care, în ultim•  instan•• , implic•  

majorarea • i optimizarea structural•  a investi•iilor publice • i private în sectoarele-cheie ale dezvolt• rii 

umane, în primul rînd, în educa•ie • i s• n• tate. 

Caracterul dinamic al calit• •ii resurselor umane rezult•  ca urmare a evolu•iei pie•ei for•ei de munc• , 

apari•iei unor cerin•e noi pe diferite segmente ale pie•ei.  

A• adar, calitatea resurselor umane nu are caracter static, strict delimitat la o anumit•  cerere a pietii, ci 

reflect•  o stare de fapt - ceea ce a fost bun odat•  poate s•  nu mai corespund•  în prezent • i, cu atât mai 

mult, în viitor. 

Investi•ia în capitalul uman trebuie în•eleas•  ca o investi•ie care subsumeaz•  investi•iile în educa•ie.  

Investi•ia în resurse umane include totalitatea cheltuielilor pentru cre• terea aptitudinilor fizice • i 

intelectuale ale oamenilor. Abordarea investi•iilor în capitalul uman, asemeni investitiilor in capital fizic se 

poate face pe baza analizei cost-beneficiu • i a actualiz• rii nevoilor economiei 

Un studiu al OECD arat•  c•  “participarea la un an adi•ional de educa•ie medie amplific•  cre• terea 

economic•  cu pân•  la 5% • i mai departe, cu 2,5% pe termen lung”. 

Conform unui studiu recent, România are cel mai mare procent de persoane care abandoneaz•  • coala 

primar•  din regiune, 23% din popula•ia cu vârste cuprinse între 18 • i 24 ani p• r• se• te • coala • i, cel mai 

sc• zut procent de persoane implicate în procesul de înv• •are pe tot parcursul vie•ii 

Educa•ia trebuie s•  ajute la rezolvarea unor probleme cu care se confrunt•  societatea contemporan• . În 

acest scop, se impune perfec•ionarea coeren•ei interne a sistemelor educative cu societatea, dar • i 

asigurarea unei anumite stabilit• •i • i continuit• •i a acestora care s•  le asigure eficien••  pe termen lung. 
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O societate stabil• , democratic• , se spune, nu poate exista dac•  majoritatea cet• •enilor nu dispun de un 

nivel minim de cultur•  civic• . Educa•ia de care beneficiaz•  un copil aduce foloase nu numai p• rin•ilor s• i 

• i lui însu• i, ci • i celorlal•i membri ai societ• •ii. „Educa•ia copilului meu contribuie la bun• starea ta, prin 

promovarea unei societ• •i stabile • i democratice”(M. Friedman).  

La fel ca în toate •• rile europene, • i în România, calitatea educa•iei a devenit un domeniu de interes 

deosebit  având în vedere în primul rând decalajul na•ional fa••  de •• rile dezvoltate • i necesitatea obtinerii 

unor finalitati integrate in context european.  

Asigurarea calit• •ii în educa•ie presupune elaborarea standardelor de referin•• , normelor • i indicatorilor 

de performan••  în sistemul na•ional de înv• •• mânt, având în vedere urm• toarele aspecte: 

          a)  Calitatea sistemului na•ional de înv• •• mânt;  

          b)  Calitatea serviciilor furnizorilor, reprezentan•i de unit• •i • i institu•ii de  înv• •• mânt; 

          c) Calitatea procesului de instruire • i de educare a elevilor - demonstrat•  de rezultatele înv• •• rii, pe 

baza aplic• rii metodologiilor de dezvoltare a curriculumului, a metodelor de predare • i înv• •are, a 

evalu• rii examin• rii • i certific• rii. 

Principalul client al • colii este în ultim•  instan••  societatea. Elevul are a• adar o dubl•  calitate: participant 

activ la propria educa•ie dar • i client al unitatii de invatamant, iar valoarea adaugat•  reprezint•  contribu•ia 

efectiv•  a • colii la educa•ie, dincolo de factorii de intrare (elevi, resurse, mediul economico-social). 

Calitatea educa•iei în • coala româneasc•  trebuie sa vizeze finalit• •i ancorate în context european 

deschizând drumul c• tre oportunit• •ile oferite de societatea european•  a cunoa• terii. Elevii si formatorii 

trebuie s•  constientizeze necesitatea studiilor corespunz• toare incepand de la scoala primara care pune 

bazele educatiei viitoare, care s•  poat•  fi folosite eficient în întreaga Europ• . 

Plecând de la premisa c•  educa•ia de calitate  presupune îmbun• t• •irea continu•  a performan•elor • i 

având în vedere ritmul schimb• rilor sociale, institu•iile de înv• •• mânt trebuie s•  aib•  ca obiectiv 

dezvoltarea continu•  a resursei umane. 

 Astfel: 

Obiectivele investitiei sunt îmbun• t• •irea calit• •ii infrastructurii de educa•ie, a dot• rii • colilor, pentru 

asigurarea unui proces educa•ional la standarde europene • i a cre• terii particip• rii popula•iei • colare la 

procesul educational, totodata participand la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalit• •ii de 

• anse, protejarea mediului si dezvoltare durabila.   

Importanta obiectivului de investitii deriva din necesitatea punerii la dispozitie a resurselor materiale 

necesare pentru asigurarea minimului de dotari si a spatiilor adecvate desfasurarii activitatilor sportive, 

impunandu-se astfel  investi•ii pentru reabilitarea,  îmbun• t• •irea, extinderea si echiparea infrastructurii 

educa•ionale din înv• •• mântul obligatoriu.  

Scopul investi•iei reprezinta reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea • i echiparea Colegiului Tehnic 

Costin D. Neni•escu  din Sectorul 3, Bucuresti, prin realizarea lucrarilor de reabilitare termica a anvelopei, 

de reabilitare, modernizare si extindere a unitatii de invatamant cu sala de sport, dotarea cu echipamente 

didactice, echipamente pentru preg• tirea profesional•  si echipamente IT, precum si modernizarea 
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utilit• •ilor, inclusiv crearea de facilit• •i speciale pentru persoanele cu dizabilit• •i, pentru cresterea calitatii 

invatamantului si a procesului educational. 

Studiile arata ca, corpul uman este creat pentru mi• care • i, in lipsa acesteia, procesele fiziologice • i 

psihologice normale sunt tulburate. Atâta timp cât tendinta actuala a generatiei tinere este sa faca miscari 

minime, - a globilor oculari în fa•a ecranului • i mi• carea degetelor pe telecomand•  sau mouse -, rezulta 

problemele phihologice cum ar fi: cazurile de hiperactivitate, depresie, obezitate asociat•  cu stim•  de sine 

sc• zut• , probleme de adaptare la • coal• . 

Din cele prezentate anterior rezulta nevoia imperioasa de a avea un spatiu adecvat pentru educatie fizica 

si sport prin care elevul sa fie deprins sa  iubeasca tot ce este natural, mi• carea, eforturile, exerci•iile 

fizice. El trebuie sa înve•e c•  sportul reprezint•  alternativa s• n• toas•  la activit• •i cum ar fi privitul excesiv 

la televizor, jocurile pe calculator, consumul de alcool • i •igari, vagabondajul si alte conduite delicvente. 

Concluzionand,  extinderea scolii existente cu sala de sport va avea un impact social major prin 

imbunatatirea calitatii invatamantului, si a calitatii vietii elevilor din sectorul 3, incercand totodata de a 

stimula populatia scolara la activitati sportive, reducand astfel tendintele de abandon scolar.     

Proiectul se încadreaz•  în strategia stabilit•  de Guvernul României care, prin ac•iunile ini•iate de MDRL - 

Ministerul Dezvolt• rii Regionale • i Locuin•ei, urm• re• te cre• terea gradului de confort termic, reducerea 

consumurilor energetice, reducerea costurilor de între•inere pentru: înc• lzire, alimentare cu ap•  cald•  de 

consum, iluminat, ventilare, climatizare, • i în consecin••  reducerea emisiilor poluante în vederea 

diminu• rii efectului de ser•  la scar•  planetar• .  

Situatia institu•iilor de înv• •• mânt din mediul preuniversitar in sectorul 3 nu s -a ameliorat semnificativ în 

ultimii ani, desi s-au f• cut unele investi•ii, majoritatea având deficien•e atât în ceea ce priveste gradul de 

siguran•• , gradul de uzur•  al utilit• •ilor de baz•  precum si dotarea cu echipamente.  

Utilitatile si instala•iile, dotarile cu echipamente si materiale didactice, mai ales cu calculatoare si 

echipamente IT&C sunt mult sub necesitatile reale. 

Tehnologia Informa•iei si Comun ica•iilor (TIC) este un sistem de referin••  prin care pot fi facilitate 

oportunit• •ile de dezvoltare vizând achizi•iile si performan•ele cognitive ale elevilor, competen•ele 

profesionale  ale cadrelor didactice, rela•ia scoal• -comunitate, dezvoltarea institu•ional•  scolar• , 

sus•inerea financiar•  a inova•iei în educa•ie si nu în ultimul rând, managementul sistemului de 

înv• •• mânt. 

Din cele prezentate mai sus rezulta necesitatea investitiei luand in calcul si urmatoarele : 

- Specificul procesului de invatamant desfasurat in obiectivul vizat, caracterizat de: 

 Implementarea unor metode moderne, interactive de invatare, simulare si aplicare a 

conceptelor si abilitatilor deprinse; 

 Caracter incluziv marcat, puternic orientat catre integrarea minoritatilor dezavantajate si a 

comunitatii locale multi-culturale; 

 Eforturi de sustinere a mobilitatii elevilor si de integrare a elevilor; 

 Profil educational inalt coerent cu specificul economiei regionale si locale, aliniat cu prioritatile 

de dezvoltare regionala si cu tendintele de evolutie ale pietei muncii locale si regionale; 
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- Constrangerile cu care se confrunta procesul de invatamant implementat – spatii de invatamant 

foarte limitate / insuficiente, lipsa sala de sport, dotare incompleta cu echipamente – 

necorespunzatoare in raport cu procesul educational care se urmareste a fi implementat sistematic 

in aceasta unitate de invatamant, necesitati stringente de modernizare / refunctionalizare / 

iginenizare a unora dintre spatiile existente; 

- Starea tehnica actuala a obiectivului de investitii, care este necorespunzatoare din punctul de vedere 

al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, sub multiple aspecte (eficienta energetica a 

acestora, starea tehnica a instalatiilor existente, respectarea caracterului arhitectural al cladirilor, 

accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati, etc.), cu implicatii negative directe asupra confortului 

termic si a eficientei utilizarii instalatiilor si a spatiilor existente. 

Conform cu datele statistice, Sectorul 3 se  bucur•  începând din anul 2007 • i continuând  în 2008 de  un 

spor natural pozitiv datorat cre• terii natalit• •ii spre deosebire de sporul natural al întregului municipiu 

Bucure• ti, care r• mâne  negativ  în anii 2004-2007. Astfel, Prim• ria Sectorului 3 î• i centreaz •  aten•ia  pe 

lucr• rile de reabilitare, modernizare extindere si echipare ale  unit• •ilor de înv• •• mânt.   

Mi• carea natural•  a popula•iei în perioada 01.01. – 30.09.2008 
 Municipiul 

Bucure• tI 
Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 

N• scu•i-vii 15235 1646 2665 3281 2261 2306 3076 
Deceda•i 15643 2432 3103 2943 2357 1958 2850 
Spor natural - 408 -786 -438 338 -96 348 226 
C• s• tori•i 15008 3711* 2540 2872 1820 1598 2467 
Divor•a•i 2353 380 433 296 405 330 509 
N• scu•i-mor•i 44 2 7 14 9 7 5 
Deceda•i în vârst•  de 
sub 1 an 

94 10 20 15 12 18 19 

*inclusiv c• s• toriile încheiate în str• in• tate 
 

 PROIEC• IA POPULA• IEI DE VÂRST•  • COLAR•  
Sursa: "Evolu•ia popula•iei de vârst•  pre• colara • i • colara din Regiunea Bucure• ti -Ilfov în perioada 2005-
2025", realizat•  pe baza prognozei INS 
            

Prognoza popula•iei de vârst•  • colar•  • i pre• colar•  din Regiunea Bucure• ti - Ilfov 

 - Mii persoane- 

Grupa de  
vârst•  

2003 2005 2010 2013* 2015 2020 2025 
2013-2005 2025-2005 

Nr. % Nr. % 
3-6   61,4 65,8 73,3 72,1 70,8 62,9 53,7 6,3 9,5 -12,1 -18,4 
7-14 166,2 147,4 133,2 140,4 147,5 146,6 133,2 -7,1 -5,0 -14,2 -9,6 
15-24 341,4 322,7 259,2 230,9 202,6 193,5 207,1 -91,8 -39,8 -115,6 -35,8 
3-24 569,0 535,9 465,7 443,3 420,9 403,0 394,0 -92,6 -35,3 -141,9 -26,5 

*s-a calculat ca o medie aritmetic•  a valorilor din anii 2010 • i 2013      
 
Prognoza popula•iei din grupa de vârst•  3-6 ani  

 - Mii persoane- 

Grupa de  
vârst•  

2003 2005 2010 2013* 2015 2020 2025 
2013-2005 2025-2005 
Nr. % Nr. % 

România 647,8 623,6 608,2 700,6 793,0 715,0 623,1 77,0 12,3 -0,5 -0,1 
R. 

Bucure• ti 61,4 65,8 73,3 72,1 70,8 62,9 53,7 6,3 9,5 -12,1 -18,4 
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- Ilfov 

Bucure• ti 50,7 55,1 62,8 61,5 60,2 52,8 44,4 6,4 11,6 -10,7 -19,4 
Ilfov 10,7 10,7 10,5 10,6 10,6 10,1 9,3 -0,1 -1,4 -1,4 -13,1 

*s-a calculat ca o medie aritmetic•  a valorilor din anii 2010 • i 2013      
            
Prognoza popula•iei din grupa de vârst•  7-14 ani  

 - Mii persoane- 

Grupa de  
vârst•  

2003 2005 2010 2013* 2015 2020 2025 
2013-2005 2025-2005 
Nr. % Nr. % 

Romania 2130,6 1941,4 1717,6 1695,6 1673,5 1595,7 1458,9 -245,9 -12,7 -482,5 -24,9 
R. 

Bucure• ti 
- Ilfov 166,2 147,4 133,2 140,35 147,5 146,6 133,2 -7,1 -4,8 -14,2 -9,6 

Bucure• ti 139,3 122,5 111,2 118,55 125,9 125,0 112,3 -3,9 -3,2 -10,2 -8,3 
Ilfov 26,9 24,9 22,0 21,8 21,6 21,6 20,9 -3,1 -12,4 -4,0 -16,1 

*s-a calculat ca o medie aritmetic•  a valorilor din anii 2010 • i 2013      
            

Prognoza popula•iei din grupa de vârst•  15-24 ani  

 - Mii persoane- 

Grupa de  
vârst•  

2003 2005 2010 2013* 2015 2020 2025 
2013-2005 2025-2005 
Nr. % Nr. % 

Romania 
3388,3 3317,7 2906,3 2632,2 2358,1 2121,5 2065,1 -685,5 -26,0 

-
1252,6 -37,8 

R. 
Bucure• ti 

- Ilfov 341,4 322,7 259,2 230,9 202,6 193,5 207,1 -91,8 -39,8 -115,6 -35,8 
Bucure• ti 298,8 279,8 218,3 192,7 167,1 161,1 175,0 -87,1 -45,2 -104,8 -37,5 

Ilfov 42,6 42,9 40,9 38,2 35,5 32,4 32,1 -4,7 -12,3 -10,8 -25,2 
*s-a calculat ca o medie aritmetic•  a valorilor din anii 2010 • i 2013      
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 Evolutia economica a Sectorului 3 
 

Bucure• tiul concentreaz•  54% din investi•iile str• ine in România. Capitala genereaz•   peste 14% 
din produsul intern brut al tarii si reprezint•  zona unde sunt plasate 21% din companiile active in 
România. 

Bucure• tiul cuprinde • ase sectoare administrative, cu disparit• •i semnificative în termeni de 
structura popula•iei, ocupare, acces la educa•ie, num• r total de întreprinderi opera•ionale în cadrul 
grani•elor lor • i performan•e economice. Cele mai marginalizate zone sunt: districtele periferice, în special 
în zonele de sud ale capitalei; centrul istoric (a• a cum este identificat prin Hot• rârea de Guvern 77/2001) 
cu o suprafa••  de 57 hectare • i cu o popula•ie de 30.000 locuitori; zonele industriale – din care unele 
par•ial abandonate, acoperind aprox. 13 % din suprafa•a total•  a capitalei 
Potrivit ARIS, în perioada octombrie 2001 - data de intrare în vigoare a legii privind investiţiile directe cu 
impact semnificativ - și octombrie 2006, au fost înregistrate 520 de proiecte de investiţii de acest tip, a 
căror valoare angajată este de 6,4 miliarde de dolari. Investiţiile directe realizate de companii străine 
reprezintă aproape 74% din total, respectiv 4,6 miliarde de dolari. Până la sfârşitul lunii octombrie au fost 
finalizate 326 de proiecte de investiţii, in valoare de peste 2,767 miliarde de dolari. 

 Pu•in peste 40% din cifra de afaceri a activit• •ilor economice din Bucure• ti este concentrat•  în sectorul 1, 
17,2% în sectorul 2 • i 13,5% în sectorul 3, în timp ce aproape 30 % fiind investi•ii în sectoarele 4, 5 si 6 
ale Municipiului Bucure• ti. 

Investi•iile private în sectorul 3 sunt în majoritate în sectorul comercial • i cel imobiliar.  
Real Hypermarket a investit 27 milioane de euro pentru deschiderea celui de-al zecelea magazin 

al re•elei sale din România • i primul din Bucure• ti, hipermarket care func•ioneaz•  nonstop (hipermarket 
REAL). Este situat în  Sectorul 3 Bucure• ti pe calea Vitan, are o suprafa••  util•  de vânzare de peste 
7.700 metri p• tra•i • i se desf• • oar•  pe o suprafa••  total construit•  de 14.590 metri p• tra•i, dispunând de o 
parcare subteran•  cu 500 de locuri pe o suprafa••  de 13.830 metri p• tra•i. 

În anul 1999, dezvoltatorul Anchor Group a construit Bucure• ti Mall, primul centru comercial 
deschis în România.  În anul 2001 centrul comercial • i -a schimbat mixul de magazine, aducând noi 
branduri pe pia•a româneasc• . În anul 2003, centrul comercial • i -a m• rit capacitatea parc• rii • i a construit 
un al treilea etaj. În anul 2007, Bucure• ti Mall a fost extins cu 9.000 mp suprafa•a închiriabil•  • i cu o 
parcare pe mai multe niveluri pentru 800 de ma• ini. Suprafa•a construit•  dup•  extindere a ajuns la 99.000 
mp. Bucure• ti Mall ofer•  peste 140 de magazine • i o larg•  varietate de modalit• •i pentru  petrecerea 
timpului liber, divertisment • i Shopping, toate sub un singur acoperi• .  Grupul comercial francez de 
magazine Auchan a investit 40 de milioane euro în primul magazin amplasat în România -  în Sectorul 3 
al  Bucure• tiului.   

Investi•ia total•  pentru ridicarea magazinului a fost de  40 de milioane de euro • i a fost derulat•  
pe o perioad•  de aproximativ • apte luni. Magazinul Auchan Titan are o suprafa••  comercial•  de peste 
16.000 de metri p• tra•i • i o parcare de 3.200 de locuri, având o capacitate de circa 25.000 de clien•i, în 
condi•iile în care sectorul 3 are o popula•ie de aproximativ 300.000 de locuitori". Terenul pe care este 
construit magazinul are circa 13 hectare, pe o suprafa••  de 43.000 de metri p• tra•i întinzându-se zona 
comercial•  iar parcarea, pe 20.000 de metri p• tra•i. În cadrul galeriei comerciale, cele circa 70 de 
magazine ocup•  13.500 de metri p• tra•i. 
 
S-a finalizat tronsonul de metrou Nicolae Grigorescu - Linia de centur•  în decembrie  2008, iar investi•ia 
în acest proiect s-a ridicat la 76 milioane de euro. Acest tronson are o lungime de 4,75 kilometri de linie 
dubl•  • i are  patru sta•ii.  
 

 In afara investi•iilor private din Sector, Prim• ria Sectorului 3 în   perioada 2004 - 2008  Prim• ria 
Sectorului 3 a realizat diverse investii de interes public: Pentru prevenirea abandonului • colar s-au creat  
4 semiinternate • i Centre de zi prevenire a abandonului • colare – gestionate de DGASPC Pentru 
dezvoltarea sistemul sanitar s-au reparat ascensoare  • i s-aref• cut imobilul din Calea Dude• ti (Centru 
Medical Vitan), s-au efectuat lucr• ri de repara•ii curte - Spitalul Caritas; Spitalul Col•ea • i de refacere 
hidroizola•ie la Spitalul Gorgo• , • i s-au efectuat amenaj• ri spa•ii pentru 2 amplasamente de terapie 
intensiv•  (Victor Babe• ).  
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- peste 18 ani proveni•i din centrele de plasament (53 locuri capacitate) 
- În eviden•ele Registrului Comer•ului Bucure• ti figureaz•  un total de 36.454 firme care au sediu 

sau punct de lucru-filial•  în sectorul 3, reparti•ia pe ramuri fiind urm• toarea (pentru 36.123 firme, 
restul de 331 firme neavând obiectul de activitate men•ionat în baza de date analizat• ): 

- Produc•ie industrial•       2.951    8 % 
- Comer•    13.520  38 % 
- Servicii    12.718  35 % 
- Construc•ii        3.704  10 % 
- Transport        1.863    5 % 
- Agricultura             270     1 % 
- Turism        1.097    3 % 

- Grafic 1 - Domeniile de activitate ale firmelor din sectorul 3 

- 

Domeniile de activitate in sector 3
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Situa•ia firmelor 
 

Conform situa•iei transmise de c• tre Registrul Comer•ului Bucure• ti, existau în sectorul 3, la 
mijlocul anului 2007, un num• r de 36.454 firme înregistrate, care nu erau radiate. În stare de func•ionare, 
f• r•  alte men•iuni sau observa•ii, se aflau 26.697 firme. 

Firmele din sectorul 3 – anul 2007 

Forma juridic•  Num• r 

Asocia•ii familiale AF 185 

Persoane fizice PF 2.865 

Companie na•ional•  CN 1 

Coopera•ie COOP 21 

Societate cu r• spundere limitat•  SRL 32.753 

Societate pe ac•iuni SA 590 

Societate în nume colectiv SNC 27 

Societate in comandit•  simpl•  SCS 8 

Institut na•ional de cercetare INC 3 

Regie autonom•  RA 1 

Total 36.454 

Sursa: Registrul Comer•ului Bucure• ti, 2007 
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Conform declara•iilor acestor firme (36.454) ele aveau un num• r 147.377 de salaria•i (cifr•  care nu 
reprezint•  practic num• rul de locuri de munc•  din sectorul 3, în aceste locuri de munca fiind num• rate • i 
locurile de munc•  ocupate efectiv la sediul principal din alt sector sau din alte puncte de lucru din •ar• ).  
Conform eviden•ei furnizate de Registrul Comer•ului Bucure• ti, la mijlocul anului 2007 avem urm• toarea 
situa•ie a firmelor înmatriculate în sectorul 3 (inclusiv sucursale, filiale, puncte de lucru) • i care nu sunt 
radiate, reprezentat•  în graficul de mai jos:  

Dinamica firmelor înmatriculate în sectorul 3 

 

Firme inmatriculate in functiune - sector 3
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Dup•  cum se observ•  exist•  un poten•ial real de dezvoltare a firmelor în sectorul 3, cu condi•ia s•  

existe un cadru legal • i de infrastructur•  propice dezvolt• rii.  
 
Exist•  îns•  • i reversul dezvolt• rii, • i anume desfiin•area firmelor din diverse motive, num• rul 

acestora ajungând, în timp de 17 ani, la 24.317, ceea ce reprezint•  o rat•  de mortalitate a firmelor de 40 
%.  Merit•  realizat•  o analiz•  mai aprofundat•  asupra cauzelor care determin•  aceasta supravie•uire 
redus•  a firmelor pentru contracararea acestora în viitor. Firmele cu sediul în sectorul 3, a c• ror activitate 
a încetat, se afl•  în diverse situa•ii. 
 

Investi•ia respect•  legisla•ia • i obiectivele orizontale în domeniul egalit• •ii de • anse, protec•iei 

mediului, dezvolt• rii durabile • i eficien•ei energetice. 

Documenta•ia a fost elaborat•  •inând cont de principiile dezvolt• rii durabile (dualismul ecosistem-

ecoeficien•• ), a sustenabilit• •ii (îndeplinirea condi•iilor necesare pentru un acces egal la baza de resurse 

de c• tre fiecare din genera•iile viitoare) • i a normelor de protec•ie a mediului în vigoare. 

Promovarea egalit• •ii de • anse • i a nondiscrimin• rii • i dezvoltarea durabil•  (protec•ia • i îmbun• t• •irea 

mediului înconjur• tor • i cre• terea eficien•ei energetice) sunt priorit• •i agreate la nivelul Statelor Membre 

ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate politicile Uniunii Europene. 

Angajamentele României în ceea ce prive• te implementarea acestor priorit• •i se reflect•  • i în sprijinirea 

acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabil•  • i promovare a egalit• •ii de 

• anse. 

Prin proiectul de investi•ie propus se va asigura egalitatea de • anse în ceea ce prive• te accesul la 

serviciile furnizate a tuturor persoanelor indiferent de sex, apartenen••  la grupuri minoritare, ras• , religie, 

dizabilit• •i etc. 
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Dezvoltarea durabil•  reprezint•  dezvoltarea care corespunde necesit• •ilor prezentului, f• r•  a 

compromite posibilitatea genera•iilor viitoare de a-• i satisface propriile necesit• •i. 

Prin prezentul proiect se respecta principiile de baza ale proiectarii durabile: economia de resurse, 

proiectarea pentru intregul ciclu de viata, proiectare pentru om. 

Proiectul •ine cont de economia de resurse • i se realizeaz•  pentru intreg ciclul de viata al cladirii, f• când 

referire la eficienta si conservarea de energie.  

Un rol esen•ial al constructiei • i arhitecturii este cel de a prevedea mediul construit care asigur•  siguran•a 

ocupan•ilor, s• n• tatea, confortul psihologic, bun• starea psihologic•  • i productivitatea. Calitatea mediului 

este intangibil•  • i importan•a sa apare in preocup• rile pentru conservarea energiei • i a mediului. 

Scopul final • i provocarea proiectului a constat in g• sirea solu•iilor care conduc la beneficii cantitative, 

calitative, fizice si psihologice utilizatorilor cl• dirilor, prin respectarea principiilor proiect• rii durabile.  

Cele trei principii ale proiectarii durabile – economia de resurse, proiectarea pentru intreg ciclu de via••  al 

cl• dirii, proiectarea pentru om – presupun o palet•  larg•  de probleme ale mediului asociat cu arhitectura, 

rezolvate prin proiectul prezentat care interactioneaza cu mediul interior, local si global. 

Prin proiect s-a urm• rit optimizarea gestion• rii resurselor în sectorul construc•iilor în paralel cu protejarea 

mediului ambiant conform principiilor dezvolt• rii durabile.  

Proiectul • i-a propus s•  promoveze principiile dezvolt• rii durabile prin propunerea utiliz• rii de tehnologii • i 

materiale de construc•ii eco-eficiente în condi•iile optimiz• rii costului pe ciclu de via•• , fiind astfel corelat 

cu obiectivul referitor la dezvoltarea cunoa• terii în domeniul amenaj• rii teritoriului în manier•  durabil• . 

Dezvoltarea sustenabil•  se refer•  la men•inerea pe termen lung a capacit• •ii func•ionale a sistemelor 

interconectate ale societ• •ii contemporane, având în vedere considerente ecologice, economice • i 

sociale. 

Prin solu•iile de proiectare propuse, constructiile vor evita sau vor limita impactul asupra mediului, cu 

folosirea optima a resurselor locale pentru iluminare, inc• lzire • i ventilatie, atât cele naturale, cat si cele 

produse de om. Eficienta in folosirea apei presupune implementarea unor programe de minimizare a con-

sumului de ap• .  

S-a prev• zut utilizarea de materiale de constructie ecologice, cu o amprent•  de carbon redusa, betoane 

armate cu fibre naturale sau artificiale, betoane cu agregate usoare etc., materiale de constructii cu 

continut reciclat, cum ar fi geotextilele ne•esute • i izola•iile din vat•  poliesteric• , etc.  

S-au propus solu•ii de construire sustenabile, prin folosirea în mod eficient a  resurselor, pentru a creea 

construc•ii mai bune, care îmbun• t• •esc s• n• tatea oamenilor, pentru a ameliora mediul ambiant • i a 

genera economii. 

S-au respectat componentele importante ale unei constructii sustenabile, • i anume situl, eficien•a 

energetic• , folosirea eficient•  a materialelor, a apei, s• n• tatea • i siguran•a ocupan•ilor, operarea • i 

mentenan•a construc•iei. 
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Propunerea de proiect respect•  prevederile legisla•iei privind protec•ia mediului. Protec•ia mediului 

reprezint•  o obliga•ie a tuturor persoanelor juridice, principalele ac•iuni care trebuie întreprinse fiind 

enumerate la Art. 94 • i Art. 96 din OUG nr.195/2005 privind protec•ia mediului cu complet• rile • i 

modific• rile ulterioare. 

Eficien•a energetic•  reprezint•  îmbun• t• •irea eficien•ei utiliz• rii energiei prin schimb• ri tehnologice, de 

comportament • i/sau economice. M• surile de cre• tere a eficien•ei sunt toate acele ac•iuni care, în mod 

normal, conduc la o cre• tere a eficien•ei energetice ce poate fi verificat• , m• surat•  sau estimat• .  

Prin elaborarea documenta•iei tehnico-economice • i în implementarea proiectului s-a avut în vedere 

îmbun• t• •irea performan•ei energetice a cl• dirii existente, iar extinderile noi proiectate au fost astfel 

concepute încât sa fie eficiente din punct de vedere energetic, conform Ordinului Ministrului Dezvolt• rii 

Regionale • i Locuin•ei pentru aprobarea reglement• rii tehnice „Metodologie de calcul a performan•ei 

energetice a cl• dirilor”, care se aplic•  pentru cl• dirile de înv• •• mânt, diferen•iat atât pentru cl• diri noi cât 

• i pentru cl• diri existente. 

 

2.2.4 Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investi•ii pot fi atinse: 

Solutia const•  în realizarea lucr• rilor de reabilitare termic• , de reabilitare, modernizare • i echipare a 

cl• dirilor existente. Varianta implic•  urm• toarele lucr• ri:  

a. amenajare acces • i utilit• •i pentru persoane cu dizabilit• •i (wc, ramp• ), refacere finisaje interioare 

la pardoseli, pere•i, tavane, înlocuire balustrade deteriorate de la casele de scar• , înlocuire u• i 

interioare, realizare de repara•ii • i consolid• ri; 

b.  reabilitare/modernizare instala•ii interioare de înc• lzire, ventilare, ap• -canalizare, sanitare, 

instaltii electrice,  

c. prevedere de panouri solare pentru înc• lzirea apei calde de consum, ca surs•  alternativ• ;  

d. dotarea suplimentar•  a laboratoarelor de resurse naturale • i protec•ia mediului, de analize 

tehnice • i opera•ii de baz• , de analiz•  chimic•  cantitativ• ; modernizarea camerei de cânt• rire, a 

laboratorului de analize de mediu, a depozitului de substan•e toxice; dotarea laboratorului 

tehnologic, a laboratorului de ma• ini electrice; dotarea laboratorui CAD, a cabinetului de 

electronic• , a laboratorului de m• suri electrice • i electronice, a laboratorului de automatiz• ri,  

dotarea suplimentar•  cu echipamente IT a laboratoarelor de informatic•  • i realizarea unui cabinet 

pentru limbi str• ine de tip lingafon. 

e. extinderea s• lii de sport existente pentru a permite desf• • urarea activita•ilor fizice în condi•ii 

optime, • i dotarea cu echipamentele aferente necesare desf• • ur• rii activit• •ilor curiculare. 

 

 Se recomand•  ca solu•ie optim•  de reabilitare, modernizare, dezvoltare • i echipare a unit• •ii de 

înv• •• mânt, care cuprinde lucr• ri de reabilitare • i modernizare a finisajelor • i instala•iilor cl• dirii 

existente, extinderea s• lii de sport, echiparea cu dot• rile specifice ariilor curiculare • i prevederea 

de panouri solare ca surs•  alternativ•  pentru prepararea apei calde de consum.  
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 avantajele scenariului recomandat: 

- cre• terea gradului de confort interior al spa•iilor, reducerea consumurilor energetice, reducerea 

costurilor de între•inere pentru: înc• lzire, alimentare cu ap•  cald•  de consum, iluminat, ventilare • i în 

consecin••  reducerea emisiilor poluante de CO2  

- reducerea substan•ial•  (peste 50%) a consumului de energie pentru prepararea apei calde de 

consum prin utilizarea de surse neconven•ionale (panouri solare) 

-  realizarea obiectivelor orizontale în domeniul egalit• •ii de • anse, imbunatatirea calitatii invatamantului 

preuniversitar si protejarea mediului 

-  ob•inerea unui impact social major prin extinderea scolii existente cu sala de sport, raspunzand 

nevoilor comunitatii locale.  

-  prevederea unor solutii tehnice care implica materiale, echipamente si instalatii cu fiabilitate ridicata, 

performante, care necesita o durata de executie redusa. 

Investi•ia respect•  legisla•ia • i obiectivele orizontale în domeniul egalit• •ii de • anse, protec•iei 

mediului, dezvolt• rii durabile • i a eficien•ei energetice. 

 

2.3 DATE TEHNICE ALE INVESTI• IEI: 

a) zona • i amplasamentul 

Obiectivul se afl•  amplasat pe Str. Theodor Pallady nr. 26, Sector 3, Bucure• ti. 

Coordonate geografice:  44o24’34” latitudine Nordica 

    26o10’32” longitudine Estica 

Elementele caracteristice privind amplasamentul cl• dirii în mediul construit sunt urm• toarele: 

- orientarea fa••  de punctele cardinale: Nord, Sud, Est • i Vest fa•adele  

- amplasare fa••  de cl• dirile învecinate: conform planului de situa•ie; 

- categoria de importan••  a construc•iei: conform H.G.R. nr.766/1997, anexa 3: C (construc•ie 

de importan••  normal• ); 

- clasa de importan••  conform P100-1/2006, Tab. 4.2: II (cl• diri a c• ror rezisten••  seismic•  este 

important•  sub aspectul consecin•elor asociate cu pr• bu• irea sau avarierea grav• ), γI = 1,2; 

- pozi•ia fa••  de vânturile dominante: cl• dire liber expus•  (nead• postit• ); 

b) statutul juridic al terenului care urmeaz•  s•  fie ocupat 

Imobilul apar•ine domeniului public al Prim• riei Sectorului 3, Bucure• ti. 

c) situa•ia ocup• rilor definitive de teren: suprafa•a total• , reprezentând terenuri din intravilan/extravilan 

Suprafa•a total•  de teren de•inut•  de unitatea de înv• •• mânt: 28748 mp, din care  

- suprafa••  construit•  la sol: 10170 mp 
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- suprafa••  curte: 18578 mp 

- suprafa••  utilizat•  ca baz•  sportiv• : 1800 mp 

d) studii de teren:  

La elaborarea Studiului de Fezabilitate s-au utilizat Planuri cadastrale la scara 1:500 • i 1:2000, date 

geotehnice din arhiva beneficiarului • i extras de carte funciar• , informa•ii puse la dispozi•ie de c• tre 

Beneficiarul lucr• rii, Prim• ria Sectorului 3, Bucure• ti. 

Condi•ii climatice 

Din punct de vedere climatic, amplasamentul cercetat se situeaz•  într-un sector cu clim•  

continental• , respectiv în cadrul •inutului climatic al Câmpiei Române. Regimul climatic general se 

caracterizeaz•  prin veri foarte calde, cu cantit• •i medii de precipita•ii nu prea importante, care cad, 

în mare parte, sub form•  de averse • i prin ierni relative reci, marcate la intervale neregulate, atât 

de viscole puternice, cât • i de înc• lziri frecvente, care provoac•  discontinuitatea în timp • i spa•iu a 

stratului de z• pad• .  

Amplasamentul este situat în zona climatic• : II, conform h• r•ii de zonare climatic•  a României, fig A1 din 

SR 1907-1 sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Te = -15oC. 

Temperatura aerului prezint•  medii anuale de ordinul a 10º ÷ 10,5º C, cu un ecart pentru valori 

medii ale lunii iulie de 22º ÷ 23º C • i pentru luna ianuarie de –2º ÷ –3º C.  

Precipita•iile atmosferice înregistreaz•  cantit• •i medii anuale de cca. 550 mm, cu valori medii 

pentru luna iunie de ordinul a cca. 75 ÷ 80 mm • i pentru luna februarie de  cca.  25 ÷ 30 mm. Cele 

mai mari cantit• •i de precipita•ii cad în semestrul cald • i au adesea character de avers• , fiind 

înso•ite de desc• rc• ri electrice • i vijelii.  

Stratul de z• pad•  are o durat•  medie anual•  de cca. 50 zile, cu grosimi medii decadale ce ating 

valori maxime de cca. 10 cm. 

În privin•a circula•iei atmosferice este de remarcat faptul c•  frecven•ele cele mai mari se înregistreaz•  

pentru direc•iile NE (20%) • i E (20%), urmate de cele din SV(17%) • i V(14%). Frecven•a medie anual•  a 

calmului este de cca. 10%. Vitezele medii anuale ale vânturilor sunt de ordinal a 2,2 ÷ 4,5 m/s. 

Zona eolian•  este: II, conform h• r•ii de încadrare a localit• •ilor în zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1. 

Condi•ii geomorfologice 

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul cercetat se situeaz•  pe terasa superioar•  pe malul stâng al 

râului Dâmbovi•a, fiind o subunitate a unit• •ii morfologice reprezentat•  de Câmpia înalt•  a Bucure• tiului.  

Din punct de vedere geologic, zona de interes este situat•  în sectorul central al marii unit• •i 

structurale cunoscute sub denumirea de Platforma Moesic• , sector denumit Platforma Valah• .  

Caracteristici geotehnice 

Stratifica•ia terenului în plan vertical prezint•  urm• toarea succesiune: 

- 0.00...0.60 m Umplutur•  de p• mânt argilos cu pietri• /fragmente de c• r• mid•  

- 0.60...1.20 m Argil•  pr• foas•  cenu• ie, umed• , plastic vârtoas•  
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- 1.20...1.80 m  Argil•  pr• foas•  cafenie plastic vârtoas•  

- 1.80...5.40 m Argil•  pr• foas•  cafenie-g• lbuie plastic vârtoas•  

- 5.40...6.00 m Argil•  pr• foas•  g• lbuie plastic vârtoas•  cu concre•iuni de calcar 

Principalele caracteristici geotehnice ale stratului de argil•  pr• foas•  cafenie-g• lbuie • i a stratelor de argil•  

pr• foas•  g• lbuie • i cafenie-g• lbuie sunt: plasticitate mare, consisten••  în domeniul plastic-vârtos, 

porozitate moderat• , compresibilitate medie • i se încadreaz•  în categoria terenurilor bune de fundare.  

Conform PN 074 din 2002 amplasamentul se încadreaz•  în categoria geotehnic•  1 cu risc geotehnic 

redus (punctaj total 8).  

Informa•ii privind seismicitatea • i adâncimea de înghe•  

Din punct de vedere seismic amplasamentul viitoarei construc•ii se încadreaz•  în macrozona de 

intensitate seismic•  grad 8, conform NP-055-01: ag=0,24g; perioada de col• conform P100/2006:Tc - 1,6 

sec. 

Pentru înc• rc• rile date de vânt (STAS 10101/20-90), se va lua în calcul "ZONA B", cu o valoare a 

presiunii dinamice de baz•  stabilizat•  (gv) la în• l•imea de 10 m deasupra terenului de 0,11 kN/m2.  

Înc• rc• rile date de z• pad•  (STAS 10101/21-92), vor avea o greutate de referin••  (gz) de 1,0 kN/m2 

("ZONA C"). Adâncimea minim•  de înghe• este: 0.90÷1,00 m, conform h• r•ii din STAS 6054-77. 

Apa freatic•  nu a fost întâlnit•  pân•  la -6,00 m adâncime fa••  de cota terenului neamenajat.  

Date privind calculul terenului de fundare 

La alegerea tipului de funda•ie • i a adâncimii de fundare se vor avea în vedere prescrip•iile din 

“Normativul privind proiectarea • i executarea lucr• rilor de funda•ii directe la construc•ii” NP 112-2004, 

precum • i parametrii fizico-mecanici ai p• mânturilor ce se dezvolt•  în cadrul perimetrului cercetat.  

Recomand• ri privind adâncimea • i sistemul de fundare 

Se va •ine seama de caracteristicile constructive ale viitorului imobil, la fundarea acestora se recomand•  

a se •ine seama de litologia terenului cu luarea de m• suri de limitare a tas• rilor prin dimensionarea t• lpii 

funda•iei • i centuri de siguran••  din beton armat atât la partea superioar•  cât • i la partea inferioar•  a 

acesteia. 

La alegerea tipului de funda•ie • i a adâncimii de fundare se vor avea în vedere prescrip•iile din 

“Normativul privind proiectarea • i executarea lucr• rilor de funda•ii directe la construc•ii” P 10-86.  

Se pot adopta o gam•  larg•  de solu•ii, recomandabile fiind acelea care întrunesc cele mai multe avantaje 

tehnico-economice. R• mâne la latitudinea proiectantului de specialitate, în colaborare cu beneficiarul s•  

aleag•  solu•ia optim• . 

2.3.1 Descrierea, dup•  caz, a lucr• rilor de modernizare efectuate în spa•iile 

consolidate/reabilitate/ reparate; 

 

A. LUCR• RI DE ARHITECTUR•  
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CORP A 

Modificari functionale: 

Subsol:  

- Subsolul se va igieniza, pastrand  functiunea initiala (accea de distributie a retelelor de apa calda 

/ rece pentru unitatea de invatamant). 

Parter:  

- Grupurile sanitare pentru fete vor fi recompartimentate pentru a permite amenanajarea unei 

cabine pentru persoanele cu dezabilitati locomotorii. 

- Se propune reconfigurarea intrarii secundare de pe fatada de vest, din curtea interioara, in care 

se va amplasa un lift pentru persoane cu dizabilitati locomotorii. 

Etajul 1:  

- Grupurile sanitare pentru fete vor fi recompartimentate pentru a permite amenanajarea unei 

cabine pentru persoanele cu dezabilitati locomotorii. Restul spatiilor de la acest nivel nu isi vor 

schimba functiunea. 

Modificari la nivelul finisajelor: 

a. Finisaje interioare  

- Pardoselile existente din zona coridoarelor si a caselor de scara (mozaic) si a holurilor de intrare 

(gresie) se afla intr-o stare de degradare medie. Se propune inlocuirea acestor materiale (mozaic si 

gresie) cu un finisaj de tip covor de pvc pentru trafic intens mult mai potrivit pentru zonele intens 

circulate. 

- Se propune reconditionarea parchetului (raschetare, relacuire) si  inlocuirea parchetului existent (in 

salile unde starea sa de degradare este avansata) cu parchet din lemn masiv. 

- Se propune refacerea vopsitoriilor de la pereti si tavane, ca o masura de igienizare periodica. Pe 

coridoare se propune placarea peretilor pana la inaltimea de 2m cu placaje uscate montate 

mecanic, rezistente la impact si la graffiti. 

- Se propune inlocuirea balustradelor de la cele doua case de scara cu parapet metalic, perforat, 

rezistent la socuri mecanice, si cu mana curenta din teava de otel inoxidabil. 

- Tamplaria interioara se afla intr-o stare avansata de degradare. Usile au fost inlocuite partial de-

alungul timpului cu diferite modele, creand o imagine necorespunzatoare a spatiului interior. Se 

propune inlocuirea tuturor usilor interioare cu usi de interior cu rezistenta mecanica ridicata, cu 

stinghii speciale profilate din otel inoxidabil la partea inferioara si grila de ventilatie, placate cu  

furnir foarte rezistent. Usile de la salile de clasa vor fi cu geam.  

- Se vor efectua lucr• ri de reparatii la treptele ciobite si sparte prin completarea zonelor lipsa si 

slefuirea si lustruirea mozaicului turnat 

b. Finisaje exterioare 
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Se propune termoizolarea eficient•  a suprafe•elor exterioare a pere•ilor • i a soclului prin placarea cu 

polistiren expandat ignifugat de 8 cm grosime, montat pe fata exterioara a peretilor, urmand ca 

termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiala subtire armata cu plasa de fibra de sticla (termosistem). La 

soclu se va prevedea polistiren extrudat.  

Se propune termoizolarea terasei si refacerea straturilor hidroizolante.  

Tamplaria exterioara la Corpul A este realizata din PVC cu geam termoizolant, este etansa si nu necesita 

inlocuire. 

Se vor monta clapete autoreglabile care sa asigure o ventilare corespunzatoare a tuturor incaperilor.  

CORP B 

Modificari functionale: 

Parter:  

- Grupurile sanitare pentru fete vor fi recompartimentate pentru a permite amenanajarea unei 

cabine pentru persoanele cu dezabilitati locomotorii. 

- Se propune reconfigurarea intrarii secundare de pe fatada de est, in care se va amplasa un lift 

pentru persoane cu dizabilitati locomotorii. 

Etajul 1:  

- Grupurile sanitare pentru fete vor fi recompartimentate pentru a permite amenanajarea unei 

cabine pentru persoanele cu dezabilitati locomotorii. Restul spatiilor de la acest nivel nu isi vor 

schimba functiunea. 

Modificari la nivelul finisajelor: 

a. Finisaje interioare  

- Pardoselile existente din zona coridoarelor si a caselor de scara din mozaic se vor inlocui cu un 

finisaj de tip covor de pvc pentru trafic intens mult mai potrivit pentru zonele intens circulate. 

- Pardoselile existente din salile de clasa din linoleum se vor inlocui cu un finisaj de tip covor de pvc 

pentru trafic intens 

- Pardoselile existente in ateliere si laboratoare din linoleum si pardoseile din grupurile sanitare din 

ciment se vor inlocui cu placi ceramice antiderapante (gresie).  

- Se propune refacerea vopsitoriilor de la pereti si tavane din salile de clasa, ateliere, laboratoare si 

grupuri sanitare, acestea fiind intr-o stare avansata de degradare. Pe coridoare se propune 

placarea peretilor pana la inaltimea de 2m cu placaje uscate montate mecanic, rezistente la impact 

si la graffiti. 

- Se propune inlocuirea placilor ceramice (faianta) de pe peretii din grupurile sanitare si din 

laboratoare, cu placi ceramice performante, rezistente la agenti chimici si la socuri mecanice. 

- Se propune refacerea tavanelor suspendate de pe coridoare cu tavan casetat din gips carton  
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- Se propune refacerea statiilor de lucru si a niselor din laboratoarele de chimie, cu gips carton pe 

structura metalica, placate cu faianta. 

- Se propune fonoizolarea peretelui dintre laboratoarele de electronica E1-21 si masini E1-20 de la 

etajul 1 

- Se propune modernizarea camerei de balante P 25 de la parter si etansarea acesteia 

- Se propune inlocuirea balustradelor de la casele de scara cu parapet metalic, perforat, rezistent la 

socuri mecanice, si cu mana curenta din teava de otel inoxidabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Se vor efectua lucr• ri de reparatii la treptele ciobite si sparte prin completarea zonelor lipsa si 

slefuirea si lustruirea mozaicului turnat 

- Tamplaria interioara se afla intr-o stare avansata de degradare. Usile au fost inlocuite partial de-

alungul timpului cu diferite modele, creand o imagine necorespunzatoare a spatiului interior. Se 

propune inlocuirea tuturor usilor interioare cu usi de interior cu rezistenta mecanica ridicata, cu 

stinghii speciale profilate din otel inoxidabil la partea inferioara si grila de ventilatie, placate cu  

furnir foarte rezistent. Usile de la salile de clasa vor fi cu geam.  

b. Finisaje exterioare 

Se propune termoizolarea eficient•  a suprafe•elor exterioare a pere•ilor • i a soclului prin placarea cu 

polistiren expandat ignifugat de 8-10cm grosime, montat pe fata exterioara a peretilor, urmand ca 

termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiala subtire armata cu plasa de fibra de sticla (termosistem). La 

soclu se va prevedea polistiren extrudat.  

Se propune termoizolarea terasei si refacerea straturilor hidroizolante.  

Tamplaria exterioara originala de lemn a fost partial inlocuita cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant. 

Se propune inlocuirea tamplariei din lemn si metal existenta (usi si ferestre) cu tamplarie din PVC cu 

geam termoizolant.  

Se vor monta clapete autoreglabile care sa asigure o ventilare corespunzatoare a tuturor incaperilor, 

inclusiv la tamplaria de PVC existenta.  

ATELIERE 

Modificari functionale: 

Parter:  

- Grupurile sanitare pentru fete vor fi recompartimentate pentru a permite amenanajarea unei 

cabine (grup sanitar) pentru persoanele cu dezabilitati locomotorii. 

Modificari la nivelul finisajelor: 

a. Finisaje interioare  

- Se propune refacerea vopsitoriilor de la pereti si tavane din toate spatiile 
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- Se propune inlocuirea placajelor de gresie si faianta din grupurile sanitare, cu placi ceramice 

performante 

- Se propune inlocuirea tuturor usilor interioare cu usi de interior cu rezistenta mecanica ridicata, cu 

stinghii speciale profilate din otel inoxidabil la partea inferioara si grila de ventilatie, placate cu  

furnir foarte rezistent  

b. Finisaje exterioare 

Se propune termoizolarea eficient•  a suprafe•elor exterioare a pere•ilor • i a soclului prin placarea cu 

polistiren expandat ignifugat de 8-10cm grosime, montat pe fata exterioara a peretilor, urmand ca 

termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiala subtire armata cu plasa de fibra de sticla (termosistem). La 

soclu se va prevedea polistiren extrudat.  

Se propune termoizolarea terasei si refacerea straturilor hidroizolante.  

Tamplaria exterioara originala de metal este in stare avansata de degradare si prezinta neetanseitati. Se 

propune inlocuirea tamplariei existenta (usi si ferestre) cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant.  

Se vor monta clapete autoreglabile care sa asigure o ventilare corespunzatoare a tuturor incaperilor.  

SALA DE SPORT 

Modificari functionale: 

Parter:  

- Se va amenaja un grup sanitar pentru persoane cu dizabilit• •i în locul grupului sanitar pentru fete.  

- Se va extinde sala de sport pe latura de nord cu un spatiu care va permite desfasurarea activitatilor 

sportive in conditii optime. 

Aconstruita     256 mp 

Adesfasurata    450 mp 

Regim de inaltime =    P+1E;  (Hmax = 7,60 m) 

A construita totala: 760 mp + 256 mp = 1016 mp 

Modificari la nivelul finisajelor: 

a. Finisaje interioare  

- Pardoseala de parchet existenta in sala de sport se va reconditiona prin raschetare si lacuire 

- Pardoselile de gresie existente in vestiare si dusuri se vor inlocui cu placi ceramice antiderapante 

(gresie).  

- Se propune refacerea vopsitoriilor de la pereti si tavane din toate spatiile. 

- Se propune inlocuirea tamplariei din lemn existente in anexele vestiarelor cu tamplarie din PVC.  

b. Finisaje exterioare 
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Se propune termoizolarea eficient•  a suprafe•elor exterioare a pere•ilor • i a soclului prin placarea cu 

polistiren expandat ignifugat de 8-10cm grosime, montat pe fata exterioara a peretilor, urmand ca 

termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiala subtire armata cu plasa de fibra de sticla (termosistem). La 

soclu se va prevedea polistiren extrudat.  

Se propune termoizolarea terasei si refacerea straturilor hidroizolante.  

Tamplaria exterioara originala de lemn a fost recent inlocuita in totalitate cu tamplarie din PVC cu geam 

termoizolant si nu necesita interventii. Se vor monta clapete autoreglabile care sa asigure o ventilare 

corespunzatoare a tuturor incaperilor.  

Pentru exigenta A, în documentatia tehnica s-au prevazut • i respectat urmatoarele criterii:                     

Satisfacerea cerintelor de calitate în construc•ii 

• termoizolatia teraselor se va executa din materiale usoare (polistiren extrudat), grosimea ei 
determinandu-se pe baza calcului higrotermic efectuat de proiectantul de specialitate;  

Pentru satisfacerea cerintei de siguranta în exploatare - exigenta B - au fost consultate • i respectate 

urmatoarele acte normative:  

• Normele Generale de Protectia Muncii 1996 

• STAS 2965 – Scari ; -STAS 6131 - Parapete, balustrade 

• Normativ C 35-82 - Pardoseli 

Iluminatul natural se va asigura în mod corespunzator, prin intermediul ferestrelor prevazute pe fa•ada, iar 

iluminatul artificial va fi electric, alimentat din reteaua de alimentare generala existenta. Imobilul va fi 

echipat cu instala•ii electrice de iluminat, forta, prize, curenti slabi, de protectie impotriva tensiunilor 

accidentale, în concordanta cu  prevederile Normativ I 7/98, I 18/98, I 20/2000. Prizele vor fi în totalitate 

cu contact de protectie • i se vor monta ingropat.  

Pentru asigurarea protectiei la foc - exigenta C - se vor asigura urmatoarele: Conform solutiei 

constructive rezulta gradul III-IV de rezistenta la foc: 

• materialele lemnoase vor fi tratate ignifug;  

• se vor folosi materiale rezistente la incendii • i care sa confere protectie adecvata impotriva 
propagarii incendiului;  

• caile de evacuare în caz de incendiu sunt cele care fac legatura cu exteriorul, ele pastrandu-se cele 
initiale în cazul cladirilor existente, • i se vor prevede • i dimensiona în mod corespunzator în cazul 
noilor extinderi, conform normativelor în vigoare; 

• accesul autospecialelor de stingere a incendiilor • i a mijloacelor de protectie • i salvare se va face 
prin intermediul strazilor adiacente cladirii.  

Au fost consultate • i respectate urmatoarele acte normative:  

1. Legea nr. 10/1995 

2. Norme Generale, aprobate de M.F. • i M.L.P.A.T., în martie 1994 

3. Norme Generale, aprobate cu OMAI 163/2007 

4. Normativ P 118/99  

5. STAS 7771/2 (Criterii de comportare la foc a elementelor de construc•ii).  

6. Normativ C 58/96 pentru ignifugare 
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7. NP 086/2005 

In vederea asigurarii normelor de igiena • i sanatatea oamenilor - exigenta D - se vor lua masuri de 

mentinere a igienei spatiilor interioare ale construc•iilor, prin metode traditionale, cat • i a spatiului exterior 

aferent. În zona nu exista cantitati insemnate de noxe, deci nu este necesara prevederea de protectii 

speciale în acest sens.  

Ventilarea spatiilor interioare se va face pe cale naturala, prin intermediul acceselor • i al ferestrelor • i prin 

sistemul de ventilatie naturala în cazul salii de sport. Din interiorul cladirii nu se evacueaza noxe care sa 

polueze în mod semnificativ mediul. 

In vederea realizarii unei bune protectii hidrofuge • i termice - exigenta E – se prevede termoizolarea 

teraselor • i refacerea straturilor hidroizolante. 

Pentru satisfacerea - exigentei F - privind protectia la zgomot, imobilul, avand functiunea publica de 

înv• •• mânt, nu reprezint•  o sursa de poluare sonora care sa necesite luarea de masuri speciale de 

protectie în acest sens.  

Pe parcursul executiei, calitatea lucrarilor se va verifica pe toate categoriile de lucrari, la terminarea unei 

faze de lucru, pe faze determinante, precum • i la receptia preliminar• . 

  

B. STRUCTURA DE REZISTEN• •  PROPUS•  PENTRU LUCR• RILE PROPUSE LA CL• DIREA 

EXISTENT•  

Sala de sport se va extinde pe latura de Nord cu o singur[ deschidere de 5,40m, cu 5 travei de 6 m 

realizate pe o structur•  cu stâlpi de beton armat, cu funda•ii izolate • i grinzi din beton armat între stâlpi. 

Acoperirea se va face cu un plan• eu din beton armat de 12 cm grosime. 

 
 

C. INSTALA• II TERMOTEHNICE • I SANITARE 

Prin lucr• rile de instala•ii prev• zute se propune reabilitarea • i modernizarea instala•iilor existente • i 

adaptarea lor la noile condi•ii. 

Întrucât prin izolarea termic•  a cl• dirii existente se reduce considerabil necesarul de c• ldur•  de calcul, 

corpurile de înc• lzire existente asigur•  sarcina termic•  a cl• dirilor în condi•ii de cre• tere a confortului 

termic interior. Sunt necesare lucr• ri  reabilitare si modernizare a instala•iei de înc• lzire.  

Instala•ia de înc• lzire 

Pentru reducerea consumului de energie termic•  se recomand•  înlocuirea • i izolarea conductelor de 

agent termic de înc• lzire din canalul tehnic • i din canivouri, echiparea radiatoarelor existente pe tur cu 

robine•i de reglaj cu cap termostatat, robine•i reglaj retur • i ventile de aerisire, sp• larea tuturor corpurilor 

de înc• lzire din Corpul A, Sala de sport si Ateliere, prevederea de robine•i reglaj • i golire pe conducta de 

distribu•ie înc• lzire (vezi • i concluzile raportului de audit energetic), inlocuirea coloanelor si a racordurilor 

la radiatoare si inlocuirea radiatoarelor din Corpul B. 
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Având în vedere c•  spa•iile din incint•  vor fi reamenajate (recompartimentate), din analiza releveelor de 

ahitectur•  pentru situa•ia existent•  • i situa•ia propus• , vor ap• rea  anumite modific• ri/ completari la 

instala•ia de înc• lzire. Modific• rile constau în schimbarea pozi•iei anumitor corpuri de înc• lzire, respectiv 

înlocuirea acestora cu unele dimensionate corespunz• tor sarcinii termice a noilor spa•ii create, precum • i 

înlocuirea tuturor coloanelor • i racordurilor la radiatoarele existente.      

Pentru realizarea ventilatiei salii de sport se propune utilizarea unui sistem de ventilatie naturala, fara 

elemente in miscare. Sistemul este compus din canale de ventilare verticale compartimentate, aerul 

proaspat este introdus in spatiul interior, iar aerul viciat este evacuat gratie efectului natural al vantului. In 

conditii atmosferice normale aerul cald se ridica, avand ca rezultat scaderea presiunii la interior, 

permitand aerului rece sa patrunda in incapere. Astfel, diferenta de temperaturaintre aerul exterior si 

aerul interior determina o diferenta de densitate si a gradientului de presiune. Fenomenul consta: aerul 

cald cu noxe se ridica catre gurile de evacuare, iar aerul proaspat este introdus in spatiul interior.  

Instalatia de ventilare 

Acest sistem reduce zgomotele cu 26 dB fata de o fereastra deschisa. 

Sistemul functioneaza eficient indiferent daca ferestrele sunt deschise sau inchise. In cazul cand spatiul 

interior nu este utilizat, sistemul functioneaza, oferind incaperii beneficiile unei climatizari gratuite.  

Sistemul este dotat cu clapete de reglare la partea inferioara, ce pot fi programate sa se deschida la o 

anumita ora din noapte, pentru a permite aerului rece si proaspat sa patrunda in incaperi, cu debit maxim. 

Totodata clapetele pot fi dotate cu senzori de temperatura si de CO2, ce reagleaza debitul de aer in 

functie de acesti parametri.  

Avantajele utilizarii sistemului sunt: 

- economie substantiala de energie prin eliminarea necesarului de ventilare mecanica sau 

conditionare a aerului 

- vitez•  confortabila a curentilor de aer care asigura protectia si sanatatea utilizatorilor 

- eliminarea sindromului SBS (sick-building syndrome – sindromul cladirii bolnave) datorat 

instalatiilor de conditionare a aerului 

- recuperator de caldura aer-aer pentru conditii de iarna 

- montaj simplu in orice tip de acoperis 

Sistemul se recomanda pentru utilizarea in institutii de invatamant si Sali de sport.   

Alimentarea cu ap•  calda de consum, apa rece • i canalizarea apelor uzate, pluviale 

Pentru alimentarea tuturor consumatorilor de ap•  cald•  de consum din toate corpurile de cladire studiate, 

s-a prev• zut realizarea unei noi instala•ii de distribu•ie • i izolarea acesteia, precum • i dotarea cu robine•i 

de reglaj • i golire a instala•iei. Toate obiectele sanitare consumatoare de acc vor fi racordate prin coloane 

la conductele de distribu•ie.  

Se propune înlocuirea coloanelor • i racordurilor la obiectele sanitare • i înlocuirea conductei de ap•  rece 

• i canalizare din distribu•ie. 
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Este necesara revizuirea tuturor hidrantilor interiori si echiparea acestora corespunzatoare normelor in 

vigoare. 

Se vor inlocui toate obiectele sanitare din Corpul B, Sala de sport • i Ateliere, precum si bateriile 

amestecatoare aferente acestora.  

Se propune prepararea apei calde menajere cu o instalatie cu panouri solare in perioada de vara si 

partial in perioadele de tranzit si iarna (Vezi punctul E).  Maximul de consum se va asigura cu ajutorul 

unei surse de vârf  - agent  termic de centrala termica din incinta, ce functioneaza cu combustibil gaz 

natural. 

Se va reface instalatia de preluare si evacuare a apelor pluviale de pe terasele Corpului B si Ateliere, cu 

racordarea acestora la canalizarea pluviala din incinta. 

Retele  apa calda de consum, apa rece si canalizare din incinta 

Cl• dirile studiate sunt racordate la re•eaua de ap•  rece • i canalizare din incint• . Deversarea reziduurilor 

menajere din Corpul B în canalizarea stradal•  se va realiza prin intermediul unei sta•ii de separare a 

substan•elor toxice provenite de la laboratoarele de chimie • i fizic•  din cl• direa existent• . 

Pentru alimentarea cu apa calda de consum a consumatorilor din cladirile studiate, se prevede realizarea 

unei retele de alimentare cu agent termic din centrala termica existenta in incinta, cu tevi preizolate 

montate ingropat. Centrala termica va fi echipata cu doua schimbatoare de caldura cu acumulare pentru 

prepararea apei calde de consum necesara noilor consumatori. 

D. INSTALA• II ELECTRICE 

Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorului, a fost prevazut un nou tablou general TG, care 

va fi amplasat in Corpul B, pe coridorul de la parter, in locul celui existent. 

Instala•ii electrice 

Se propunere asigurarea alimentarii cu energie electrica din sursa clasica (SEN) si redimensionarea 

intregii instalatii electrice interioare conform normelor tehnice si normativelor in vigoare: tablouri electrice 

de distributie, cabluri si conductoare electrice, corpuri de iluminat, intrerupatoare, comutatoare si prize. 

Se va reface bransamentul de energie prin dezafectarea actualelor firide, aflate in stare avansata de 

uzura si montarea in apropierea tabloului general din cladirea existent•  a unui bloc de masura si protectie 

trifazat, dimensionat in conformitate cu noile cerinte de putere absorbita.  

Se va separa nulul de lucru de nulul de protectie inca de la firida de bransament ce va fi dotata cu 

dispozitiv de protectie diferentiala, inca de la intrerupatorul aflat pe intrare. 

Se vor redimensiona tablourile electrice de pe fiecare nivel, in conformitate cu noile cerinte de putere si 

conform normativelor de instalatii electrice in vigoare.  

Toate circuitele electrice se vor realiza ingropat in tencuiala (conductor tip Fy, tras in tub de protectie din 

PVC).  

Instalatii de iluminat si forta 
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Procesul de modernizare al sistemului de iluminat trebuie realizat atât la nivel calitativ cât • i cantitativ. 

Solu•iile propuse armonizeaz•  aspectele func•ionale cu cele estetice • i economice, creând ambian•e 

interioare confortabile, pl• cute • i stimulante pentru utilizatori. 

Condi•iile bune de iluminat înseamn•  mai mult decât o necesitate vizual•  pentru activit• •i de scris • i citit, 

ele pot influen•a calitatea procesului de înv• •are, prin cre• terea performan•ei • i a abilit• •ii de concentrare. 

Ace• ti factori sunt în leg• tur•  direct•  cu condi•iile fiziologice • i psihologice ale elevilor, • i în acest context 

rolul iluminatului devine unul major în ob•inerea de beneficii sociale cu impact local • i chiar regional.  

Solu•iile tehnice adoptate în cadrul prezentei documenta•ii se concentreaz•  pe introducerea unor 

tehnologii • i echipamente moderne, performante • i aplicate cu succes în România sau în •• ri ale Uniunii 

Europene. Implementarea proiectului va conduce la cre• terea fiabilit• •ii în exploatare • i asigurarea unor 

parametri energetici cât mai favorabili (randamente energetice ridicate, consumuri specifice de energie 

reduse etc.).  

Astfel, instalatia electrica de iluminat va asigura iluminatul general, iluminatul local si iluminatul de 

siguranta si de evacuare.  

Circuitele de lumina, de tip monofazat se vor realiza utilizand conductor Fy  montat in tub PVC . 

Coloanele  se vor realiza din conductor Fy, cu sectiunea dimensionata conform cerintelor si diametrul 

tubului functie de numarul de conductoare si de sectiunea acestora. Se vor respecta cu strictete cerintele 

NP-I7-2002  privind realizarea acestui tip de instalatie. 

Se propune înlocuirea aparatelor de iluminat cu l• mpi incandescente • i a aparatelor de iluminat dotate cu 

tuburi fluorescente, echipate cu balast magnetic, învechite, cu aparate de iluminat dotate cu tuburi 

fluorescente de 16mm, echipate cu balast electronic • i dotate cu difuzoare, care realizeaz•  protec•ia 

împotriva efectelor obositoare de reflexii • i str• lucire. Se vor utiliza surse cu temperatura de culoare, T 

• 3600.....4000 ºK si indicele de redare al culorilor Ra •  80.  

Corpurile de iluminat se vor monta aparent, la o inaltime optima fata de pardoseala.  Circuitele de iluminat 

se vor proteja cu sigurante automate cu declansator magneto-termic cu valoarea de 10 A.  

În spa•iile în care aparatele de iluminat au fost înlocuite recent, se propune redispunerea acestora astfel 

încât s•  se ob•in•  nivelul de iluminare minim recomandat prin normele în vigoare, axa aparatelor de 

iluminat s•  fie paralel•  cu direc•ia razei vizuale a utilizatorilor spa•iilor, s•  se ob•in•  un nivel de iluminare 

uniform, s•  se evite reflexiile • i str• lucirile care produc oboseal•  • i sc• derea performan•elor vizuale. 

- Solu•ii de modernizare propuse  

În urma analiz• rii situa•iei existente a instala•iilor electrice, în general, • i a sistemelor de iluminat, în 

special, pentru eficientizarea consumul de energie electric•  • i asigurarea cerin•elor esen•iale de calitate, 

se propun urm• toarele solu•ii de modernizare: 

 asigurarea unui nivel de iluminare adecvat func•iunii fiec• rui spa•iu - 500 lx în salile de clasa, 

laboratoare, birouri, secretariat, 500-700 lx în ateliere, 300 lx în sala de sport, 200 lx în spatiile 

tehnice • i 150 lx în restul spatiilor, culoare, toalete, scari, anexe  
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 asigurarea iluminatului general uniform distribuit în s• lile de clas• , prin amplasarea de aparate de 

iluminat montate paralel cu direc•ia razei vizuale a utilizatorilor spa•iilor respective, dotate cu 

difuzoare de protec•ie cu optic•  micropiramidal• , pentru reducerea reflexiilor nepl• cute • i a efectelor 

de str• lucire, care creeaz•  senza•ia de oboseal•  vizual•   

 asigurarea iluminatului local prin iluminarea suplimentar•  a tablei cu aparate de iluminat cu 

distribu•ie asimetric•  

 asigurarea iluminatului de siguranta • i de evacuare prin montarea unui aparat de iluminat dotat cu kit 

de urgenta (baterie locala inclusa cu autonomie de minim 60 minute) în fiecare sal•  

 utilizarea de aparate de iluminat dotate cu tuburi fluorescente de 16mm, eficiente, echipate cu balast 

electronic, pentru eliminarea efectului de pâlpâire • i reducerea consumului de energie electric•   

 alegerea temperaturii de culoare a l• mpilor în func•ie de cantitatea de lumin•  natural•  ce p• trunde în 

spa•iile de lucru 

 utilizarea de senzori de prezen••  în spa•iile cu ocupare discontinu•  (grupuri sanitare) pentru 

reducerea risipei de energie  

 

 
Recomand• ri specifice adaptate func•iunilor fiec• rui spa•iu 

Recomand• ri pentru S• LI DE CLAS• :  

 Asigurarea unui nivel de iluminare uniform în întreaga 

înc• pere  

 Iluminarea tavanului prin utilizarea de aparate de iluminat 

cu distribu•ie indirect•  pentru evitarea efectului de pe• ter•   

 Utilizarea luminii naturale pentru reducerea consumului de 

energie electric•  • i crearea senza•iei de confort  

 Iluminarea uniform•  • i f• r•  reflexii a tablei  

 Posibilitatea controlului centralizat al nivelului de iluminat 

pentru a ajusta condi•iile de iluminat la metodele de 

predare. 

 Utilizarea de aparate de iluminat cu temperatur•  de culoare 

dinamic•  pentru a crea un iluminat similar luminii naturale, 

care sus•ine bioritmul elevilor • i al profesorilor. 

 Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 500lx. 

 

 

 

 
 

Recomand• ri pentru HOLURI • I CORIDOARE: 

 Prevederea de senzori de mi• care pentru ac•ionarea 

iluminatului, ce contribuie la reducerea consumului de 

energie  

 Marcarea • i iluminarea c• ilor de evacuare conform 

normelor în vigoare  

 

 
Gimnaziu, Rostock, Germania 
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 Iluminarea distinct•  a zonelor de informare • i afi• aj  

 Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 100-150lx. 

 

 

Recomand• ri pentru ATELIERE: 

 Utilizarea l• mpilor cu indice de redare al culorilor ridicat 

pentru spa•iile în care sarcina vizual•  este colorat•   

 Utilizarea de balasturi electronice pentru evitarea efectului 

stroboscopic  

 Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 500-700 lx. 

 

 

 
• coal• , Oberdorf, Elve•ia 

Recomand• ri pentru CABINET DE INFORMATICA: 

 Utilizarea de balasturi electronice pentru evitarea efectului 

stroboscopic 

 Utilizarea de aparate de iluminat cu distribu•ie luminoas•  

direct•  • i indirect•  pentru optimizarea sarcinii vizuale  

 Reducerea reflexiilor produse de ecranul monitorului prin 

controlul str• lucirii  

 Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 300 lx. 

 

 

 
• coal• , Bünzmatt, Elve•ia 

 
Recomand• ri pentru CANCELARIE: 

 Utilizarea de aparate de iluminat cu distribu•ie luminoas•  

direct•  • i indirect•  pentru optimizarea sarcinii vizuale  

 Reducerea reflexiilor de voal produse pe ecranul 

monitorului prin amplasarea corect•  a aparatelor de 

iluminat  

 Iluminarea vertical•  a pere•ilor înc• perii  

 Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 300 lx. 

 

 

 
• coal• , Bünzmatt, Elve•ia 

 

Recomand• ri pentru SALA DE SPORT: 

 Amplasarea aparatelor de iluminat în • iruri paralele cu 

direc•ia de joc pentru evitarea orbirii fiziologice directe 

 Utilizarea de aparate de iluminat prev• zute cu protec•ie la 

impact  

 Utilizarea de tuburi fluorescente sau l• mpi cu desc• rc• ri la 

înalt•  presiune  

 Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 300 lx. 

 

 

 
Sal•  de sport, Kirchberg, Elve•ia 

 

Recomand• ri pentru BIBLIOTEC• :  
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 Utilizarea luminii naturale într-o pondere cât mai mare  

 Evitarea str• lucirii • i a reflexiilor în zonele destinate lecturii  

 Iluminarea vertical•  a zonelor de expunere a materialului 

didactic  

 Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 500 lx în zona 

de lectur•  • i 200 lx în zona rafturilor. 

 

 
Universitate, Ashland, Oregon, SUA 

 

Instala•iile electrice pentru iluminatul de siguranta trebuie sa asigure functionarea acestuia atunci cand 

dispare tensiunea de pe sursele de baza (SEN).  

Astfel, în fiecare clas•  se va monta 1 corp de iluminat dotat cu kit de urgenta (baterie locala inclusa cu 

autonomie de minim 60 minute), pentru asigurarea iluminatului antipanica.  

Se vor structura în cadrul tabloului de consumatori vitali al corpului de cladire, circuite de iluminat de 

siguranta pentru zona culoarelor • i a scarilor. Se vor utiliza de asemeni pe aceste circuite, luminoblocuri 

cu baterii uscate incluse Ni-Cd, cu autonomia de minim 1 ora,  pentru marcarea cailor de evacuare. 

Tablourile de consumatori vitali se vor alimenta prin coloane separate, dinaintea intreruptorului fiecarui 

tablou general • i se vor asigura. 

Se va reface integral instala•ia electrica de prize de utilizare generala. Se vor utiliza numai prize tip 

ingropat cu contact de protectie. Circuitele monofazate de prize se vor proteja cu intreruptoare automate 

magneto-termice cu valoarea de 16 A • i vor fi dotate obligatoriu cu dispozitiv de protectie diferentiala, cu 

sensibilitatea de cel mult 30 mA. 

Toate tablourile electrice se vor reface • i vor fi de tip aparent, cu carcasa din material electroizolant cu 

rezistenta mecanica sporita (clasa II) – policarbonat rezistent la socuri, vor fi montate la minim 1,5 m 

deasupra pardoselii • i vor fi dublu protejate la deschidere. 

Instalatia electrica de curenti slabi (retea voce-date, supraveghere video, sonorizare, antiefractie, 

telefonie, detectie si semnalizare incendiu) propusa 

Se va moderniza instalatia interioara de retea informatica existenta si se va extinde dupa cum urmeaza: 

-in fiecare sala de clasa se vor monta 2 prize voce-date tip ingropat, RJ 45, una langa tabla, iar alta pe 

peretele opus tablei, pentru a asigura un suport informatic adecvat orelor de curs; cablarea se va realiza 

ingropat, in tub din PVC, cu diametrul de 13 mm, utilizand cablu UTP, categoria 5e. 

-se va asigura montarea unui rack informatic  tip 19 inch, dotat cu minimum 10 patch panel-uri de cupru si 

2 patch panel-uri de fibra optica. Celelalte active ale retelei se vor prelua sau se vor inlocui cu altele mai 

performante. 

Se va moderniza instalatia interioara de supraveghere video. Se vor monta camere noi, performante. 

Alimentatoarele camerelor (12–24V c.a./c.c.) se vor monta centralizat, in zone protejate si cu acces 

controlat.  

Sistemul de comunicatii telefonice se va reface utilizand prize telefonice de tip ingropat, Echipamentul 

activ (centrala telefonica) se va refolosi. 
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Se va implementa un sistem de detectie si semnalizare incendiu, utilizand detectori de fum adresabili, 

montati pe tavanele camerelor. Se va monta 1 detector la maximum 50 mp constructie si minim 1 

detector in fiecare spatiu inchis. La fiecare nivel se va monta cate 1 sirena interioara de alarmare si cel 

putin 2 butoane adresabile de alarmare in zona culoarului. 

 

Prin reabilitarea • i modernizarea instala•iilor electrice din amplasament se obtine o sporire atat 

cantitativa cat • i calitativa a parametrilor procesului de înv• •• mânt • i acoperirea unui spectru larg 

de activitati didactico-educative.  

 

E. INSTALA• II CU PANOURI SOLARE PENTRU PREPARARE A.C.C  

Din considerente economice se propune realizarea unui nou sistem de producere de ap•  cald•  de 

consum cu panouri solare, ca solu•ie alternativ• .  

Prepararea a.c.c. se va realiza cu panouri solare în perioada de 

var•  • i par•ial în perioadele de tranzit • i iarn• . Maximul de 

consum va fi acoperit cu ajutorul unei surse de vârf  (agent termic 

de la modulul termic propriu - varianta II).   

Valorificarea surselor regenerabile contribuie în principal la 

reducerea consumurilor energetice, precum • i la cre• terea 

securit• •ii  energetice prin diversificarea  surselor ce pot fi utilizate 

pentru satisfacerea nevoilor energetice curente, realizând 

concomitent • i o  protec•ie a mediului. 

Obiectivul de investi•ie se afla  amplasat în sudul Romaniei, unde intensitatea radia•iei solare are valori 

medii anuale  de aproximativ 1000-1150 kWh/m2an, ceea ce ne indic•  posibilitatea folosirii cu succes a 

energiei solare la  prepararea acc. 

Valorificarea energiei solare se face prin instala•ii termice solare (panouri termosolare). Instala•iile termice 

solare sunt sisteme prin care radia•ia solar•  este transformat•  cu ajutorul mijloacelor tehnice (colectoare 

solare) în c• ldur•  care se transmite unui consumator (rezervor de ap•  cald•  de consum). Instala•iile 

solare contribuie la o reducere consistent•  a consumului de energie • i implicit la o diminuare a emisilor 

poluante fa••  de instala•iile clasice. 

În componenta  unei instala•ii solare intr•  urmatoarele componente : panouri solare, boiler de acumulare 

ap•  cald•  preparat•  cu energie solar• , pompa de circula•ie pentru agentul termic solarm, elemente de 

automatizare, aparatur•  • i dispozitive de siguran•a • i control.  

Implementarea  solu•iei de producere acc cu panouri solare la prezentul obiectiv de investi•ie 

Necesarul de suprafat•  de panouri solare • i volumul de acumulare necesar au fost stabilite pe baza 

consumurilor de acc al fiec• rei cl• diri; panourile solare sunt orientate c• tre sud • i pot satisface în 

perioada martie-octombrie aproape tot necesarul de energie pentru producere de ap•  cald•  de consum.  
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Se recomand•  ca panourile s•  fie montate la un unghi de 450. Randamentul unui captator solar este de 

40%, ceea ce revine pentru o suprafa••  de captare plan•  de cca. 1,74 kWh/mp.zi.  

Bateriile de panouri solare vor fi legate la  boilere de preparare a.c.c, amplasate într-o incint• , racordate 

la instala•ia clasic•  de preparare a.c.c. Se va prevedea câte un grup de pompare (respectiv vas de 

expansiune • i instala•ie de automatizare solar• ) pentru fiecare grup de baterii de panouri solare racordate 

la boilere. 

Necesarul de ap•  cald•  de consum va fi: 

 Corp A Corp B Ateliere Sala sport 

Necesar a.c.c. (l/zi) 1675 1700 775 1000 

Suprafa••  panouri (mp) 26 27 12 16 

Numar panouri (buc) 14 14 6 8 

Cantitatea de c• ldur•  furnizat•  de 
panourile solare (kWh/an) 12966 10.524,0 6051 6915 

Capacitate boiler de acumulare (l) 1x1000 1x1000 1x500 1x800 

Cantitatea de c• ldur•  total•  
furnizat•  de panourile solare 
(kWh/an) 

36.456 

Cantitatea de c• ldur•  total•  
furnizat•  de sursa clasic• * 
(kWh/an) 

71.070,0 

Economia de energie (%) 44% 

 
Din calculele realizate rezult•  c•  prin implementarea solu•iei de panouri solare pentru prepararea apeio 

calde menajere in cele 4 cladiri studiate se realizeaz•  o economie de energie de 44%. 

Astfel, pentru reducerea consumului de energie, reducerea facturii energetice • i ca m• sur•  de protec•ia 

mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser• , se recomand•  implementarea solu•iei 

alternative de producerea apei calde de consum cu panouri solare, atât pentru cl• direa existent•  cât • i 

pentru Sala de sport propus• .  

Solu•ia contribuie la îndeplinirea •intelor propuse de Strategia na•ional•  a României pentru perioada 

2007-2020, aprobat•  prin HG nr.1.069/2007, privind cre• terea eficien•ei energetice • i utilizarea surselor 

regenerabile de energie în sectorul public. Eficien•a energetic•  constituie în prezent o condi•ie esen•ial•  a 

dezvolt• rii durabile la nivel mondial, fiind pentru România o premiz•  a trecerii la economia dezvoltat•  de 

pia•• , precum • i o cerin••  imperioas•  privind cre• terea independen•ei energetice a •• rii • i reducerea 

polu• rii mediului. 

F. Dotari cu echipamente aferente necesare desfasurarii activitatilor curriculare • i IT 

Este necesar•  dotarea suplimentar•  a laboratoarelor din cadrul Colegiului  Tehnic  Costin D. 

Neni•escu  chimie  electromecanic•   fizic•  care nu îndeplinesc  nivelul de dotare  pentru pregatirea 

profesionala pe care Liceul Nenitescu o face elevilor sai. Astfel, proiectul propune crearea a patru 

laboratoare noi cu dot• ri IT performante  înso•ite de  programele  necesare  disciplinelor de  

electromecanic• , chimie, fizic•  pentru m• sur• tori Cele  trei  noi laboratoare  de  chimie  vor  fi echipate 

cu câte  31 de echipamente  PC ( 30 pentru  elevi • i unul pentru  cadrul didactic) , în afara  celui 
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existent, iar  doarea cu echipamente ITC se  face  pentru ambele laboratoare  de  informatic• , pentru 

fiecare  laborator de informatic•  fiind  necesare  c• te  31 de  calculatoare ( 30 destinate elevilor • i unul 

1 destinat  cadrului didactic), num• rul de  PC/laborator  fiind  condi•ionat  de  spa•iu l limitat al s• lilor de 

clas•  • i de  condi• iile de  confort  ergonomic care trebuiesc respectate. De asemenea se  propune  

crearea  unui cabinet  de limbi str• ine  care  s•  aib•  o capacitate de deservire pentru 30 de  elevi.   

Dotarile minimale care sunt prevazute in normativele de dotare minimala prevazute de Ministerul 

Educatiei Cercetarii si Innovarii sunt in mare masura existente in dotarea Liceului, astfel ca prin acest 

proiect se vor pune la dispozitie unitatii de invatamant dotari minimale necesare lipsa  si dotari specifice 

necesare educatiei profesionale ale elevilor. Astfel se va crea in spatiul de laboratoare existent un nou 

Laborator de Protectia Mediului pentru Aria Curriculara Tehnologii, tot pentru aceeasi Arie Curriculara 

se va dota Laboratorul de analiza cantitativa-calitativa precum si Laboratorul de analize fizico-chimice.  

Conceperea laboratoarelor trebuie s•  satisfac•  cerin•ele impuse de Standardele de preg• tire 

profesional•  • i curriculum aprobate cu Ord. M.E.C. nr. 3171/2006 , respectiv Ord. M.E.C. nr. 3172/2006  

• i are ca scop preg• tirea elevilor în profilul Resurse naturale • i protec•ia mediului , calific• rile 

profesionale : 

 

• Tehnician ecolog • i protec•ia calit• •ii mediului – nivel liceal 

• Tehnician chimist de laborator – nivel liceal 

• Tehnician analize produse alimentare – nivel liceal 

Prin aceste dotari ale ariei curriculare Tehnologii se vor determina urmatoarele: 

Aer imisie: NH3, SO2, NO2, HCl, Cl2, H2S, fenoli, metale, pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie 

Aer emisie: SO2, NO2, CO/CO2, O2, metale, vitez• , debit, temperatur• , pulberi totale 

Apa: propriet• •i, pH, suspensii, aciditate, alcalinitate, regim de oxigen( oxigen dizolvat, CBO5, CCOMn ), 

regim de mineralizare( reziduu fix, Ca, Mg,duritate, Na, K, sulfa•i, cloruri, fosfa•i, CO2) , regim toxic 

(amoniac, nitri•i, nitra•i, detergen•i, produse petroliere) 

Sol: umiditate, pH, aciditate, alcalinitate, s• ruri solubile, substan•e nutritive (azot, fosfor, potasiu)  

Activit• •ile se desf• • oar•  în spa•ii special destinate diferitelor etape în analiza probelor: primire, 

prelucrare probe • i analiz• . 

 
ARIA CURRICULARA: TEHNOLOGII 
 
LABORATORUL DE ANALIZA CANTITATIVA-CALITATIVA 
LABORATORUL DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE  
LABORATORUL DE PROTECTIA MEDIULUI 

Pipet•  gradat• , 5 ml  

Pipet•  gradat• , 10 ml 

Pipet•  gradat• , 25 ml 

Cilindru gradat, 25 ml 

Cilindru gradat, 50 ml 

Cilindru gradat, 250 ml 
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Biuret•  cu robinet drept, 25 ml 

Biureta automata "needle valve ptfe" 50 ml 

Biuret•  schilling, 25 ml 

Condensator allihn(teava-24/29-200mm) 

Pahar  erlenmeyer gat ingust, 100 ml 

Pahar erlenmeyer gat ingust, 150 ml 

Pahar berzelius forma joasa, 100 ml 

Pahar berzelius forma joasa, 150 ml 

Pahar conic gradat 

Balon rotund cu tub lateral wurtz 

Balon cotat, cl. A, 25 ml , dop pp 

Balon cotat, cl. A, 100 ml , dop pp 

Balon cotat, cl. A, 250 ml , dop pp 

Balon cu fund plat, 100 ml 

Balon cu fund rotund, 100 ml 

Balon cu fund rotund 2 gaturi 250 ml 

Balon de distilare tub lateral 250 ml 

Refrigerent cu serpentin•  

Palnie de sticla, ø 40 mm 

Picnometru calibrat cu termometru, 50 ml 

Picnometru calibrat cu termometru, 100 ml 

Fiola de cantarire (forma joasa), 20 ml 

Fiola de cantarire (forma inalta),20ml 

Sticl•   ceas 50 mm 

Sticl•   ceas 70 mm 

Sticl•   ceas 90 mm 

Ansamblu filtrare tip millipore 

Exicator, ø 250 mm 

Vas de filtrare buckhner ,100 ml 

Soxhlet instalatie completa 

Creuzet forma medie, d=45mm 

Mojar cu pistil, d=70mm 

Piset•  

Par•  pentru biuret•  

Baie cu ap•  

Baie cu abur 

Triunghi cu por•elan 

Spatule 

Linguri••  de ars 

Cle• ti de laborator 

Trepied 

Sit•  ceramic•  



Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea • i echiparea Colegiului Tehnic Costin D. Neni•escu  
Str. Theodor Pallady nr.26, Sector 3, Bucure• ti 

 

Cleme 

Stand pipete 

Stative pentru eprubete, pe 

Stand de laborator (baz•  • i tij• ) 

Agitator magnetic cu înc• lzire 

Centrifuge cu • i f• r•  r• cire 

Etuv•  

Microscop binocular în câmp luminos 

Moar•  de laborator 

Site de laborator 

Calorimetre 

Balan••  analitic•  

Balan••  farmaceutic•  

Aparat  electroliz•  

Polarimetru 

Termometru pentru sol 

Termometru ecologic 

Termometre digitale 
 
Aparatur•  specific•  

 

Analize de aer:  

 

Cromatograf transportabil – analiza COV (compu• i  
organici volatili) 

- Sistem portabil de monitorizare a emisiilor – 
analiza gaze de ardere  

- Pompa prelevare pulberi,  

- Kit portabil cu tubusoare pentru investigatii,  

- Pompa prelevare poluanti gazosi 

Analizoare de gaze - CO, SO2 , NO, NO2, NOX 
Thermo 

 

Aparate care analizeaz•  imisiile de CO, SO2 , NO, 
NO2, NOX din diferite probe de aer. Are ca unit• •i 
de m• sur•  ppb, ppm, mg/m3, µg/m3.  

Analizor portabil gaze multicanal “Multi PID2 
DRAGER”  
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Aparat de detec•ie si m• sura, utilizat pentru 
eviden•ierea compu• ilor organici volatili (C.O.V.) 
din aer, care folose• te ca principiu de func•ionare 
proprietatea de fotoionizare a substan•elor. Cu 
acest aparat se pot calcula medii ale valorilor 
m• surate.  

Gazcromatograf Carlo Erba GC 
6000 

 

   

 Analize de apa:  

 

- Gaz cromatograf - spectrometru de masa – analiza pesticide, PCB, 
PAH  

- Spectrofotometru cu absorbtie atomica – analiza metale grele 

- Fotocolorimetru portabil – analiza anioni 

- Trusa de teren – determinare pH si conductivitate.  

Spectrometru UV/VIS (mini 1240) 

 

Colorimetru Lovibond PC spectro II - Poate determina alcalinitatea , 
Al, amoniac, Br2, clorura, Cr hexavalent • i total, Cu, fluoridele, 
formladehida, Fe, Pb, Mg, Ni, fenoli, fosfa•i, K, suflat, sulfite, duritate 
total• , nitrogen total, Zn.  Aparatul este controlat de un microprocesor 
care compenseaz•  temperatura celulelor fotometrice • i a probei în mod 
automat.  

 

BOD Senzor Set + sistem 6 + FTC 90 Cuprinde 3 elemente: 

BOD senzor este un aparat pentru determinarea consumului 
biochimic de oxigen. 

Sistemul specific de control al presiunii cuprinde echipament 
pentru m• surarea concentra•iei de oxigen dizolvat. Sistemul 
specific de control este compus din sistem de agitare cu 6 locuri, 
6 capete de m• sur•  model Oxi Top , 6 sticle brune pentru probe, 
6 man• oane de cauciuc pentru închidere etan• • , 6 magne•i de 
agitare. 

FTC 90 este un incubator de r• cire cu termostat care are un 
volum de 90 l 

 

Conductometru inoLab720 

M• soar•  conductivitatea unei solu•ii. Este controlat integral de un 
microprocesor • i poate efectua automat compens• ri de temperatur• . 
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pH – metru inoLab735 P 

    Determin•  pH - ul • i temperatura solu•iilor. Este controlat integral de 
microprocesor ce poate efectua automat compens• rile de temperatur• . 
Aparatul este prev• zut cu un display CD unde sunt afi• ate citirile (pH, • i 
temperatur•  ) • i are • i func•ie de autocitire pentru citiri foarte precise. 

 

Oxigenometru inoLab730 P 

Determin•  concentra•ia de oxigen dizolvat din apele naturale, presiunea 
par•ial•  a oxigenului, satura•ia oxigenului • i temperatura.  
Oxi 730 include func•ii pentru corec•ia presiunii atmosferice si 
compensare in temperatura. De asemenea, calibrarea se face foarte 
u• or, iar suportul pentru achizi•ia de date este destul de mare: logare de 
date, ie• iri analogica si digitala (port serial RS232), precum si 
posibilitatea de a printa utilizând imprimanta inclusa. 

 

 

Analize de sol:  

 

pH – metru inoLab735 P 

Gaz cromatograf - spectrometru de masa – analiza pesticide, PCB, 
PAH 

- Spectrofotometru cu absorbtie atomica – analiza metale grele 

- Aparat extractie – analiza hidrocarburi totale din petrol 

Determin•  pH - ul • i temperatura solu•iilor si extract Este controlat 
integral de microprocesor ce poate efectua automat compens• rile de 
temperatur• . Aparatul este prev• zut cu un display CD unde sunt 
afi• ate citirile (pH, • i temperatur•  ) • i are • i func•ie de autocitire pentru 
citiri foarte precise.   

 

Spectrometrul XRay S4 pioneer 

Spectrometrul S4 PIONEER produs de firma Bruker AXS GmbH este 
un spectrometru secvential WDX, pentru analiza multielement 
calitativa, cantitativa si standardless a elementelor de la Be la U in 
probe solide, pulberi si probe lichide. Principiu de m• surare: 
fluorescenta de raze X (XRF) 

 
 

 

Analize deseuri:  

- Gaz cromatograf - spectrometru de masa – analiza pesticide, 
PCB, PAH  

- Spectrofotometru cu absorbtie atomica – analiza metale grele 

- Fotocolorimetru portabil – analiza anioni 

- Trusa de teren – determinare pH si conductivitate.  

 

 
Analize sonometrice:  
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- Sonometru automat – evaluarea nivelului mediu echivalent 

Sonometru tip SIP 95/MVI Technologic Group, cu care se 
masoara nivelul zgomotului. 

    

 

Analiza radioactivitatii mediului  

Sistem de recoltare aerosoli 

- Dispozitiv de recoltare a precipitatiilor si depunerilor 
atmosferice 

- Dispozitiv recoltare probe de apa 

- Dispozitiv recoltare probe de sol 

- Numarator de particule 

- Dozimetru portabil 

 
 
Analize bacteriologice  

 

Microscop MC5, destinat analizei indicatorilor biologici 
 
 

 

Spectrometru cu absorbtie atomica Perkin 
Elmer- Analyst  700, Determinarea metalelor din 
probele de apa,aer,sol. 

 

Autoclav RAYPA-AS 75-necesar in sterilizarea 
probelor  supuse analizei bacteriologice 
 

 

 
pH metru portabil pentru lactate HI99161 

http://www.aparatura-de-laborator.ro/laborator/27-aparatura-de-laborator/171-ph-metre-portabile/1478-ph-metru-portabil-pentru-lactate-hi99161.html�
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CENTRIFUGA DE LABORATOR BOECO S8                        

 

 

STATIE METEO PAM                                                                                                 

 

 

Durimetru 
 

 

Trusa analize apa  
 

 
 

ARIA CURRICULARA: TEHNOLOGII - LABORATOR  ELECTRONIC•  ANALOGIC•  / 

DIGITAL•  

 
Mijloace de înv• •• mânt 
APARATURA, TRUSA PENTRU ELEVI 
Osciloscop 2 spoturi (0 – 50MHz) 

Generator semnale / func•ii (0 – 10MHz) 

Generator impulsuri  

Surs•  tensiune stabilizat•  reglabil•  

Multimetre analogice 

Multimetre digitale 

Frecven•metru digital 

Tranzistormetru 

Punte RLC digital•  

Plac•  test / experimente pentru componente discrete 
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Plac•  test / experimente pentru circuite integrate 

Sta•ie pentru lipit 

Ciocane de lipit 

Componente electronice diverse: rezistoare, bobine,condensatoare, poten•iometre, diode, tiristoare, 
tranzistoare, circuite integrate analogice • i digitale (kit) 

Elemente de conectic• (kit) 

ARIA CURRICULARA: TEHNOLOGII - LABORATOR  MASURARI TEHNICE 

 
Mijloace de înv• •• mânt 
APARATURA, TRUSA PENTRU ELEVI 
Surse de alimentare 
Autotransformator 
Reostate cu cursor 
Ampermetru  analogic 
Ampermetru digital 
Voltmetru analogic 
Voltmetru digital 
Ohmmetru 
Wattmetru  
Contor de energie 
• ubler mecanic diverse tipuri 
• ubler digital 
Micrometru  
Cronometru mecanic 
Cronometru digital 
Balan••  mecanic•  
Balan••  digital•  
Dinamometru 
Termometru diverse tipuri 
Manometru diverse tipuri 
Barometru  
Nivelmetru  
Umidometru  
Debitmetru tipuri diverse 
pH-metru 
Frecven•metru  
Elemente de conectic•  (kit) 

 
 

ARIA CURRICULARA: TEHNOLOGII - LABORATOR  AUTOMATIZ• RI 
/ELECTROMECANIC•  
 
Mijloace de înv• •• mânt 

APARATURA, TRUSA PENTRU ELEVI 

Stand mecatronic motor asincron 

Stand mecatronic motor pas cu pas 

Stand mecatronic electropneumatic 

Surs•  de alimentare cu aer comprimat 

Sistem de înv• •are Pneumatica (kit complet) 
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Distribuitoare pneumatice diverse tipuri 

Supape evacuare 

Cilindri pneumatici 

Regulator de debit 

Regulator de presiune 

Temporizator  

Sursa de alimentare hidraulic•  (ulei sub presiune) agregat hidraulic 

Sistem de înv• •are Hidraulica K&H 

Senzori presiune 

Senzori proximitate 

Senzori de temperatur•  

Senzori inductivi 

Senzori optici 

Traductoare de pozi•ie 

Traductoare inductive 

Traductoare capacitive 

Elemente de conectic• (kit) 

 
 
ARIA CURRICULARA: TEHNOLOGII - LABORATOR  MA• INI, APARATE • I AC• ION• RI  
ELECTRICE 
 

Mijloace de înv• •• mânt 

APARATURA, TRUSA PENTRU ELEVI 

Setul de ma• ini • i aparate pt studiul mot. asincron AC2 

Setul de ma• ini • i aparate pt studiul mot. de c.c. DC1 

Variator CA/CA  ACVAR 7 

Autotransformator ALT 13A 

Autotransformator TRT 13A 

Dispozitiv pt m• surarea cuplului CR2-V2 

Aparat pt indicat cuplul GAMA SB 

Contactor CIA C12 

Contactor auxiliar CIA R44 

Releu de temporizare CIA RT43 

Disjunctor universal CIA MT12 

Releu termic CIA T8 

Transformator CIA T24 

Sonerie CIA DIV 17 

Buton  “pornit/oprit” ORG8 

Lampa de semnalizare CIA ORG13 

Lampa de semnalizare CIA ORG14 
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Variator de tensiune DCVAR4 

Wattmetru numeric DIGIWATT 

Tahometru DYTA 62 

Afi• aj vitez•  TACH 20 BO 

Pupitru pt trafo monofazat ETM140 

Frân•  cu pulbere cu anexe FP2, TAGA, GC FP 

Sarcin•  inductiv•  variabil•  LH10 

Sarcin•  capacitiv•  CH20 

Alimentator pt frân•  cu cuplu variabil MECASIM 

Simulator de defecte pt motor asincron MOTODIAG 

Sarcin•  rezistiv•  RTP20 

Transformator trifazat TR11 

Regulator bipozi•ional de temp. REGULOR 

Regulator PID de temp REGULIDE 
                       

 
LABORATORUL DE FIZIC•  

ARIA CURRICULAR• : MATEMATIC•  SI • TIIN• E ALE NATURII 

 

Mijloace de înv• •• mânt 

APARATURA, TRUSA PENTRU ELEVI 

Trus•  de fizic•  pentru o grup•  dc elevi 

Trusa experimente de mecanic•  • i acustic•  (pentru 6 elevi) (ma• ina Atwood, componente pentru 
studiul for•elor, momentelor for•elor mecanismelor simple, masei, mi• c• rii, densit• •ii ctc. 
dinamometre, balan•e, cronometre, densimetre. resorturi, manometre, capsule manometrice, 
stative, itje, cleme, etc.) 
Trusa pentru experimente de fizic•  molecular•  • i c• ldura (pentru 6 elevi) (dispozitive pentru 
sludiul gazelor,calorimetre cu accesorii, lame bimetalice, difatometre, pirometre, termometre etc.) 

Trusa pentru experimente de electricitate • i magnetism (pentru 6 elevi) ( baghete • i corpuri 
pentru studiul electricit• •ii, montaje • i componente pentru circuite electrice, electroscoape, 
ampermetre, voltmetre, surse de tensiune etc., magne•i, ace magnetice, bobine, miez de fier, spir• , 
conductor, circuite pentru studiul efectului magnetic al curentului electric, modele de ma• ini 
electrice etc.) 
Trusa  experimente de optic•   
Trusaexperimente de mecanica fluidelor ( Hidrostatic• : Capsul•  manometric• , cilindru! lui 
Arhimede, set aplica•ii legea lui Arhimede, model simplu pres•  hidraulic• , tub »\F cu lichide 
nemiscibile, plutitorul Descartes,Hid rod inamica: tub venturî, suflant• , alte dispoyitive pentru 
eviden•ierea legii lui Bernoullî ) 
Trusa experimente fizic•  atomic•   
APARATURA 
Trus•  de fizic•  
Cronometru electronic 
Osciloscop 
Suflant•  
Ma• in•  electrostatic•  
Instrument universal de m• sur•  
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Tabl•  interactiva 

 

LABORATORUL DE BIOLOGIE 

Mijloace de înv• •• mânt 

APARATURA,TRUSE PENTRU ELEVI 
Truse pentru o grup•  de elevi 
Trus•  de biologie (pentru fiecare elev din clas•  câte un exemplar) 
Trus•  de disec•ie • i microscopie (pentru fiecare elev din clas•  câte un exemplar) 
APARATURA,TRUSE PENTRU PROFESOR 
Truse pentru profesor • i elevi 
Stetoscop  

Laborator mobil de protec•ia mediului  

Trus•  de biologie 
Trus•  de disec•ie • i microscopie 
Trus•  pentru excursii  
Trus•  pentru observa•ii în natur•   
Microscop didactic • i lup•  de disec•ie cu postament  

Microscop cu accesorii pentru proiec•ie pe ecran - electric 

Preparate pentru microscop  

Modul de sticl• rie (pahare, baloane, sticle de ceas, pipete, cristalizatoare, eprubete etc.) 
Modul de ustensile (balan•• , stative, cleme, linguri de ars, spatule, cle• ti etc.) 
Tabl•   interactiva 

 
 
CABINET DE MATEMATIC•  
 

Mijloace de înv• •• mânt 

APARATURA,TRUSE 
Trus•  de matematic•  pentru profesor  
Trus•  de matematic•  pentru elevi  
Trus•  logic•  de matematic•  
Trus•  de corpuri geometrice 
Trus•  de instrumente pentru tabl•  
Trus•  pentru m• sur• ri 
Trus•  optic•  de matematic•  
Tabl•  / tabl•  digitala 
 

ARIA CURRICULAR• : EDUCATIE FIZIC•  SI SPORT - 
A.  

EDUCA• IE FIZIC•  

Mijloace de înv• •• mânt 

APARATE , ECHIPAMENTE • I MATERIALE SPORTIVE 
Mingi de oin•  
Bate oina 

 
DOTARE CU ECHIPAMENTE IT & C PENTRU COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. NENI• ESCU 

Starea • i accesibilitatea infrastructurii educa•ionale • i a dot• rilor aferente contribuie semnificativ la 

realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calit• •ii • i a accesului la educa•ie.  
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Investi•iile în unit• •i de înv• •• mânt facute anterior in sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, nu acoper•  

necesarul de reabilitare a infrastructurii educa•ionale.  

În prezent, informatica î• i g• se• te aplica•ii în toate domeniile vie•ii. Prezen•a ei este puternic amplificat•  

de impactul pe care îl are, devenind omniprezenta, informatica este de o importanta majora in ridicarea 

calitatii procesului educational si respectiv cre• terea calit• •ii procesului de invatare – predare – evaluare.  

Utilizarea echipamentelor IT & C precum si cunoasterea limbajului informatic preg• teste elevii pentru a 

face fa••  condi•iilor actuale din România, si mai mult decat atat, avand un  caracter interdisciplinar 

pronun•at, este necesara si asociat•  în mod natural cu toate disciplinele de studiu (matematica, limba 

englez• , limba român• , fizic• , etc.).  

Avand in vedere cele prezentate mai sus, proiectul propune dotarea unit• •ii de invatamant cu necesarul 

de echipamente IT & C pentru a asigura o buna desfasurare a activitatilor didactice.  

Solu•iile tehnologice prezentate sunt bazate, în mare parte, pe componente tehnologice, interconectate 

sau nu, pentru a putea oferi  solu•ii tehnologice complete ce satisfac diferite nevoi academice.  

Infrastructurile tehnologice instalate • i implementate trebuie s•  fie actualizabile, aceasta însemnând c•  va 

fi posibil•  ad• ugarea unor noi componente solu•iei deja existente.  Diferitele componente ale 

infrastructurii tehnologice instalate • i implementate trebuie sa fie optimizate pentr u a oferi cea mai bun•  

performan••  a infrastructurii, de aceea, pentru fiecare solu•ie s -au luat în considerare mai multe aspecte, 

cum ar fi tipul atribu•iilor fiec• rei componente, iar cerin•ele tehnice ale fiec• rei componente au fost 

ajustate pentru a corespunde  acestui aspect.  

Laboratorul de Informatic va fi dotat cu sisteme IT moderne integrand solutii  care sa 

desserveasca aria curriculara precum si sa participe la reazlizarea obiectivelor  educationale,  include 

toate produsele • i serviciile necesare pentru a face posibil•  construirea unei infrastructuri tehnologice 

Suportul tehnologic al noii societ• •i se bazeaz•  pe trei sectoare: tehnologia informa•iei, 
tehnologia comunica•iilor, produc•ia de con•inut (informa•ional) multimedia, sectoare din de în ce mai 
convergente. Dezvoltarea acestor noi mijloace de comunicare reprezint•  un  factor important de cre• tere 
a competitivit• •ii.   

Diferitele componente ale sistemului informatic  instalat • i implementat vor  fi optimizate pentru a 

oferi cea mai bun•  performan••  a infrastructurii, de aceea pentru fiecare solu•ie s -a luat în considerare 

mai multe aspecta ca  tipul atribu•iilor ale fiec• rei componente, iar cerin•ele tehnice ale fiec• rei 

componente au fost ajustate pentru a corespunde  acestui aspect.  

 

Cabinetul de Limbi Moderne va fi deasemenea dotat si modernizat cu un sistem informatic 

specializat in cresterea calitatii metodelor de invatare moderne, folosind tehnici avansate de aplicare.  

Laboratorul prevazut pentru Aria Curriculara Tehnologii – Cabinetul  Laboratorul de 
Masurari electrice  va fi dotat cu un sistem IT integrat care sa raspunda nevoilor ariiei curriculare si care 
va fi reprezentat de o structura integrata care va contribuii la mai buna intelegere a materiei si totodata a 
apropierii elevilor fata de materia predata si astfel o mai buna specializare.  
 

              Cabinetul de Fizica va fi dotat cu un sistem complex cu specificatii tehnice similar celor 
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prezentate anterior si care va fi conectat la o table interactive de unde profesorul va face prezentari de 

modele fizice si elevii vor putea identifica diversele procedee de masurare si actiune a proceselor fizice 

din natura, etc conform cu programa scolara. 

Pentru laboratorul de analize fizico-chimice din cadrul Ariei Curriculare Tehnologii si folosit pentru 

calificarea de protectie a mediului s-a prevazut dotarea cu un sistem IT deasemenea integrat pentru a 

satisface specificitatea materiei predate.   

 

2.3.2 Recomandarea variantei optime pentru aprobare 

Solu•iile optime de reabilitare, modernizare, dezvoltare • i echipare a unit• •ii de înv• •• mânt recomandate 

pentru aprobare sunt urm• toarele: 

- Recomandarea expertului tehnic, ca solu•ie optim•  de realizare a accesului persoanelor cu 

dizabilit• •i la toate nivelurile cl• dirii - care prevede montarea unor lifturi pentru persoane cu 

dizabilit• •i prin realizarea unor structuri metalice independente, care nu afecteaz•  structura 

de rezisten••  a cl• dirilor • i nici l• •imea c• ilor de circula•ie • i evacuare. 

- Recomandarea auditorului energetic, ca solu•ie optim•  de reabilitare termic• , este varianta 

reprezentat•  de pachetul de solu•ii PS, care prevede atât anveloparea termic•  a cl• dirii, cât 

• i reabilitarea • i modernizarea instala•iilor interioare de înc• lzire • i ap•  cald•  de consum. 

- Recomandarea proiectantului privind solu•ia optim•  de reabilitare, modernizare, dezvoltare • i 

echipare a unit• •ii de înv• •• mânt este, care cuprinde lucr• ri de reabilitare • i modernizare a 

finisajelor • i instala•iilor cl• dirii existente, extinderea cl• dirii cu un corp anex•  cu func•iunea 

de sal•  de sport, echiparea cu dot• rile specifice ariilor curiculare • i IT • i prevederea de 

panouri solare ca surs•  alternativ•  pentru prepararea apei calde de consum.  

2.3.3  Situa•ia existent•  a utilit• •ilor • i analiza de consum: 

Imobilul are asigurate urm• toarele utilit• •i: 

- alimentare cu energie electric•  din re•eaua de joas•  tensiune; 

- alimentare cu ap•  rece de la re•eaua stradal• ; 

- alimentare cu gaz natural 

- agent termic pentru înc• lzire (ap•  cald•  90/70ºC), preparat în centrala termic•  din incint• ; 

- ap•  cald•  de consum (60ºC) preparat•  în centrala termic•  din incint• , dup•  realizarea re•elelor de a.c.c. 

pentru alimentarea obiectelor sanitare din cl• dirile studiate; 

- telefonie 

- internet 

 
 Consumuri anuale obtinute cu ajutorul unui program de calcul specializat (ALL ENERGY)     

 Corp A Corp B Ateliere Sala sport 

SITUA• IA EXISTENT•  

Necesarul de c• ldur•  de calcul 
(kW) 375.240,0 185.000,0 135.456,0 115.070,0 



Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea • i echiparea Colegiului Tehnic Costin D. Neni•escu  
Str. Theodor Pallady nr.26, Sector 3, Bucure• ti 

 

Consum anual c• ldur•  înc• lzire:  

an
încQ  (kWh/an) 

604.735,23 1.701.963,96 688.505,63 269.533,27 

Consum anual de ap•  rece: V 
(m3/an) 1508 1530 698 900 

Volum  anual a.c.c*:    V ( m3/an) 0 0 0 0 

Consum anual c• ldur•  pentru 

a.c.c.*: an
accQ    (kWh/an)  0 0 0 0 

Puterea electrica instalata pentru 
iluminat : Pi (kW) 15 49 6 6 

Consum anual de energie pentru 

iluminat: an
elQ  (kWh/an) 15.882,24 20.823,98 5.923,14 4.195,32 

* În prezent nu se furnizeaz•  ap•  cald•  la consumatori. 

a) Necesarul de utilit• •i pentru varianta propus•  promov• rii; 

 Corp A Corp B Ateliere Sala sport 

SITUA• IA PROPUS•  DUP•  REABILITARE/EXTINDERE 

Necesarul de c• ldur•  de calcul 
(kW) 375.240,0 185.000,0 135.456,0 183.920,0 

Consum anual c• ldur•  înc• lzire:  

an
încQ  (kWh/an) 

296.857,83 624.681,4 164.998,35 181.188,45 

Consum anual de ap•  rece: V 
(m3/an) 1508 1530 698 900 

Volum  anual a.c.c:    V ( m3/an) 502,5 510 232,5 300 

Consum anual c• ldur•  pentru 

a.c.c.: an
accQ    (kWh/an)  23.115,0 23.460,0 10.695,0 13.800,0 

Cantitatea de c• ldur•  pentru a.c.c 
furnizat•  de panouri solare 
(kWh/an) 

12.966 12.966 6051 6915 

Puterea electrica instalata pentru 
iluminat* : Pi (kW) 57 62 19 21 

Consum anual de energie pentru 

iluminat*: an
elQ  (MWh/an) 15.966 20.849,98 5.949,14 6.655,32 

 

*Prin reabilitarea si modernizarea instalatiilor electrice din amplasament se obtine o sporire atat 

cantitativa cat si calitativa a parametrilor procesului de invatamant si acoperirea unui spectru larg 

de activitati didactico-educative.  

Chiar daca consumul de energie electrica va creste, prin noile instalatii se obtine o crestere mult 

sporita a calitatii si duratei activitatilor desfasurate, in paralel cu sporirea sigurantei in functionare 

cat si a sigurantei persoanei, asigurandu-se astfel o eficientizare majora a activitatii. 

Corp A:  Pi existent = 15 kW  Pi propus = 57 kW 
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Corp B:  Pi existent = 49 kW  Pi propus = 62 kW 

Sala de sport:  Pi existent = 6 kW Pi propus = 21 kW 

Ateliere:  Pi existent = 6 kW  Pi propus = 19 kW 

 

b) Solutii tehnice de asigurare cu utilitati 

Necesarul de utilit• •i pentru investi•ia propus•  se va asigura prin bran• amentele existente din re•elele 

exterioare de utilit• •i:  

- alimentare cu energie electric•  din re•eaua de joas•  tensiune; 

- alimentare cu ap•  rece de la re•eaua stradal• ; 

- alimentare cu gaz natural 

- agent termic pentru înc• lzire (ap•  cald•  90/70ºC), preparat în centrala termic•  din incint• ; 

- ap•  cald•  de consum (60ºC) preparat•  în centrala termic•  din incint•  • i cu panouri solare;  

- telefonie 

c) Analiza de consum  

  
Corp A Corp B Ateliere Sala sport 

TOTAL 
INCINTA 

SITUA• IA EXISTENT•  
Consum anual c• ldur•  
înc• lzire:  
Q (kWh/an) 604.735,23 1.701.963,96 

688.505,6
3 269.533,27 3.264.738,09 

Consum anual c• ldur•  
pentru a.c.c.:  
Q (kWh/an) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Consum de energie 
anual total:  
Q (kWh/an) 604.735,23 1.701.963,96 

688.505,6
3 269.533,27 3.264.738,09 

Consum de energie 
anual total:  
Q (Gcal/an)  520,07 1.463,69 592,11 231,80 2.807,67 
Consum combustibil 
anual total: t.c.c. 
(conventional) 74,30 209,10 84,59 33,11 401,10 
Consum combustibil 
anual total:  
mii Nmc/an (gaz natural) 62,96 177,20 71,68 28,06 339,91 

  
SITUA• IA PROPUS•  DUP•  REABILITARE/EXTINDERE 
Consum anual c• ldur•  
înc• lzire:  
Q (kWh/an) 296.857,83 624.681,40 

164.998,3
5 181.188,45 1.267.726,03 

Consum anual c• ldur•  
pentru a.c.c.:  
Q (kWh/an)  23.115,00 23.460,00 10.695,00 13.800,00 71.070,00 
Consum de energie 
anual total estimat Q 
(kWh/an) 319.972,83 648.141,40 

175.693,3
5 194.988,45 1.338.796,03 

Consum de energie 
anual total:  
Q (Gcal/an)  275,18 557,40 151,10 167,69 1.151,36 

an
elQ
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Consum combustibil 
anual total: t.c.c. 
(conventional) 39,31 79,63 21,59 23,96 164,48 
Consum combustibil 
anual total:  
mii Nmc/an (gaz natural) 33,31 67,48 18,29 20,30 139,39 

  
Cantitatea de c• ldur•  
furnizat•  de panourile 
solare Q (kWh/an) 12.966,00 12.966,00 6.051,00 6.915,00 38.898,00 

  
Consum de energie 
anual folosind panouri 
solare Q (kWh/an) 307.006,83 635.175,40 

169.642,3
5 188.073,45 1.299.898,03 

Consum de energie 
anual total:  
Q (Gcal/an)  264,03 546,25 145,89 161,74 1.117,91 
Consum combustibil 
anual total: t.c.c. 
(conventional) 37,72 78,04 20,84 23,11 159,70 
Consum combustibil 
anual total:  
mii Nmc/an (gaz natural) 31,96 66,13 17,66 19,58 135,34 

Din calculele efectuate rezult•  c• , în urma solu•iilor propuse prin reabilitarea termic• , modernizarea 

instala•iilor existente • i prin prevederea de panouri solare ca surs•  alternativ•  de producere de ap•  cald•  

de consum, se ob•ine o sc• dere important•  a consumului de energie termic• , care acoper•  necesarul de 

consum suplimentar ap• rut prin realizarea extinderii propuse. 

 

2.3.4  Concluziile evalu• rii impactului asupra mediului; 

Extindea s• lii de sport se va realiza respectând principiile dezvolt• rii durabile, se vor utiliza materiale de 

construc•ie nepoluante • i certificate C.E., iar solu•iile de alc• tuire ale anvelopei vor asigura eficien•a 

energetic• .  

Prin implementarea solu•iei maximale de reabilitare termic•  a cl• dirilor existente, se va ob•ine o reducere 

a facturii energetice • i se va realiza reducerea de emisii de CO2, astfel: 

 Corp A Corp B Ateliere Sala sport 

Reducerea facturii energetice (%) 50,7 63 76 57,7 

Cantitatea anuala de emisii CO2  în 
prezent: (KgCO2/an) 59,32 114,22 142,66 80,2 

Cantitatea anuala de emisii CO2  
estimat•  în urma reabilit• rii termice a 
cl• dirii (KgCO2/an)        

26,75 24,95 36,92 38,48 

 

Limitarea polu• rii mediului înconjur• tor se va realiza prin solu•iile adoptate în cadrul proiectului:  

- Reducerea consumului • i risipei de ap•  prin înlocuirea arm• turilor obiectelor sanitare cu arm• turi de 

calitate ridicat•  

- Prevederea unei instala•ii de epurare a apelor uzate provenite din laboratoarele de chimie • i fizic•  • i 

din ateliere, înainte de deversarea acestora în canalizarea stradal•   

an
elQ
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- Reducerea consumului de energie pentru înc• lzire prin reducerea pierderilor de c• ldur•  în urma 

termoizol• rii anvelopei cl• dirilor • i a conductelor de distribu•ie  

- Reducerea consumului de energie pentru prepararea apei calde de consum prin utilizarea surselor 

ecologice alternative – panouri solare 

- Prevederea de corpuri de iluminat dotate cu surse eficiente energetic 

- Reducerea consumului • i risipei de energie prin prevederea unui sistem de ventila•ie natural•  a s• lii 

de sport 

- Colectarea de• eurilor pe sortimente, în europubele • i containere pe tipuri de materiale 

- Refacerea amplasamentului afectat în urma lucr• rilor de construc•ii, prin realizarea de spa•ii verzi, 

replantarea/plantarea de copaci • i flori 
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