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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 

 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu sediul 
în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, intenţionează să achiziţioneze 
servicii de proiectare şi execuţia lucrărilor de reabilitare termică a sediului Direcției Regionale Cluj din 

cadrul ANCOM situat in Mun. Cluj, Str. Câmpeni, nr. 28. 
Punct de contact: Departamenrul Achizitii Serviciul Investitii, Tel. +40 372845479 
In atentia: Ovidiu TABĂRĂ, Email: ovidiu.tabara@ancom.org.ro, Fax:  +40 372845599 
 

1. Tip anunt: Cumparare directa 

2. Tip contract: lucrări si servicii 

3. Denumira achiziţiei: 
 
Contract de lucrări având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare şi execuţia lucrărilor de reabilitare 
termică a sediului Direcției Regionale Cluj din cadrul ANCOM situat in Mun. Cluj, Str. Câmpeni, nr. 28. 
 

4. CPV : 45321000-3 Lucrări de izolare termică;    

                71220000-6 Servicii de proiectare arhitectură; 

 

5. Descrierea contractului 

a) Serviciile de proiectare constau în: 

- realizarea documentaţiei în vederea obţinerii Certificatului de urbanism, inclusiv obţinerea în 
numele şi pe seama ANCOM a Certificatului de urbanism; 

-  realizarea expertizei tehnice; 
- realizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

- realizarea altor studii de specialitate, dacă este cazul (ex.: studiu geotehnic, studiu topo); 
-  elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute în certificatul de 

urbanism, inclusiv obţinerea în numele şi pe seama ANCOM a acestora; 
 - elaborarea documentaţiei tehnice (D.T.A.C. şi D.T.O.E) pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, respectiv pentru autorizarea organizării executării lucrărilor şi verificarea tehnică de calitate a 
acestora, inclusiv obţinerea în numele şi pe seama ANCOM a Autorizaţiei de construire; 

- elaborarea proiectului tehnic (P.Th.) şi a detaliilor de execuţie (D.E.) pentru lucrările de 
construcţii şi verificarea tehnică de calitate a acestora. 

 Acolo unde este cazul, executantul are obligaţia să asigure verificarea tehnică de calitate a 
documentaţiilor rezultate în urma prestării serviciilor de proiectare prevăzute mai sus, în conformitate cu 
exigenţele prevăzute de legislaţia privind calitatea în construcţii în vigoare.  

Elaborarea proiectului tehnic se va face pe baza analizei termice și energetice și a raportului de 
audit al clădirii, ținându-se cont de soluția „varianta I” precizată în Raportul de audit al clădirii, anexat 
prezentei solicitări de oferte. 

Proiectul tehnic trebuie elaborat astfel încât pe baza lui să se execute toate lucrările pentru care 

se va obţine autorizaţia de construire. 
 

b) Lucrările de reabilitare termică a sediului D.R. Cluj cuprind: 

 1. Lucrări de reabilitare termică constructii; 

 2. Reabilitare termică instalatii: 

a) instalatii de încălzire; 

b) instalatii de apă caldă de consum; 

c) instalatii electrice de iluminat; 

d) instalatii de climatizare. 

Conditii de executie a lucrarilor: executantul se obligă să: 
 presteze serviciile şi să execute lucrările de reabilitare termica în conformitate cu:  
 analiza termică și energetică, raportul de audit al clădirii și solutia de reabilitare termică a clădirii 

„varianta I” elaborată de S.C. A&B ECOPROIECT S.R.L. 
 cu respectarea cerinţelor tehnice impuse de normativele, metodologiile şi instrucţiunile în vigoare, 

precum şi cu respectarea standardelor tehnice în vigoare; 



2 
 

 transmită toate informațiile și documentele rezultate ca urmare a prestării serviciilor şi executării 
lucrărilor;  

 supravegheze execuţia lucrărilor;  
 asigure forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură 

provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru îndeplinirea lucrărilor care fac obiectul contractului și să 

întreprindă toate măsurile care se impun pentru ca acestea să corespundă cerinţelor solicitate; 
   În cazul în care lucrările executate nu corespund, executantul se obligă să refacă lucrările 
executate necorespunzător, cu respectarea termenului de execuţie prevăzut mai jos. 
           Obligaţia pentru prestarea serviciilor şi execuţia lucrărilor asumate de către ofertant se consideră 

îndeplinită în momentul semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
 Personalul executantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare ale 

achizitorului, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și de apărare împotriva incendiilor, pe 

toată durata executării lucrarilor, în caz contrar, fiind răspunzător de nerespectarea acestora. Ofertantul 

este direct răspunzător de eventualele accidente de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, 

îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnologice, procedeele tehnologice 

utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta 

(subcontractanți), în conformitate cu prev. Legii securității și sănatății în muncă nr. 319/2006 și a 

Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și 

orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.  

      În acest sens, ofertantul va prezenta, în copie, o declarație pe propria răspundere a 

reprezentantului legal din care să rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile 

obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii în 

vigoare la nivel național, corespunzătoare domeniului său de activitate (modelul este prezentat în Anexa 

nr.1). 

      Instituțiile competente de la care ofertanții pot obține informații referitoare la reglementărilr din 

domeniul securității și sănătății în muncă conform Legii nr.319/2006: Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

               

6. Valoarea estimata fara TVA : 416.502,00 RON 

 

7. Condiţii contract: 

In ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor și de executie a lucrărilor, care nu trebuie să 
fie mai mare de 300(treisute) de zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele 

părţi. 

 Perioada de garanție acordată lucrărilor executate și a echipamentelor montate/instalate este de 
minim 36 (treizecişişase) de luni și va curge de la data semnării procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor sau dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor, în condițiile stipulate în contractul de lucrări. 
     În perioada de garanție: executantul are obligația, ca în termenul solicitat de către achizitor, termen 

ce nu poate fi mai mare de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la primirea de către executant a dispoziției 
date de achizitor, de a executa/remedia toate viciile, precum și alte defecte a căror cauză este 
nerspectarea clauzelor contractuale, fără costuri pentru achizitor.  

 
În vederea garantării bunei execuţii cantitative şi calitative a obligaţiilor asumate, executantul are 

obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în cuantum 5% din valoarea propunerii financiare 
prezentate, în termen de maxim 7 (şapte) zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele 

părţi, prin una dintre formele prevăzute la art. 90 alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 925/2006. 
 
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include 

toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului de lucrări.  

 Ofertantul trebuie să prezinte, în copie, Formularul de ofertă completat în conformitate cu modelul din 
Anexa nr. 5. 
  De asemenea, ofertantul trebuie să prezinte, în copie, anexat Formularului de ofertă, Propunerea 

financiară detaliată în conformitate cu modelul din Anexa nr. 5A. 
 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 
 

Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului 
din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare 

de ofertă, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 4.  
 
CONDITII DE PLATĂ:  

Condiţii de plată: plata preţului se va efectua de către ANCOM către ofertant în contul deschis 
de către acesta la Trezorerie. 
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În situaţia în care se impune achitarea unor taxe legale determinate de obţinerea de la autorităţile 
competente a unor avize/acorduri/autorizaţii obligatorii (a căror obţinere este în numele ANCOM) acestea 

vor fi efectuate de către ANCOM, pe bază de documente justificative.  
Executantul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod 

poştal 030925, Mun. Bucureşti. 

Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor sau dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor.  

Plata se va efectua în baza facturii transmise de executant, primită şi acceptată de ANCOM, şi în 

conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 
24-31 a lunii.  

În situatia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei sau, dacă este cazul, 
remedierii obiecţiunilor, plata se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnării 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor 
constatate prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor şi în conformitate cu prevederile art. 
36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.  

În situatia in care factura este primita după semnarea procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de 
zile de la data primirii facturii şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 
privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii. 

 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
 

8. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 
- în copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în conformitate cu prevederile 
Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor 
fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la 

autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- în copie, o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului în care să se 
menţioneze partea/părţile din contractul de lucrări pe care urmează să le subcontracteze, în conformitate 
cu formularul din Anexa nr. 2; 
- în copie, declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se menţioneze 
că serviciile şi lucrarile care fac obiectul achizitiei vor fi prestate de către specialişti proprii sau al căror 

angajament de participare a fost obţinut, atestaţi tehnico-profesional, care îndeplinească condiţiile 
prevăzute de:  

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

- alte dispoziţii legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai sus. 
 

9. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel 
mai scăzut in Lei, fara TVA. 

 
10. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 28.07.2014 (inclusiv) ora 10:00 prin email, fax, 
depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, 

Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2.  
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 28.07.2014 ora 10:00 nu va fi luată 

în considerare. 
In cazul depunerii directe Operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi marcat 

cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În 
atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/Serviciul Investitii”. Dacă plicul nu este marcat conform 
prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 28.10.2014. 
Solicitarea de oferte, însoţită de anexe, poate fi vizualizata pe pagina de internet a ANCOM la 

adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.  
Anexe la prezenta solicitare:  

- Formulare model Anexa nr. 1 – Anexa nr. 5; 
- Analiza termică și energetică, Certificat de performanță energetică, propunere de soluții de î

 mbunătățire a performanțelor energetice a sediului Direcției Regionale Cluj elaborate de 
către S.C. A&B ECOPROIECT S.R.L. 
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Anexa nr. 1 
 

               OFERTANT, 
    __________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont  

de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţia lucrărilor de reabilitare termică a sediului 
Direcției Regionale Cluj (cod CPV:45321000-3), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 
şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul execuţiei lucrărilor care fac obiectul prezentei 
proceduri de atribuire vom respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii astfel cum 

sunt acestea prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi în celelalte acte normative existente 
în acest domeniu, cu modificările şi completările ulterioare.  

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

  
 

   Data completării:______________. 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 2 
                                                                        

           OFERTANT, 
  _____________________ 
   (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE 

privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 
de subcontractanţi şi specializarea acestora 

 
Subsemnatul(a) …………………………………………..........................., reprezentant legal/ împuternicit al 

...................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţia lucrărilor de reabilitare 
termică a sediului Direcției Regionale Cluj (cod CPV:45321000-3), organizată de Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, ca datele prezentate în 

tabelul anexat sunt reale. 
     Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 

     Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
                                                

Nr. 
crt. 

Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce 
urmează a fi subcontractate 

Acord subcontractor cu specimen 
de semnatură 

    

    

    

 
Data completării: …………………… 

 
 
 

 

OFERTANT, 
______________________ 

(semnatura autorizată şi ştampila) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



6 
 

Anexa nr. 3 
 

            OFERTANT, 
................................................ 
      (denumirea/numele) 

        
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că ofertantul dispune sau are asigurat de personal de specialitate  

 
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţia lucrărilor de reabilitare 
termică a sediului Direcției Regionale Cluj (cod CPV:45321000-3), organizată de Autoritatea Naţională 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că serviciile şi lucrările 
vor fi executate de către specialişti proprii sau al căror angajament de participare a fost obţinut, atestaţi 
tehnico-profesional, care îndeplinească condiţiile prevăzute de:  
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- alte dispoziţii legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai sus. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

  
 
   Data completării:______________. 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 4 
 

               OFERTANT, 
    __________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate  

cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă.  
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţia lucrărilor de reabilitare termică a sediului 
Direcției Regionale Cluj (cod CPV:45321000-3), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire 
şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în 
solicitarea de oferte. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

  
 
   Data completării:______________. 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 5 
              OFERTANT, 

................................................ 
       (denumirea/numele)  

                                                      FORMULAR DE OFERTĂ 

Către, 
 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti 
 

1. Examinând solicitarea de oferte organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect 
prestarea serviciilor de proiectare şi execuţia lucrărilor de reabilitare termică a sediului Direcției Regionale 
Cluj (cod CPV:45321000-3) subsemnatul(a),................................., reprezentant legal/împuternicit al 
ofertantului ...............…………………………………….. (denumirea/numele ofertantului), declar că ne oferim ca, 
în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să proiectăm şi 
să executăm lucrările de construcţii pentru reabilitarea termică a sediului Direcției Regionale Cluj pentru 

suma de ................................................... Lei (suma în litere şi în cifre), plătibilă în conformitate cu 
prevederile Documentaţiei de atribuire mai sus menţionată, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată 
în valoare de ....................... Lei (suma în litere şi în cifre). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 

de proiectare şi să executăm lucrările care fac obiectul acestei achiziții în conformitate cu prevederile 
solicitării de oferte şi a ofertei depuse în termen de ..............(...................) zile calendaristice de la data 

semnării contractului de către ambele părţi.  
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de ........... (ziua/ luna/anul) şi 

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de ambele părţi, această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câştigătoare, vor constitui un angajament valabil între noi. 

 5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 
garanţia de bună execuţie va fi constituită în conformitate cu prevederile din solicitarea de oferte. 

 
Data completării: .../.../........ 
 

OFERTANT, 
______________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 5A 
 

            OFERTANT, 
................................................ 
      (denumirea/numele) 

 
 

PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
Denumirea 

 

 
Preţ în Lei, 
fără TVA 

 
Preţ în Lei, 

cu TVA  

1. Realizarea expertizei tehnice   

2.  Realizarea documentaţiei în vederea obţinerii 
certificatului de urbanism (inclusiv obţinerea 
în numele şi pe seama ANCOM a certificatului 
de urbanism) 

  

3. Realizarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii (inclusiv a devizului 
general) sau a documentaţiei tehnice similare 

conform prevederile legale 

  

4. Elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea 

avizelor şi acordurilor prevăzute în certificatul 
de urbanism (inclusiv obţinerea avizelor şi 
acordurilor în numele şi pe seama ANCOM) 

  

5. Elaborarea documentaţiei tehnice (D.T.A.C. şi 
D.T.O.E.) pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, respectiv pentru 
autorizarea organizării executării lucrărilor şi 
verificarea tehnică de calitate a acestora 
(inclusiv obţinerea în numele şi pe seama 
ANCOM a autorizaţiei de construire) 

  

6. Elaborarea proiectului tehnic (P.Th.), a 

caietului de sarcini (C.S.) şi a detaliilor de 
execuţie (D.E.) pentru lucrările de construcţii 
şi verificarea tehnică de calitate a acestora 

  

7. Execuţia lucrărilor de construcţii pentru 

reabilitarea termică a sediului Direcției 

Regionale Cluj 

  

Valoarea totală în Lei, fără TVA  

Valoarea totală în Lei, cu TVA  

 
Data completării .......................... 

 

 
OFERTANT, 

______________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



S.C. A&B ECOPROIECT S.R.L. 
STR. HOREA NR. 35 CLUJ-NAPOCA                                          TEL 0744792761 
 ____________________________________________________________________ 
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2. BORDEROU 
 
2.1 Piese scrise 
 
A. Partea I: EXPERTIZA TERMICĂ ŞI ENERGETICĂ A CLĂDIRII 
 
1. Foaie de semnături 
2. Borderou 
3. Expertiza termică şi energetică a clădirii 
4. Certificatul de performanţă energetică al clădirii  
5. Informaţii privind clădirea certificată  
6. Anexa la certificatul de performanţă energetică a clădirii  
 
B. Partea II: RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC 
 
C. ANEXE: 
ANEXA 1 – Fotografii ale clădirii  
ANEXA 2 -  Copii după certificate de atestare ale Auditorilor Energetici   

 
 

2.2 Piese desenate 
 

1. Plan de situaţie      sc 1:500 
2. Plan demisol       sc 1:100 
3. Plan parter        sc 1:100 
4. Plan etaj 1       sc.1:100 
5. Plan etaj 2        sc.1:100 
6. Plan etaj 3        sc.1:100 
7. Plan etaj 4        sc.1:100 
8. Plan învelitoare      sc 1:100 
9. Sectiune transversală     sc 1:100 
10. Faţada principală Vest     sc 1:100 
11. Faţada Est       sc 1:100 
12. Faţada Nord şi Sud       sc.1:100 
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3. DATE DE IDENTIFICARE ALE CLĂDIRII SUPUSE 
ANALIZEI TERMICE ŞI ENERGETICE ŞI 
ADMINISTRATORULUI ACESTEIA 
 

3.1 Denumirea beneficiarului:  
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM)  
DIRECŢIA REGIONALĂ CLUJ 
 
3.2 Numele administratorului clădirii:  
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM) 
DIRECŢIA REGIONALĂ CLUJ  
 
3.2.  Adresa clădirii:  
Str. Câmpeni nr.28 Cluj-Napoca, jud.CLUJ  
 
3.3. Numărul de telefon al administratorului clădirii:  

0372 845 778 
 
4. DATE DE INDENTIFICARE ALE AUDITORILOR CARE AU 
ÎNTOCMIT EXPERTIZA ENERGETICĂ A CLĂDIRII 
 

4.1 Numele consultanţilor energetici, adresa, nr. telefon, nr. 
certificat de atestare 

 
dr. ing. Mariana Brumaru 
 
Adresa: Str. Horea nr.35 ap.21 Cluj-Napoca; Tel. 0744792761 
Certificat de atestare:  AE I c, i - Seria UA nr. 01743 
 
ing. Enikő Meleg 
 
Adresa: Str. Dreptăţii nr.26 Satu Mare; Tel. 0721518192 
Certificat de atestare:  AE I c,i -  Seria UA nr. 01744 
 
4.2 Data efectuării expertizei energetice: aprilie-mai 2013 

 
4.3 Numărul dosarului de analiză termică şi energetică:  

DAE 25/2013 
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5. RAPORTUL DE ANALIZĂ TERMICĂ ŞI ENERGETICĂ A 
CLĂDIRII 

 
5.1. Baza documentară a analizei 

 
5.1.1. Reglementări tehnice 

1. Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor Mc 001-2006: 
 - Partea I – Anvelopa clădirii – Mc 001/1-2006 
 - Partea II – Performanţa energetică a instalaţiilor clădirii – Mc 001/2-2006 
 - Partea III – Auditul şi certificatul energetic al clădirii – Mc001/3-2006 
 -Partea IV- Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. 

Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor, Mc 
001/4 – 2009 

2. Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in 
functie de activităţile desfăşurate in regim de iarnă-vară – indicativ NP 008-
1997 

3. Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit – 
Indicativ GP 058-2000. 

4. Normativele din seria C 107/0…7/1997-2005, privind proiectarea 
higrotermică a clădirilor, cu reglementările ulterioare. 

5. Instalaţii de incălzire. Necesarul de căldura de calcul. Prescripţii de calcul. 
SR 1907-1/97.  

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

7. Instalaţii de incălzire. Numărul anual de grade-zile. SR 4839-97 
8. Instalaţii de lncălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de 

incălzire. STAS 11984-83 
9. Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit 

existente şi a instalaţiilor de incălzire şi preparare a apei calde de consum 
aferente acestora GT 032-02 

10. Ghid pentru efectuarea expertizelor termice şi energetice ale clădirilor de 
locuit existente – Indicativ GT 036-2002 

11. Instalaţii de incălzire centrală. Dimensionarea radiatoarelor din fontă STAS 
1797/2 

12. Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale 
anvelopei clădirilor de locuit existente in vederea reabilitării lor termice NP 
060-02 

13. SR EN ISO 6946 – Părţi şi elemente de construcţie – Rezistenţa termică şi 
transmitanţa termică – Metoda de calcul; 

14. SR EN 13789 – Performanţa termică a clădirilor – Coeficient de pierderi de 
căldura prin transfer – Metoda de calcul; 

15. SR EN ISO 10211-1 – Punţi termice in construcţii – Fluxuri termice şi 
temperaturi superficiale – Partea 1: Metode generale de calcul; 

16. SR EN ISO 10211-2 – Punţi termice in construcţii – Calculul fluxurilor 
termice şi temperaturilor superficiale – Partea 2: Punţi termice liniare; 
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17. SR EN ISO 14683 – Punţi termice in clădiri – Transmitanţa termică liniară. 
Metode simplificate şi valori aproximate 

18. SR EN ISO 13790 – Performanţa termică a clădirilor. Calculul necesarului 
de energie pentru încălzire 

 
5.1.2. Documente şi date obtinuţe şi elaborate despre clădire 
 
Documente obţinute: 

- Documente tehnice puse la dispoziţie de către beneficiar: planuri de arhitectură 
pentru situaţia existentă, secţiuni transversale, faţade, unele planuri de instalaţii 
sanitare şi electrice. In ANEXA sunt prezentate fotografii reprezentative, făcute 
cu ocazia investigării vizuale a clădirii.  

- Expertizarea clădirii s-a realizat in baza documentaţiei tehnice existente şi a 
investigaţiilor efectuate in situ. 

 
5.2. Elemente generale privind alcătuirea clădirii 
 
Clădirea expertizată este situată în municipiul Cluj-Napoca, Str. Câmpeni nr.28, jud. 
Cluj. 
- Categoria de importanţă: C - Construcţie de importanţă normală cf. HG 766/1997 
- Clasa de importanţă III  
- Zona seismică cf P 100 : F, Ks = 0,08. Perioada de colt : Tc = 0,7 s  
- Zona climatică în care este amplasată clădirea: zona III, Te = -18 C 

 
Clădirea a fost construită în anul 1977 cu destinaţia de Laboratoare şi Ateliere ale 
IIRUC Filiala Cluj, in baza proiectului elaborat de IPROCHIM S.A. Cluj in anul 1974.  
In anul 1999 clădirea a fost supraetajată, recompartimentată şi renovată conform 
proiectului elaborat de S.C. CONSTREX S.R.L. Cluj şi funcţionează în prezent ca 
sediu al Direcţiei Regionale CLUJ a ANCOM. 
In plan, clădirea expertizată are formă dreptunghiulară si este orientată cu axa 
longitudinală pe direcţia N-S şi cu faţada principală spre Vest. 
Incinta ocupă o suprafaţă de 223,5 mp. Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii este 
de 1349,04 mp. Terenul studiat, cu suprafaţa de 470 m2, se află in intravilanul 
municipiului Cluj-Napoca. 
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Cap. 1 TEMA LUCRĂRII 
 
1.1 Enuntul temei 
 
Se va elabora EXPERTIZA TERMICA ŞI ENERGETICĂ şi respectiv AUDITUL 
ENERGETIC pentru clădirea DIRECŢIEI REGIONALE CLUJ a AUTORITĂŢII 
NAŢIONALE PENTRU ADMINSTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
(ANCOM) din Municipiul Cluj-Napoca. 
 
Clădirea supusă analizei are următoarele caracteristici: 

o regimul de inălţime: D+P+4E  
o pereţi exteriori:  

- panouri prefabricate din b.a. cu structura stratificată pentru parapeţi-
buiandrugi la faţada principală (Vest) 
- zidărie de cărămidă GVP de 25 cm grosime de la cota zero până la 
etajul 4 la faţadele N, S şi E; 
- zidărie de blocuri din BCA de 30 cm grosime la etajul 4; 
- pereţii exteriori ai demisolului sunt din beton monolit de 25 cm grosime, 
hidroizolaţi orizontal şi vertical, cu un strat de protecţie a hidroizolaţiei 
verticale din zidărie de cărămidă de 12,5 cm grosime; 

o structura de rezistenţă este formată din cadre transversale din elemente 
prefabricate (stâlpi şi grinzi) de beton armat si planşee din panouri prefabricate 
de beton armat; fundaţiile sunt prefabricate de tip pahar sub stâlpi şi continue, 
rigide sub pereţii de la demisol;  

o acoperişul este asimetric, cu structura din lemn de tip şarpantă, cu o singură 
pantă spre Est şi cu pantă frântă spre Vest, unde sunt prevăzute lucarne. 

 
Planurile de construcţii sunt anexate. 
 
Se dau urmatoarele date despre clădire: 

o zona climatică II pentru temperaturile de vară:   Te=+25°C; 
o zona climatică III pentru temperaturile de iarnă: Te= -18°C; 
o ferestre şi uşi cu tâmplărie din PVC şi geam dublu termoizolant pe faţadele Est 

şi Vest; 
o tipul sistemului de încălzire: încălzire centrală cu corpuri statice (radiatoare si 

ventiloconvectoare); 
o tipul sistemului de climatizare : prin sistem aer-apa, cu ventiloconvectoare de 

perete; 
o sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: de la centrala 

termica din incinta, cu un boiler cu acumulare de V = 200 l;   
o sistemul de preparare a apei calde de consum: boiler cu acumulare; 
o sistemul de iluminat cu corpuri de iluminat fluorescente in birouri si becuri 

incandescente in grupri sanitare. Nivelul de iluminat mediu din fiecare incapere 
este peste Emed impus de normativele in vigoare;  

o clădirea este echipată cu sistem de climatizare a aerului. Centrala de tratare a 
aerului este amplasata la ultimul nivel, in centrala de climatizare situata la cota 
+15,45. Chillerul produs de Ferroli are capacitatea de racire de 38.5 kW. 
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1.2 Alte date despre clădire 
 

- Construcţia care face obiectul analizei este o clădire de birouri, funcţionând ca 
sediu al Direcţiei Regionale Cluj a ANCOM.  

- Anul construcţiei: 1977 (cu supraetajare, recompartimentare, renovare in 1999-
2000)  

- Proiectant: S.C. IPROCHIM S.A. şi SC CONSTREX S.R.L. Cluj-Napoca  
- Inăltimea medie a soclului pereţilor exteriori este de 1,20 m 
- Structura de rezistenţă a clădirii este formată din cadre transversale cu două 

deschideri egale de câte 5,0 m şi travei de 3,6 m + o travee de capăt de 3,0 m 
(la casa scării), executate din elemente prefabricate. Planşeele au fost 
proiectate din panouri prefabricate de beton armat cu grosimea de 12 cm.  

- Închiderile sunt realizate cu pereţi de umplutură din zidărie de cărămidă GVP 
de 25 cm grosime la faţadele N, S şi E şi cu elemente prefabricate tip 
sandwich, cu un strat median termoizolant din plăci semirigide din vată 
minerală de 10 cm grosime.  

- Pereţii exteriori ai demisolului sunt din beton monolit de 25 cm grosime. 
- Orientarea clădirii: faţada principală este orientată spre Vest (conf. planului de 

situaţie) şi are o lungime de 17,70 m. Există ferestre exclusiv pe faţadele 
longitudinale (Est şi Vest), calcanele aflându-se la limita de proprietate cu 
imobilele învecinate de la nr.26 şi 30. La etajul 4 ferestrele de la faţada 
principală au fost realizate sub formă de lucarne datorită formei acoperişului a 
cărui pantă frântă dinspre Vest îmbracă în întregime acest nivel. 

- Transversal clădirii, pe traveea dintre axele1-2 şi pe întreaga lăţime cuprinsă 
între axele A şi C, parţial pe înălţimea demisolului şi pe întreaga înălţime a 
parterului există un pasaj carosabil la nivelul cotei trotuarului care asigură 
accesul vehiculelor în curtea imobilului. 

Clădirea cuprinde următoarele spaţii: 
- Demisol neîncălzit: centrala termică, magazie, post TRAFO, cameră ecranat 

radio; 
- Parter: hol intrare, cameră portar, birou administrativ, laborator, bufet, grupuri 

sanitare (B şi F).  
- Etajele 1, 2 şi 3: birouri, grupuri sanitare; 
- Etajul 4: birouri, sala de şedinţe, grupuri sanitare 

 

OBS: În conformitate cu “Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor  
Mc001-2006”, vor fi elaborate: 

• EXPERTIZA TERMICA ŞI ENERGETICA cu FIŞA DE ANALIZĂ TERMICĂ ŞI 
ENERGETICĂ, CALCULUL PENALIZĂRILOR, NOTE DE CALCUL, inclusiv 
calculul Consumului Anual de Energie pt. încălzire, a.c.c. şi iluminat, ventilare şi 
climatizare, CERTIFICATUL DE PERFORMANTĂ ENERGETICĂ, informaţii privind 
clădirea expertizată (ANEXA LA CERTIFICATUL ENERGETIC). 

 
Notele de calcul vor fi elaborate pentru „Clădirea reală” şi „Clădirea de referinţă”.  
 
1.3 Documente conexe 
Fişa de analiză termică şi energetică ANEXA 1 
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Cap. 2 EVALUAREA PERFORMANŢELOR ENERGETICE ALE 
CLĂDIRII STUDIATE 
 
 
2.1. Investigaţia preliminară 
 
2.1.1. Analiza documentaţiei care a stat la baza execuţiei clădirii 
 
În cazul clădirii luate in studiu documentatia tehnica pentru constructii şi instalatii a 
fost pusa la dispozitie de catre beneficiar, fiind completata si cu evaluari/sondaje la 
fata locului, precum şi cu date furnizate de persoanele care s-au ocupat de 
administrarea si intretinerea cladirii, respectand astfel prevederile Mc001/3-2006, 
pct.2.2.1.  
 
2.1.2. Analiza elementelor caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul 
construit 
 
Imobilul care face obiectul acestei lucrări este sediul Direcţiei Regionale Cluj a 
ANCOM din municipiul Cluj-Napoca, Str. Câmpeni nr.28, o clădire independentă cu 
formă dreptunghiulară în plan, care a fost executată în anul 1977. Fatada principală 
este orientată spre Vest, aliniată la Str. Câmpeni (conform planului de situaţie).  
 
Regimul de înălţime este D+P+4E, cu următoarele caracteristici:  

- înălţime liberă de nivel: Hu,demisol=2,75 m, Hu,parter = Hu,et.1,2,3=3,00 m; 
Hu,et.4=2,80 m;  

- înălţimea nivelelor: Hs =2,90 m; HP,E1,2,3 = 3,20 m şi HE4=3,00 m.  
 
Alte elemente caracteristice privind amplasarea şi tipul clădirii: 

- zona climatică: III, conf. hărţii de zonare climatică a României, Fig. A1 din SR 
1907-1, Te = -18°C; 
- orientarea faţă de punctele cardinale: axa longitudinală pe direcţia N-S; 
- zona eoliană: IV - conform hărţii de incadrare a localităţilor in zonele eoliene, 
Fig.4 din SR 1907/1-97; 
- poziţia faţa de vântul dominant: amplasament moderat adăpostit pentru faţade; 
- amplasare faţă de clădirile invecinate: conform planului de situaţie; 
- categoria de importanţă a construcţiei conform HGR nr. 766/1997, anexa 3: 
categoria C (construcţie de importanţă normală); 
- clasa de importanţă conform P100-06: III (clădiri de tip curent); 
- Conform hărţii de zonare seismică din Codul de proiectare seismică P100/1-
2006, terenul pe care este amplasată clădirea studiată se afla in zona seismica 
avand coeficientul Ks=0,08g şi perioada de colţ Tc = 0,7sec.  

- Există două usi de acces în cladire: una principală pe fatada vest şi una 
secundară pe faţada Est, amplasate la nivelul -1,20 şi respectiv -0,85. 
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● Alcătuirea clădirii 
 
Clădirea este formată dintr-un singur corp de formă dreptunghiulară în plan.  
 

a) Structura cladirii: 
1 cadre transversale din elemente prefabricate (stâlpi şi grinzi) din beton armat, 

cu două deschideri egale de câte 5,0 m, cu travei de 3,6 m (ax 1...5) şi o travee 
de 3,0 m (ax 5-6). Consolele stalpilor din axul C sustin o placa in consola, 
executată din b.a. monolit, cu deschderea de 1,00 m la nivelul etajelor 1, 2 si 3. 
Aceste elemente constituie reazeme pentru panourile prefabricate din beton 
armat (parapet-buiandrug) de la fatada, care au o structura sandwich; 

2 pe portiunea centrala a peretelui median s-a proiectat (cu ocazia supraetajării) 
o diafragma din beton armat de 15 cm grosime, ancorată de stâlpii cadrului, cu 
care conlucrează; 

3 plansee de tipul placilor realizate din panouri prefabricate din beton armat 
peste demisol, parter şi etajele 1...3, rezemate pe riglele cadrelor. Peste etajul 
4 s-a proiectat un planseu din grinzi de lemn si elemente de umplutura 
(astereala), cu un strat termoizolator din placi semirigide din vata minerala de 
10 cm grosime acoperit cu o folie din PVC; 

4 fundatii izolate prefabricate de tip pahar sub stâlpi si fundaţii continue rigide 
(din beton simplu) sub peretii exteriori ai demisolului şi sub cei interiori portanti si 
autoportanti. Cota tălpii fundaţiilor variaza de la -3,55 m la -4,70 m.  

 
b) Peretii de inchidere sunt executati astfel: 

- la parter si etajele 1, 2, 3: zidarie de caramida GVP de 25 cm grosime la 
fatadele N, S si E, iar la fatada V - panouri prefabricate din b. a. tip sandwich (cu 
termoizolatie inclusa) pentru parapet-buiandrug; 

- la etajul 4: zidărie de blocuri BCA de 30 cm grosime; 
- timpanele sunt construite din zidarie de blocuri ceramice cu goluri.  
 

c) Peretii de compartimentare sunt executati din zidarie de caramida GVP şi fâşii din 
BCA. 
 
d) Acoperişul este in panta, nesimetric, cu doua ape: cu o singura panta spre fatada 
Est si cu panta franta spre fatada Vest.  
 

● Finisajele sunt descrise in cele ce urmează: 
 

a) la exterior:  
- zugraveala lavabila in doua culori la calcane si intr-o singura culoare la fatada 

Est, placaj din GRANITOGRES la fatada principala (Vest); 
- tamplaria ferestrelor si usilor de acces in cladire este din PVC, cu geam dublu 

termoizolant; 
- învelitoarea este din tigle din mortar de ciment. 

Finisajele exterioare sunt in stare buna. 
 

b) la interior:  
- pardoselile sunt din mocheta la spatiile de la parter si etaje, cu exceptia 

casei scarilor si a grupurilor sanitare unde pardoseala este din gresie. La 
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subsol pardoseala este in intregime din beton sclivisit, acoperit cu linoleum 
(fara adeziv); 

- peretii si stalpii sunt vopsiti cu vopsitorii lavabile de interior pana nivelul 
tavanului; in zona grupurilor sanitare este prevazut placaj din faianta pana 
la inaltimea de 2,10 m; 

- la 40 cm de la intradosul planseelor s-au montat, in toate incaperile 
incepand de la parter, tavane false din fibră minerală si gipscarton.  

 
Finisajele interioare sunt in stare buna. 

 
● Tâmplăria 

Tamplaria exterioară a fost inlocuita in intregime cu tamplarie din PVC cu geam dublu 
termoizolant si este in stare buna.  

 
 

2.1.3. Alcătuirea elementelor anvelopei clădirii 
 
a) Elementele care alcatuiesc fatada 

- peretii demisolului din beton armat de 25 cm grosime cu ρ= 2500 kg/mc si 
λ= 1,74 W/(m.K);   

- strat de protectie din zidarie de caramida GVP de 12,5 cm la exteriorul 
peretilor din demisol, cu ρ= 1675 kg/mc si λ= 0,750 W/(m.K). 

- pereţi de umplutură din zidarie de caramida GVP de 25 cm grosime, cu ρ= 
1475 kg/mc si λ= 0,700 W/(m.K);  

- pereţi de umplutură din zidarie de blocuri BCA tip GBN 35 cu rosturi 
obisnuite de 25 cm grosime, cu ρ= 675 kg/mc si λ= 0,270 W/(m.K);  

- elemente prefabricate parapet-buiandrug din b.a. (structura sandwich) cu 
termoizolatie inclusa din placi semirigide de vata minerala cu ρ=120-140 
kg/mc si λ= 0,044 W/(m.K).  

- tencuiala din mortar de ciment pe fata exterioara a zidariei (strat suport 
termosistem), cu grosimea de 2,0 cm, ρ= 1800 kg/mc si λ= 0,93 W/(m.K);  

- tencuiala interioara din mortar de var - ciment, cu grosimea de 2,0 cm,  
ρ= 1700 kg/mc si λ= 0,87 W/(m.K);  

- rigle din b.a. prefabricat de 50 cm inaltime la nivelul planseelor peste 
demisol, parter si et.1, 2 si 3, cu ρ= 2600 kg/mc si λ= 2,03 W/(m.K);  

- centuri din b.a. monolit de 25 x 25 cm la nivelul planseului peste etajul 3 si 
4, precum si la peretele fatadei Est, cu ρ= 2500 kg/mc si λ= 1,74 W/(m.K), 
termoizolate la exterior cu 5 cm polistiren expandat cu ρ= 16... 20 kg/mc si 
λ= 0,042 W/(m.K); 

- stalpi prefabricati din b. a. cu sectiunea de 45 x 35 cm, cu ρ= 2600 kg/mc si 
λ= 2,03 W/(m.K); 

- stalpi din b.a. monolit inglobati in zidaria de blocuri BCA la fatadele N, S si 
V, cu ρ= 2500 kg/mc si λ= 1,74 W/(m.K), termoizolati la exterior cu 5 cm 
polistiren expandat cu ρ= 16... 20 kg/mc si λ= 0,042 W/(m.K). 

 
b) Planseul peste etajul 4: 

- tavan fals fibra minerala si gipscarton de 1,5 cm grosime cu λ= 0,16 W/(m.K);  
- astereala din scanduri 2,4 cm la intradosul grinzilor de 12 x 17 cm asezate la 
distante de 100 cm interax: ρ= 550 kg/mc si λ = 0,17 W/(m.K);  
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- termoizolatie din placi semirigide din vata minerala 10 cm cu ρ= 120-140 
kg/mc si λ = 0,044 W/(m.K); 
- folie de protectie din PVC, cu cu ρ= 1600 kg/mc si λ= 0,17 W/(m.K); 
 

c) Planseul pe sol: 
- placa din beton slab armat cu grosimea de 10 cm, ρ= 2500 kg/mc si λ= 1,74 
W/(m.K);  
- strat filtrant din pietriş de 10 cm grosime ρ= 1800 kg/mc si λ= 0,70 W/(m.K);  
 

d) Planseu peste spatii neincalzite (la et.1 peste pasaj auto):  
- placa din b.a.prefabricat de 12 cm grosime cu ρ= 2600 kg/mc si λ= 2,03 
W/(m.K);  
- termoizolatie din vata minerala 2 cm ρ= 120-140 kg/mc si λ= 0,044 W/(m.K);  
- sapa armata din mortar de ciment 4,5 cm, ρ= 1800 kg/mc si λ= 0,93 W/(m.K): 
- mocheta 1 cm, ρ= 460 kg/mc si λ= 0,230 W/(m.K). 

 
e) Tamplaria: 

- tamplarie din PVC cu geam dublu termoizolant, cu R’ = 0,49 m2.K/W; 
 
 
2.1.4  Prelevarea de probe fizice 
 
În situatia de fata nu a fost necesara prelevarea de probe fizice pentru efectuarea 
unor teste de laborator.  
În urma investigarii preliminare privind starea materialelor componente ale 
elementelor anvelopei s-a întocmit fisa de analiza termica si energetica, Anexa 1, 
avand în vedere prescriptiile Mc 001/3-2006 [3], partea III. 2.2.1.4. 
 
 
2.2. Determinarea valorilor parametrilor termo-energetici ai 
elementelor de constructie perimetrale 
 
2.2.1. Dimensiunile caracteristice geometrice ale cladirii 
 
Dimensiunile caracteristice ale cladirii s-au stabilit în baza documentatiei tehnice 
anexate (piese desenate), valorile rezultate fiind prezentate în Tabelul 2.1. 
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Tabelul 2.1 Dimensiuni caracteristice ale clădirii expertizate 
 

Nr
crt 

Dimensiunea caracteristică UM Demisol 
(neinc.) 

Parter Etaj 1 Etaj 2 Etaj 3 Etaj 4 Total 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1  Arie interioară Aint mp 128,80 133,90 185,00 183,00 180,90 173,16 984,36 
 2  Arie construita desfasurata mp 228,59 209,93 227,63 227,63 227,63 227,63 1349,04 
 3  Înăltime de calcul (H) m 2,90 3,20 3,20 3,20 3,20 3,00 18,70 
 4  Inaltime utila (Hutil) m 2,70 3,00 3,00 3,00 3,00 2,80 15,50 
 5  Perimetru interior (Pint) m 48,15 48,15 58,10 58,10 58,10 55,60  
 6  Grupuri sanitare mp - 8,70 8,70 8,70 8,70 11,50 46,30 
 7  Suprafata planşeu pod mp      173,16 173,16 
 8  Suprafata utila casa scarii mp 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 95,40 
 9  Suprafata utila hol intrare mp  14,00     14,00 
10  Ferestre mp 12,44 26,76 50,16 48,96 48,96 27,66 202,501 
11  Uşi de acces mp  7,57     7,57 
12  Total pereti - partea opaca  mp       659,192 
13  Planseu peste spatii neincalzite mp  128,80     128,80 
14  Planseu peste spatii reci: 

- pl. peste pasaj si la bowindow 
mp   35,18+ 

13,14=48,32 
   48,32 

15  Arie anvelopă mp       1224,64 
16  Suprafată utilă încăperi încălzite mp - 133,90 185,00 183,00 180,90 173,16 855,96 
17  Volumul incalzit mc       2755,40 
          

 
Aanv=Sopac+Svtr+Sneinc+Srece +Spod =1224,64 mp 
Aînc.= 855,96 mp 
 
                                                 
1 Fără demisol 
2 Conf. Tab. 2.4 si 2.5 
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2.2.2 Determinarea rezistentelor termice specifice ale elementelor de constructie 
 

Clădirea a fost renovata in anul 2000 si nu prezintă deteriorari relevante. Subsolul 
este uscat. Avand insa in vedere ca anul constructiei este 1977, cu exceptia etajului 4 
si a acoperisului care sunt construite in 2000, conductivitatea termica de calcul λc a 
unor materiale va fi ajustata prin majorarea valorii normate a conductivitătii termice λ 
cu coeficientul de majorare „a” preluat din Mc 001/1 – 2006 [1], conform Tabelului 2.2. 
 
Tabelul 2.2 – Coeficienti de majorare a conductivitatii termice λ 

Nr. 
crt. 

Materialul Coeficient de majorare 
a 

1. Zidarie de caramida GVP cu vechime >30 ani 1,03 
2. Tencuiala cu vechime >20 ani  1,03 
3. Sapa din mortar de ciment M 100 vech.>20 ani 1,03 
4. Termoizol. din placi semirigide de vata minerala  1,15 

 
● Rezistenta termica specifica unidirectionala R 
 
In acest caz, rezistenta termica specifica unidirectionala R se calculeaza cu relatia: 
 

e

n

1j j

j

i

1
.

d1
R

α
+

λ
+

α
= ∑

=

 [m2K/W]    (1) 

 
unde:  αi -coeficient de transfer termic superficial la interior [W/m2K]; 

Ri = 1/αi – rezistenta termica la suprafata interioara [m2K/W]; 
αe -  coeficient de transfer termic superficial la exterior [W/m2K]; 
Re = 1/αe - rezistenta termica la suprafata exterioara [m2K/W]; 
a = coeficient de majorare a conductivitatii termice λ [-]. 

 
● Rezistenta termică specifică corectată R' 
 
În cazul cladirii analizate, alcatuirile constructive diverse ale peretilor exteriori si 
contactul lor cu tamplaria nu se regasesc in detaliile constructive din Normativele C 
107/3 [7] si C 107/5 [9], de aceea pentru calculul rezistentei termice corectate R’, 
respectiv a transmitantei termice U’, s-a utilizat metoda simplificata recomandata de 
Normativul C 107/3-2005 [7] Anexa H cu anumite corecturi care tin seama de efectele 
de la intersectii, ramificatii si colt. Rezultatele calculului sunt prezentate in la pct. 
2.2.2.1. 
Relatia de calcul:  

     2
RR' minmaxR

+
=    [m2.K/W] (2) 

n

n

b

b

a

a

max R
f

...
R
f

R
f

R
1

+++=    [m2.K/W] (3) 

 
    sejsimin RRRR +∑+=    [m2.K/W] (4) 
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'
j

j
j

d
R

λ
=     [m2.K/W] (5) 

nnjbbjaaj
'
j f....f.f. λ++λ+λ=λ   [W/(m.K)] (6) 

A

A
f a
a = , 

A

A
f b
b = ; 

A

A
f n
n =     (7) 

 
● Rezistenta termică corectată poate fi determinată cu relatia: 

 
R' = r × R       (8) 

unde 
r - coeficient de reducere care tine seama de prezenta puntilor termice, determinat cu 
relatia (9): 








 ∑ ∑+
+

=
∑

+
∑

+

=

A
.l

R1

1

A
R

A
.lR

1

1
r

ΧψΧψ
  [m2K/W]  (9) 

 
● Atunci când nu este justificat un calculul laborios, se poate omite utilizarea metodei 
coeficientilor specifici liniari şi punctuali de transfer termic, adoptând pentru 
coeficientul r una dintre valorile prevăzute de normativul C107/1 [6] la fazele 
preliminare de proiectare, când influenta puntilor termice se poate evalua printr-o 
reducere globala a rezistentelor termice unidirectionale.  
 
Orice valoare a coeficientului r cuprinsa intre 0,55 şi 0,8 este acoperitoare, iar o 
evaluare a coeficientului r de 0,75 va da o abatere nesemnificativa fata de rezultatele 
calculului coeficientilor liniari şi punctuali ai puntilor termice. 
In cazul de fata, coeficientii de corectie au fost calculati  

 
2.2.2.1 Pereti exteriori 

 
Detaliile de principiu ale structurii peretilor exteriori sunt prezentate in Fig. 2.1...2.4. 
 

 
 

Fig.2.1 Zidarie de caramida GVP de 25 cm 
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Fig.2.2 Zidarie din blocuri BCA de 30 cm 
 
 

 
 
 

Fig.2.3 Element prefabricat de fatada 
 
 
Peretii exteriori sunt alcatuiti dupa cum urmeaza:  

- la calcane si la fatada posterioara (Est) – zidarie de caramida GVP de 25 
cm grosime tencuiti la ambele fete (Fig.2.1);  

- la etajul 4, perimetral, zidarie din blocuri de BCA de 30 cm (Fig.2.2);  
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- la fatada principala (Vest) – panouri prefabricate din b.a. cu rolul de 
parapet-buiandrug, cu structura sandwich si termoizolatie inclusa (placi 
semirigide din vata minerala) (Fig.2.3). 

 
 

Tabelul 2.3 - Rezistenta termica specifica unidirectionala pe zone ale peretilor exteriori 
 

 Strat/material ρ 
kg/m3 

d 
m 

λc 
W/mK 

R 
m2k/W 

U 
W/m2K 

 
a. Pereti exteriori din zidarie de caramida GVP la niv. P+3E, fatade N, E, S si V 
1. Aer interior - -  0,125  
2. Tencuiala interioara 1700 0,020 0,896 0,022  
3. Zidarie caramida GVP 1475 0,240 0,721 0,333  
4. Tencuiala exterioara 1800 0,020 0,958 0,021  
5. Aer exterior    0,042  
     0,543 1,842 
 
b. Pereti exteriori din zidarie (noua) de blocuri BCA la nivelul E4, fatade N, E, S 
si V 
1. Aer interior - -  0,125  
2. Tencuiala interioara 1700 0,020 0,870 0,023  
3. Zidarie blocuri BCA (GBN 35)  675 0,290 0,270 1,074  
4. Tencuiala exterioara 1800 0,020 0,930 0,021  
5. Aer exterior     0,042  
  1,285 0,778 
 
c. Zona centurii din b.a.m. la planseul peste et.3 si 4 – fatada N si S 
1. Aer interior - -  0,125  
2. Tencuiala interioara 1700 0,020 0,870 0,023  
3. Centura beton armat monolit 2500 0,250 1,740 0,144  
4. Termoizolatie polistiren 16-20 0,050 0,042 1,190  
5. Tencuiala exterioara  1800 0,020 0,930 0,022  
6. Aer exterior    0,042  
     1,546 0,647 
 
d. Zona grinzilor pref. din b.a. la nivelele P, E1, E2, E3, fatadele N si S  
1. Aer interior - -  0,125  
2. Tencuiala interioara 1700 0,020 0,896 0,022  
3. Grinda pref. b.a. 2600 0,300 2,030 0,148  
4. Tencuiala exterioara 1800 0,020 0,958 0,021  
5. Aer exterior    0,042  
     0,358 2,793 
 
e. Zona stalpilor pref. din b.a. la nivelele P+3E, fatadele N, S, E si V 
1. Aer interior - -  0,125  
2. Tencuiala interioara 1700 0,020 0,896 0,022  
3. Stalp pref. din b.a. 2600 0,350 2,030 0,172  
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4. Tencuiala exterioara 1800 0,020 0,958 0,021  
5. Aer exterior    0,042  
     0,382 2,618 
 
f. 

 
Zona stalpilor din b.a.m. inglobati in zid. BCA la et.4, fatadele N, S si V 

1. Aer interior - -  0,125  
2. Tencuiala interioara 1700 0,020 0,870 0,023  
3. Stalp b.a.monolit 2500 0,250 1,740 0,144  
4. Termoizolatie polistiren 16-20 0,050 0,042 1,190  
5. Tencuiala exterioara 1800 0,020 0,930 0,022  
 Aer exterior    0,042  
     1,546 0,647 
 
g. 

 
Panoul prefabricat din b.a. la fatada V - in camp 

1. Aer interior - -  0,125  
2. Tencuiala uscata (gipscarton) 1100 0,020 0,442 0,047  
3. Strat b.a. pref. la exterior 2600 0,060 2,030 0,029  
4. Termoiz. vata minerala 140 0,100 0,051 1,962  
5. Strat b.a. pref. la interior 2600 0,060 2,030 0,029  
6. Tencuiala exterioara 1800 0,020 0,958 0,021  
 Aer exterior    0,042  
     2,255 0,443 
 
h. Panoul prefabricat din b.a. la fatada V - nervuri de rigidizare 2 buc/panou 
1. Aer interior - -  0,125  
2. Tencuiala int. (gipscarton) 1100 0,020 0,410 0,049  
3. Nervura b.a. pref. 2600 0,220 2,030 0,108  
4. Tencuiala exterioara 1800 0,020 0,958 0,021  
5. Aer exterior    0,042  
     0,345 2,898 
 
i. Zona peretelui exterior de la et.4 – fatada V 
1. Aer interior - -  0,125  
2. Tencuiala interioara 1700 0,020 0,870 0,023  
3. Zidarie blocuri BCA 1475 0,290 0,270 1,074  
4. Tencuiala exterioara 1800 0,020 0,930 0,021  
5. Aer in pod    0,084  
     1,327 0,754 
 
j. Zona peretelui exterior de la et.4 – fatada E 
1. Aer interior - -  0,125  
2. Tencuiala interioara 1700 0,020 0,870 0,023  
3. Zidarie blocuri BCA 1475 0,290 0,270 1,074  
4. Tencuiala exterioara 1800 0,020 0,930 0,021  
5. Aer exterior    0,042  
     1,285 0,778 
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k. Zona centurilor de b.a.m. de la fatada E 
1. Aer interior - -  0,125  
2. Tencuiala interioara 1700 0,020 0,896 0,022  
3. Centura beton armat monolit 2500 0,250 1,740 0,144  
4. Tencuiala exterioara  1800 0,020 0,958 0,021  
5. Aer exterior    0,042  
     0,354 2,825 
 
l. Zona grinzilor longitudinale 25 x 60 de la pl. peste et.4 - fatada E si V 
1. Aer interior - -  0,125  
2. Tencuiala interioara 1700 0,020 0,870 0,023  
3. Grinda beton armat monolit 2500 0,250 1,740 0,144  
4. Termoizolatie polistiren 16-20 0,050 0,042 1,190  
5. Tencuiala exterioara  1800 0,020 0,930 0,022  
6. Aer exterior    0,042  
     1,546 0,647 

 
 
Rezistenta termica medie corectata pe intreaga cladire este data de relatia: 

∑
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unde τ este factorul de corectie al temperaturilor exterioare, conf.C107/4 pct.3.7 [8]. In 
cazul peretilor exteriori τ=1,0. 
 
 
 
REZISTENTELE TERMICE CORECTATE ALE ELEMENTELOR VERTICALE  
 
Rezistentele termice corectate ale zonei opace a panourilor de pereti exteriori cu 
diferite alcatuiri, aflati in pozitii diferite in planul fatadelor (v. Tab.2.4) au fost calculate 
conf. precizarilor de la pct.2.2.2 de mai sus si utilizate la calculul rezistentei termice 
medii corectate a peretilor exteriori:  
 
Relatia de calcul:  
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'
PEU  =1/0,575 = 1,739 W/(m2K)  

 
Caracteristicile geometrice si termotehnice referitoare la aceste panouri de pereti 
exteriori, grupate in functie de orientarea fatadei de care apartin, sunt prezentate in 
Tab.2.4. 
 
Centralizatorul suprafetelor totale ale panourilor de fatada repartizate functie de 
orientare, respectiv al suprafetei opace si a celei vitrate care le alcatuiesc, se gaseste 
in Tab.2.5. 
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Tabelul 2.4  CARACTERISTICILE PERETILOR DE INCHIDERE IN FUNCTIE DE TIP SI ORIENTARE 
 

Date calculate privind elementele componente ale panourilo Nr. 
crt. 

Orien- 
tare 

Tip Nr. buc 
x Spanou 

R’ 
[m2K/W] 

r=R’/R U’ 
[W/(m2K)] 

STOTAL 
[mp] 

SVITRAT 
[mp] 

SOPAC 
[mp] 

 
OBS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 P1 8 x 16 0,473 0,871 2,114 128,00 - 128,00 P, E1, E2, E3 
2 P2 2 x 15 1,102 0,857 0,907 30,00 - 30,00 Etaj 4 
3 P3 3 x 3,36 0,457 0,842 2,188 10,08 - 10,08 Etaj 1, 2 si 3 (in consola) 
4 

 
N 

P’3 1 x 3,15 1,026 0,798 0,975 3,15  3,15 Etaj 4 (in consola) 
   R’med,N = 0,512   171,23 - 171,23  

5 P1 8 x 16 0,473 0,871 2,114 128,00 - 128,00 P, E1, E2, E3 
6 P2 2 x 15 1,102 0,857 0,907 30,00 - 30,00 Etaj 4 
7 P3 3 x 3,36 0,457 0,842 2,188 10,08 - 10,08 Etaj 1, 2 si 3 (in consola) 
8 

 
S 

P’3 1 x 3,15 1,026 0,798 0,975 3,15  3,15 Etaj 4 (in consola) 
   R’med,S = 0,512   171,23 - 171,23  

9 P1E 9 x 11,52 0,504 0,928 1,984 103,68 32,40 71,28 Cu ferestre 2,40 x 1,50 
10 

 
P’1E 2 x 10,80 1,075 0,836 0,930 21,60 7,20 14,40 Cu fer.2,40x1,50, la et.4 

11 P2E 2 x 11,52 0,508 0,935 1,968 23,04 4,80 18,24 Cu ferestre 1,60 x 1,50 
12 P’2E 1 x 10,80 1,081 0,841 0,925 10,80 2,40 8,40 Et.4 cu fer.1,60x1,50 
13 P3E 4 x 11,52 0,514 0,946 1,945 46,08 3,84 42,24 E1, E2, E3 (gr. sanit) 
14 P’3E 1 x 10,80 1,033 0,804 0,968 10,80 0,96 9,84 Et.4 ax 4-5 (gr. sanit) 
15 P4E 3 x 9,60 0,501 0,923 1,996 28,80 10,80 18,00 Casa scarii, et.1, 2, 3 
16 P’4E 1 x 9,00 1,073 0,835 0,932 9,00 3,60 5,40 Casa scarii et.4 
17 

 
 
 

E 

P5E 1 x 9,60  0,504 0,928 1,984 9,60 3,15 6,45 Casa sc.- usa acces curte 
   R’med,E = 0,563   263,40 69,15 194,25  

18 P1V 12 x 11,52 0,849 0,376 1,178 138,24 86,40 51,84 Etaj 1, 2, 3 ax 1-5 
19 P’1V 3 x 9,6 0,849 0,376 1,178 28,80 18,00 10,80 Etaj 1, 2, 3 ax 5-6 
20 P2V 4 x 10,80 1,141 0,861 0,876 43,20 10,80 32,40 Etaj 4 ax 1-5 (la pod) 
21 

 
 

V 
P3V 1 x 9,0 1,141 0,861 0,876 9,00 2,70 6,30 Etaj 4, ax 5-6 
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22 P4V 1 x 9,6 0,445 0,820 2,247 9,60 4,42 5,18 Parter (intrare principala) 
23 

 
P5V 3 x 11,52 0,436 0,803 2,293 34,56 18,60 15,96 Parter, fatada Vest ax 2-5 

   R’med,V = 0,775    263,40 140,92 122,48  
 
 
 

Tabelul 2.5  SUPRAFETE TOTALE ALE PERETILOR EXTERIORI IN SUPRASTRUCTURA, DUPA ORIENTARE 
Nr. 
crt. 

ORIENTARE SUPRAFATA 
TOTALA  

[mp] 

SUPRAFATA 
VITRATA  

[mp] 

SUPRAFATA 
OPACA  

[mp] 
1. NORD 171,23 - 171,23 
2. SUD 171,23 - 171,23 
3. EST 263,40 69,15 194,25 
4. VEST 263,40 140,92 122,48 

5. Total general 869,26 210,07 659,19 
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2.2.2.2 Planseul de pod 
 
Planseul de pod (peste et.4) este alcatuit conform detaliului din Fig.2.4: 
 

 
 

Fig.2.4  Detaliu planseu de pod  
 

Tabelul 2.6 Rezistenta termica specifica unidirectionala a planseului de pod 
 Strat/material ρ 

kg/m3 
d 
m 

λ 
W/mK 

R 
m2k/W 

U 
W/m2K 

1. Aer interior - -  0,125 
2. Tavan fals gipscarton 1700 0,015 0,41 0,037 
3. Aer 5 cm  0,050  0,110 
4. Astereala 2,4 cm 550 0,024 0,170 0,141 
5. Planseu cu gr. din lemn 550 0,020 0,170 0,118 
6. Termoiz. vata minerala3 140 0,080 0,051 1,568 
7. Folie protectie PVC 1800 0,001 0,380 - 
8. Aer in pod    0,084 

 

     2,183 0,458 
 
Suprafata planseului de pod: AP = 173,16 mp 
Perimetrul l= 55,60 m 
Conf.NP060 [10], Tab.A3-1, coeficientul de transmitanta termica liniara Ψ=0,47 
W/(m.K). Rezulta coeficientul de corectie r calculat cu rel.(9): 
 

752,0
329,1
1

16,173
47,0x60,55x183,2

1

1

A

.lR
1

1
r ==









+

=
ψ

+

=
∑

 

 
Rezistenta termica si respectiv transmitanta termica corectata a planseului-terasa: 

 
R’T= 2,183 x 0,752 = 1,642 [m2K/W] 
U’T= 1/R = 1/1,642 = 0,609 [W/m2K] 

                                                 
3 Material deteriorat, grosime neuniforma 
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2.2.2.3 Planseul peste demisolul neincalzit (cota +0,00) 
 

 
 

Fig.2.5  Detaliu planseu de pod  
 
 
Demisolul este neincalzit, deci se va lua in considerare planseul peste demisol pentru 
calculele ce se efectueaza in cadrul expertizei, respectandu-se prevederile 
normativului C107/5-2005 pct.7.2 [9] referitoare la acest caz.  
 
Suprafata placii peste demisol: As=128,80 mp 
Perimetrul interior: l=  42,15 m 
 
Tabelul 2.7 Rezistenta termica specifica unidirectionala a placii peste demisol 
 Strat/Material ρ 

kg/m3 
d 
m 

λ 
W/mK 

Rj 
m2k/W 

U 
W/m2K 

1. Aer interior     0,167 
2. Pardoseala mocheta 1800 0,010 0,260 0,038 
3. Sapa suport mortar cim. 1800 0,020 0,958 0,021 
4. Termoiz. vata min FI120 140 0,020 0,051 0,392 
5. Placa b. a. pref 2600 0,120 2,030 0,059 
6. Aer in demisol    0,084 

 

     0,761 1,314 
 
Conf.NP060 [10], Tab.A3-4, coeficientul de transmitanta termica liniara Ψ=0,31 
W/(m.K). Rezulta coeficientul de corectie r: 
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899,0
086,1
1

8,128
31,0x15,48x761,0
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Rezistenta termica si respectiv transmitanta termica corectata a planseului-terasa: 
R’T= 0,761 x 0,899 = 0,684 [m2K/W] 
U’T= 1/R = 1/0,684 = 1,462 [W/m2K] 

 
 

2.2.2.4 Plansee peste spatii reci (cota +3,20) 
 
a. Planseu peste pasajul traficabil: S=35,18 mp; P = 27,70 m 
 

 
 

Fig.2.6 Detaliu planseu peste pasaj traficabil 
 
 
Tabelul 2.8 – Rezistenta specifica unidirectionala a planseului peste pasaj 
 Strat/material ρ 

kg/m3 
d 
m 

λ 
W/mK 

R 
m2k/W 

U 
W/m2K 

1. Aer interior - -  0,167 
2. Pardoseala mocheta 1800 0,010 0,260 0,038 
3. Sapa suport mortar cim. 1800 0,020 0,958 0,021 
4. Termoiz. vata min FI120 140 0,020 0,051 0,392 
5. Placa b. a. pref 2600 0,120 2,030 0,059 
6. Aer exterior    0,042 

 

     0,719 1,391 
 
Conf.NP060 [10], Tab.A3-4, coeficientul de transmitanta termica liniara Ψ=0,51 
W/(m.K). Rezulta coeficientul de corectie r: 



 
 

 36 

( ) 776,0
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Rezistenta termica si respectiv transmitanta termica corectata a planseului-terasa: 

R’T= 0,719 x 0,776 = 0,557 [m2K/W] 
U’T= 1/R = 1/0,557 = 1,795 [W/m2K] 

 
b. Placa in consola (bowindow) la cota +3,20 fatada Vest: S = 13,14 mp; P=36,7 m 
 
Tabelul 2.9 – Rezistenta specifica unidirectionala a planseului in consola, cota +3,20 
 Strat/material ρ 

kg/m3 
d 
m 

λ 
W/mK 

R 
m2k/W 

U 
W/m2K 

1. Aer interior - -  0,167 
2. Pardoseala mocheta 1800 0,010 0,260 0,038 
3. Sapa suport mortar cim. 1800 0,020 0,958 0,021 
4. Termoiz. vata min  140 0,050 0,051 0,980 
5. Placa b. a. pref 2600 0,120 2,030 0,059 
6. Aer interior    0,042 

 

     1,307 0,765 
 
Coeficientul de corectie r: 

( ) 547,0
825.1
1

14,13
50,0x7,36x307,1

1
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Rezistenta termica si respectiv transmitanta termica corectata a placii in consola: 

R’T= 1,307 x 0,547 = 0,715 [m2K/W] 
U’T= 1/R = 1/0,715 = 1,399 [W/m2K] 

 
Rezistenta  termica corectata medie ponderata a planseelor peste spatii reci rezulta din 
relatia: 

]W/Km[599,0
36,48

715,0x18,13557,0x18,35
R 2'

PR,med =
+

=  

='
PR.medU 1/0.599=1,669 [W/(m2K)] 

 
 
 2.2.2.5 Zona vitrata 
 
Tamplaria este din PVC, cu geam dublu termoizolant avand R’=0,49 m2K/W  
Transmitanta termica corectata a zonei vitrate: 041,2490,0/1U'

w ==  [W/(m2K)] 
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 2.2.2.6 Calculul temperaturii interioare a spatiului neincalzit (Tu) 
 
Temperaturile interioare ale spaţiilor şi încăperilor neîncălzite se determină conform 
STAS 1907/2-97. 
Astfel, temperatura medie interioara a demisolului pe perioada de incalzire se 
considera 8 C. 
Temperatura medie interioara a podului pe perioada de incalzire se considera -13 C. 
 
 
2.2.3 Rezistenta termica specifica globala a cladirii reale 
 

2.2.3.1 Incadrarea in clasa de inertie termica 
 
In functie de clasa de inertie termica si regimul de incalzire, cladirile cu alta functiune 
decat locuire se incadreaza intr-una din categoriile 1 sau 2 conf. Mc001/1, Tab.11.5 si 
11.6 [1] modificate prin Ord.MDRT nr.2513/2010. 
 
Tabelul 2.11 - Valorile mj si Aj calculate pentru intreaga cladire conform C107/2 - 2005 
Anexa B 
Nr. 
crt. 

ELEMENTUL „j” ρ 
[kg/m3] 

d 
[m] 

mj 
[kg/m2 ] 

djj A/Am  

[kg/m2 ] 
1. Pereti exteriori zid.GVP 1475 0,25/2 442,50 58,04 
2. Pereti exteriori zid.BCA   675 0,25/2 202,50 26,80 
3. Pereti interiori 1475 0,150 87,70 37,05 
4. Plansee 2600 0,120 312 248,49 
 Stalpi b.a. pref. 45x35 2600 0,350 26,45 26,45 
5. Grinzi b.a.m. 25 x 60 2500 0,250 22,07 22,07 
 Grinzi b.a. pref.30 x 50 2600 0,300 22,95 22,95 
7. Planseu la sp. neincalzit 2600 0,12/2 156,00 23,42 

461,07 
 

2

d

jj m/kg40007,461
A

Am
>=

∑     (12) 

 
Cladirea se incadreaza in clasa de inertie termica mare (categoria 1). 
 
 
 2.2.3.2 Calculul rezistentei termice R’nec 

 
Rezistenta termica necesara, din considerente igienico-sanitare, se calculeaza cu 
relatia de mai jos, conf.C107/3 pct.13.1: 
 

]W/Km[
T.
T

R 2

maxii

'
nec

∆α

∆
=      (13) 

în care : 
αi este coeficientul de transfer termic superficial la interior 
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ΔΔΔΔT = Ti - Te (diferenta de temperatura normata între interior si exterior) 
Te= -18°C (SR 1907-1, zona III, iarna) 
Temperatura interioara medie ponderata, conf.C107/3 pct.5.2, este Ti = + 18,40°C. 
 
∆Ti max este diferenta maximă de temperatură, admisă între temperatura interioară şi 
temperatura medie a suprafetei interioare ∆Ti max = Ti - Tsimed si a fost preluata din 
tabelul VI, C107/3, functie de destinatia clădirii şi de tipul elementului de constructie.  
 
Pentru cladiri din categoria 1: 
- pentru peretii exteriori ΔTi max = 4,5 °C 
- pentru planseul de pod ΔTi max = 3,5 °C 
- pentru placa peste demisol si spatii reci ΔTi,max = 2,5 °C (C107/3 Tab.VI si C107/5 
Tab.IV) 
 
Rezistenta termica corectata a fiecarui element al anvelopei trebuie sa indeplineasca 
conditia ca R’ > Rnec 
 
Rezultatele calculelor sunt prezentate sintetic in Tabelul 2.12. 
 
 
 2.2.3.3 Valoarea R’min stabilita pe criterii de economie de energie 
 
Rezistenta termica minima R'min, necesara în scopul reducerii consumului de energie, 
are valori pentru specifice pentru fiecare element al anvelopei cladirilor din categoria 1 
si 2, reglementate prin Ordinul MDRT nr. 2513/2010 (care inlocuieste Tabelul VI din 
C107/4). Cladirea expertizata se incadreaza in categoria 1. 
 
Rezistenta termica corectata a fiecarui element pe ansamblul anvelopei trebuie sa 
indeplineasca conditia ca R’ > R’min 
 
Tabelul 2.12 – Rezistentele termice R’, R’nec si R’min ale elementelor anvelopei 
Nr. 
crt 

Elementul ∆∆∆∆Ti max 

°C 
Ti 
°C 

Te (Tp) 
°C 

αi 

W/m2K 
R’m 

m2K/W’ 
R’nec 

m2K/W 
R’min 

m2K/W 
1. Pereti exteriori 4,5 18,63   -18 8 0,575 1,011 1,800 
2. Pereti exteriori la 

pod (et.4, ax C) 
4,5 18,63 -13 8 1,285 0,872 1,800 

3. Zona vitrata  18,63 -18 8 0,490  0,500 
4. Planseu de pod 3,5 18,63 -13 8 1,642 1,121 4,500 
5. Planseu la spatii reci 2,5 18,63 -18 6 0,599 2,427 1,800 
6. Planseu la spatiu neinc. 2,5 18,63 +8 6 0,684 0,871 2,900 
7. Placa pe sol 2,5 18,63 +1 6 1,342 1,160 2,900 
 
 
Rezulta ca nici unul dintre elementele anvelopei cladirii nu indeplineste conditia 
R’m>R’min si doar cateva respecta conditia R’m>R’nec. 
 
Aprecierea performantelor elementelor anvelopei se poate face si prin compararea 
valorilor R’m cu valorile normate R’min si R’nec, conf.Mc001 - PI, pct.I.11.2 cu relatiile:  
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100x
R
R

p '
nec

'
m

1 =  [%]      (14) 

 

100x
R
R

p '
min

'
m

2 =    [%]     (15) 

 
Rezistenta termica medie corectata a anvelopei cladirii se calculeaza cu relatia 
(10): 

∑

∑
=

=

=

n

1j mj

jj

n

1j
j

'
M

R

A

A
R

τ
    [m2K/W] 

unde 
Aj este aria elementului „j” al anvelopei [m2]; 
R’mj este rezistenta termica medie corectata a elementului de tip „j” al anvelopei, pe 
intreaga cladire [m2K/W]. 
τ este factorul de corectie al temperaturilor exterioare se calculeaza cu relatia: 

][
TT

TT

ei

ji
−

−

−
=τ      (16) 

 
Valorile τ sunt precizate in normativul C107/1, pct.3.7 [6] si sunt considerate in calcul 
conform Tabelului 9: 
 
Tabelul 2.13 – Marimi utilizate in calculul R’M 
Nr. 
crt 

ELEMENTUL 
ANVELOPEI 

Amj 
[mp] 

Coef. 

mjτ  

Amj.τmj 

[mp] 
'
mjR  

[m2K/W] 

'R/1U'
mj =

W/(m2.K) 

Lj=Aj x 
U’j 

[W/K] 
1 Pereti exteriori 659,19 1,00 659,19 0,575 1,739 1146,331 
2 Zona vitrata 210,07 1,00 210,07 0,490 2,041 428,753 
3 Planseu de pod 173,16 0,50 86,58 1,642 0,609 105,454 
4 Planseu sp.neinc 133,90 0,50 66,95 0,684 1,462 172,516 
5 Planseu sp. reci 48,32 1,00 48,32 0,599 1,669 80,646 
TOTAL ANVELOPA  1224,64     1945,545 
VOLUMUL INCALZIT 2755,40 mc 

 
 

Rezulta: [ ]W/Km681,0

342,1
77,4

599,0
32,48

684,0
95,66

642,1
58,86

490,0
07,210

575,0
19,659

64,1224
R 2'

M =

+++++

=  

 
U’M = 1/0,681=1,468 [W/m2K] 
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2.3. Determinarea coeficientului global de izolare termica 
 
Coeficientul global de izolare termica efectiv al unei cladiri sau parti dintr-o cladire, 
G1ef, se calculeaza conf. C107/2 pct.2 cu relatia:  
 











 τ
= ∑ '

mj

jj

înc R

.A

V
1

ef1G   [W/(m3K)]    (17) 

unde: 
V - volumul cladirii [m3]  
Aj - aria alementului de anvelopa ”j” [m2] 
R'mj - rezistenta termica medie corectata a elementului de anvelopa ”j” [m2K/W] 
τj - factorul de corectie al temperaturilor exterioare, conf. C107/1 pct.3.7 [6] (v. Tab 12) 
 
Tabelul 2.14 – Valorile introduse in calculul coeficientului global de izolare termica G1 
 
Nr. 
crt 

ELEMENTUL 
ANVELOPEI 

Aj 
[mp] 

R’mj 
[m2K/W] 

Aj/R’mj τj Aj.τj/R’mj 

1 Pereti exteriori 659,19 0,575 1146,331 1,00 1146,331 
2 Zona vitrata 210,07 0,490 428,753 1,00 428,753 
3 Planseu de pod 173,16 1,642 105,454 0,50 52,727 
4 Planseu sp.neinc 133,90 0,684 172,516 0,50 86,258 
5 Planseu sp. reci 48,32 0,599 80,646 1,00 80,646 
 TOTAL 1798,269 
 
Vinc = volumul incalzit al cladirii = 2755,40 [m3] 
G1ef=(1/2755,40) x 1798,269=0,653 [W/m3K] 
Gef=G1ef+G2ef 

 
Calculul G2ef are la baza prevederile NP 008/97 [24] privind igiena compozitiei aerului 
in spatii cu diverse destinatii, in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna-
vara.  

 
G2ef = 0,34 x nef  (W/m3.K)     (18) 

 
nef =0,972[h-1] – numarul mediu de schimburi de aer  

 
Cladirea Directiei Regionale Cluj a ANCOM, cu ocupare discontinua, se 

incadreaza in categoria cladirilor cu inertie mare. 
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Calculul numărului de schimburi de aer n (1/h)  
 

Evaluarea valorii nr. mediu al schimburilor de aer a spatiilor incalzite, pt.determinarea 
G2ef se calculeaza pentru perioada de incalzire cu spatiile ocupate respectiv pentru 
perioada de dupa program, sambata, duminica si sarbatorile legale. 
 
Tabelul 2.15 Date pentru calculul „n” in perioada ocupata 
Nr.crt. Destinatie Nr.schimburi de aer (1/h) 

In perioada ocupata 
Suprafata 

(mp) 
1 Birouri 4 586,2 
2 Arhiva 3 13,7 
3 Casa scarii 1 79,50 
4 Grupuri sanitare 5 46.30 
5 Hol 1 82,06 
6 Magazii  1 4,7 
7 Bufet 4 24,30 
8 Sala echipamente 2 19,20 
Total suprafata 855,96 
Nr. med. schimburi de aer         3,411 
 
Tabelul 2.16 Date pentru calculul „n” in perioada neocupata 
Nr.crt. Destinatie Nr.schimburi de aer (1/h) 

In perioada neocupata 
Suprafata 

(mp) 
1 Birouri 0,20 586,2 
2 Arhiva 0,20 13,7 
3 Casa scarii 0,20 79,50 
4 Grupuri sanitare 0,20 46.30 
5 Hol 0,20 82,06 
6 Magazii  0,20 4,7 
7 Bufet 0,20 24,30 
8 Sala echipamente 2 19,20 
Total suprafata 855,96 
Nr. med. schimburi de aer         0,240 
 
 
Numarul mediu de schimburi de aer pe perioada de incalzire : 
(3,411 sch/h x 1208 ore + 0,240 sch/ h x 4024 ore ) : 5232 ore = 0,972  sch/h 
 
G2ef=0,34 x nef = 0,34 x 0,972 =0,330 (W/m3.K) 
Rezulta: 

Gef=G1ef+G2ef = 0,653 + 0,330 = 0,983 (W/m3.K) 
 
Pentru determinarea valorii de referinta a coeficientului global de izolare termica, 
Gref: 
 
Valoarea limita a coeficientului global de izolare termica G1 de referinta (G1ref) pentru 
cladiri cu alta destinatie decat locuire (G1ref), se calculeaza conf. prevederilor C107/2 
pct.3 cu relatia:  
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++++=
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A

P.d
c

A
b
A

a
A

V
1

1G 4321

înc
ref     [W/(m3K)]   (19) 

unde 
A1 – aria suprafetelor opace ale peretilor exteriori = 659,19 m2   
A2 – aria suprafetei planseului peste ultimul nivel (la pod) = 173,16 m2   
A3 – aria suprafetei planseelor de la partea inferioara aflate in contact cu exteriorul 
(pe sol si peste subsol) = 118,0+15,9+48,32=182,22 m2   
A4 – aria suprafetei peretilor transparenti/zonei vitrate = 210,07 m2   
P – perimetrul exterior al spatiului incalzit:  48,15 m 
a,b,c,d – coeficienti de control pentru elementele de constructie mentionate mai sus, 
pentru cladiri nerezidentiale de categoria 1, conf.C107/2 [6’] Tabelul 1, cu valorile 
reglementate prin Ord.MDRT nr.2513/2010 [35] astfel: 
a=1,80; b=4,50; c=2,90; d=1,40; e=0,50;  
 

K])[W/(m344,0)
50,0

07,210
15,48.40,1

90,2
22,182

50,4
16,173

80,1
19,659

(
40,2755

1
1G 3

ref =++++=  

 
Numarul de schimburi de aer necesar pentru cladirea de referinta se determina din 
conditia asigurarii confortului fiziologic si ratiei de aer proaspat din spatiile ocupate. 
 
nref=0,972 [h-1]  
 
G2ref =0,34 x 0,972 = 0,330 [W/(m3K)] 
 
Gref = 0,344 + 0,330 = 0,674 [W/(m3K)] 
 

Gef=0,983 [W/(m3K)] > Gref = 0,674 [W/(m3K)] 
 
Conditia ca Gef<Gref nu este indeplinita, deci nivelul de izolare termica nu este 
corespunzator sub acest aspect. 
 
Aceasta verificare este obligatorie la clădirile noi, iar la clădirile existente are un 
caracter de recomandare. 
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2.4 Determinarea temperaturilor pe suprafata interioara a 
elementelor de constructie exterioare si a temperaturii din interiorul 
incaperilor 
 
Pentru temperatura interioara Ti=18,40°C si umiditatea relativa φi =60%, temperatura 
punctului de roua θr=10,28°C conform C107/3 [7], anexa B. 
 
Temperaturile superficiale medii Tsi,m, aferente elementelor de constructie sunt 
calculate în tabelul de mai jos, in care:  

 
Tsi,m =Ti – ∆T/(αi.R’m);    ∆Ti = Ti-Tsi,m  [°C]    (20) 

 
∆Timax – conf. C107/3 Tab.VI si C107/5 Tab.IV  
 
αi – conf.C107/3 Tab.II si respectiv Rsi si Rse conf.C107/5 pct.4.3 [9], in care se 
precizeaza valorile rezistenţelor termice superficiale care se vor utiliza la calculele 
termotehnice ale elementelor de construcţie în contact cu solul.  
 
Astfel, pentru suprafeţe orizontale  în spaţii încălzite, la fluxul termic de sus in jos: 
 

            1          1 
Rsi  =  ----  =  ------  =  0,167     m2K/ W   (21) 

            αi          6 
 
Tabelul 2.17 Temperaturile pe suprafetele interioare ale elementelor anvelopei 
Nr. 
crt 

ELEMENT Ti 
°C 

αi 
W/(m2K)

R’m 
m2K/W 

∆T 
°C 

∆T/ 
/(αiR’m) 

Tsi,m 
°C 

∆Timax 
°C 

∆Ti 
°C 

1 Per. exteriori 18,63 8 0,575 36,63 7,913 10,487 4,5 7,913 
2 Per.ext. pod  18,63 8 1,285 31,63 3,055 15,345 4,5 3,055 
3 Zona vitrata 18,63 8 0,490 36,63 9,286 9,114  9,286 
4 Planseu pod 18,63 8 1,642 31,63 2,390 16,010 3,5 2,390 
5 Pl. la spatii reci 18,63 6 0,599 36,63 10,128 8,272 2,5 10,128 
6 Pl. spatiu neinc. 18,63 6 0,684 10,63 2,534 15,866 2,5 2,534 
          
 
 
Conditia sa nu apara condens pe suprafata interioara a unui element de constructie 
exterior este ca Tsi,m > θr.  
 
Aceasta conditie nu este îndeplinita in cazul suprafetei vitrate si a planseului peste 
spatii reci unde, si din acest punct de vedere, sunt necesare masuri pentru 
imbunatatirea performantei energetice.  
 
 

• Determinarea temperaturii medii din interiorul cladirii 
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Conform Metodologiei Mc001 – 2006 PII, daca diferenta intre temperaturile 
conventionale de calcul ale diferitelor zone este mai mica de 4°C, se poate efectua 
calculul monozonal.  
Temperatura interioara de calcul a cladirii se calculeaza cu relatia: 
 

∑

∑
=

uj

ujj
j V

V.θ
θ   [°C]     (22) 

unde 
θj - este temperatura interioara de calcul a încaperilor direct încalzite (conf.SR1907-2); 
Vuj - este volumul util al fiecarei încaperi direct încalzite (acolo unde încaperile nu au 
aceeasi înaltime libera; se calculeaza prin înmultirea ariei utile a încaperii cu înaltimea 
libera a acelei încaperi). 
 
Tabelul 2.18 Date pentru determinarea temperaturii interioare de calcul θi 
Nr.crt. Destinatie Temperatura interioara cf. STAS 

1907/2 (C) in perioada ocupata 
Suprafata 

(mp) 
1 Birouri 20 586,20 
2 Arhiva 15 13,70 
3 Casa scarii 15 79,50 
4 Grupuri sanitare 15 46.30 
5 Hol 15 82,06 
6 Magazii  15 4,70 
7 Bufet 20 24,30 
8 Sala echipamente 18 19,20 
Total suprafata 855,96 
Temperatura interioara medie 
ponderata pe perioada de incalzire 
normala 

18,63 ºC 

Temperatura interioara medie ponderata pentru cladire in perioada ocupata este θi = 
+18,63 ºC. 
 
Pe perioada de incalzire redusa temperatura interioara este θi = +12,00 ºC 
 
Temperatura interioara conventionala de calcul pentru cladire este θi = +18,63 ºC 
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2.5 Consumul anual de caldura si emisia anuala de CO2 
 
● Regimul de ocupare al clădirii 
 
Cladirea este cu ocupare discontinua, incalzirea cladirii fiind considerata cu 
intermitenta.  

Cladirea ANCOM Cluj are asigurată utilităţile: apă rece, (la grupuri sanitare) 
apă caldă, canalizare, incalzire centrala, instalatii de iluminat, instalatii de conditionare 
a aerului. 

Instalatiile relevante pentru analiza termica si energetica sunt cele de incalzire, 
apă calda, instalatii de conditionare a aerului si cele electrice. 

o numarul de ocupanti  din clădire:  
- maxim 47 persoane  
– program de functionare 8 h/zi, 5 zile/saptamana 

Beneficiarul a pus la dispozitia auditorului energetic documentatia tehnică 
(partiala) care a stat la baza executiei instalatiilor termice, sanitare si electrice 
(iluminat) aferente cladirii si care cuprinde: 
- planuri ale instalatiilor de încălzire - NU  
- instalatii electrice interioare – DA  
- instalatii sanitare interioare DA 
- instalatii de conditionare a aerului NU 
 

• Instalatii de incălzire : 
 
Clădirea este prevăzută cu radiatoare monobloc din otel avand urmatoarele 

dimensiuni: 
- 22 K 600/1800 -1  
- 22 K 600/1600 -1  
- 22 K 600/800- 2  
- 22 K 600/600 - 4  
- 21 K 600/400 -4  
- 11 K 600/400 -8  
- 600/150/2 –3  elementi -1  
Total 21 buc radiatoare. 
 
Pentru incalzirea birourilor s-au prevazut ventiloconvectoare de perete. 
Ventiloconvectoarele asigura încălzirea încăperii iarna, respectiv răcirea şi 

uscarea aerului vara. Aparatele montate sunt prevazute cu patru tevi izolate 
corespunzator. Ventiloconvectoarele au capacitatea de incalzire  cuprinsa intre 2,5 – 
5,70 o capacitate de racire cuprinsa intre 0,80 – 1,9 kw,dupa cum urmeaza : 

-ASAS 1   Qi/Qr = 2.5/0.80 kW    25 
-ASAS 2  Qi/Qr = 5.70/1.90 kW      5 
Total 30 ventiloconvectoare. 
 
Debitul de căldură total instalat pentru incalzirea incaperilor este de 110,1 kW.  

 Agentul termic utilizat pentru incalzire este apă caldă 70/60°C preparat in 
centrala termica existenta. 
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Necesarul de caldura a fost calculat conform STAS 1907/97, pentru te = -18 ºC. 
- Qtotal asigurat de CT = 136 kW. In aceasta valoare este inclusa necesarul de 

caldura pentru incalzire, si necesarul de caldura pentru prepararea apei calde. 
 Contor de energie termica nu exista. 
 Exista un singur contor de gaze naturale si un contor de apă rece, montate la 
limita de proprietate a incintei. 
 Conductele de distributie agent termic, apa rece si apa calda al  sunt montate 
sub tavanul demisolului  incalzit al cladirii. Distributia agentului termic se face printr-o 
retea de conducte ramificate. Pe fiecare ramura sunt prevazute vane de inchidere si 
robineti de golire in stare de functionare. 

Conductele de distributie sunt in stare buna, cu izolatie termica uscata, 
continua. 
 Distributia de agent termic în clădire este inferioară. Conductele de distributie 
din demisol sunt  termoizolate cu cochilii de vată minerală, in stare buna. 

 
 Proportia intre transferul termic prin radiatie si transferul termic prin 
convectie:incalzire convecto-radiativa 50-50 %, sistem de incalzire cu corpuri 
statice,de temperatura medie, cu temperatura elementului radiant de maxim 70 C. 
 Tipul sistemului de asigurare a instalatiei de incalzire contra suprapresiunilor:cu 
vas de expansiune inchis si supape de siguranta. 
 Pozitia de amplasare a sursei de energie: in interiorul cladirii incalzite. 
 Tipul retelei de distributie: configurare arborescenta. 
 Natura energiei utilizate: energie conventionala, incalzire cu combustibili fosili-
gaze naturale. Modul de asigurare a microclimatului:incalzire cu intermitenta, 8 h/zi 
functioneaza incalzirea normala, iar dupa masa, noaptea, sambata, duminica se 
asigura incalzirea de garda. 

Dimensiunea conductei de distributie intre cazan si prima coloana este de 57 x 
3 mm Racordul de apă rece are dimensiunea de 21/2” Ol Zn. Conducta de recirculare 
acc nu exista . 

Încălzirea incaperilor din cladire se realizează cu corpuri de încălzire statice, 
radiatoare din otel si ventiloconvectoare. Numărul total de corpuri de incalzire statice 
din clădire este de 51 buc. Radiatoarele sunt prevăzute cu robinete de dublu reglaj, 
fara cap termostatic.  

Reglarea temperaturii agentului termic se face automatizat in functie de 
temperatura aerului exterior si de temperatura interioara. Automatizarea se realizeaza 
cu  sonda externa, sonda de imersie, regulator electronic. Toate aceste utilaje sunt 
montate in centrala termica din demisol. 
Condiţiile convenţionale de calcul sunt fixate prin valorile: θ tur =70°C, θ retur = 60º C,
 Ti =18,63°C,     Te=   -18°C 
 

• Instalatiile de preparare a apei calde menajere 
 

În clădirea analizata este asigurată  apă calda în grupurile sanitare. Apa caldă 
este preparata cu un boiler vertical indirect, cu acumulare de V = 200 l montat in 
centrala termica. 
 
Numarul de obiecte sanitare : 
- Lavoare : 10 
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- WC: 10 
- Pisor: 5  
- Cazi de dus : 2  
- Spalator vase : 1  
 

Conductele de distributie din demisol  sunt in stare buna, neexistand  pierderi 
de apa. 
 Bateriile obiectelor sanitare sunt cele moderne, cu economisirea apei, 
neexistand pierderi  de fluid. 
Armaturile de servicii prevazute langa obiectele sanitare sunt functionale. 

In centrala termica nu exista contor pentru apă caldă. La limita de proprietate 
este montat un contor de apă rece la limita incintei. 
          Conductele de distributie a apei calde sunt montate sub tavanul demisolului si 
sunt izolate termic. Izolatia termica este in stare buna, uscata. 
Rezulta: 

- numarul punctelor de utilizare apa calda: 12  
- numarul punctelor de utilizare apa rece:   28  

 
• Instalatii de iluminat electric 

 

nP - puterea instalată pentru iluminat = 8.232  kW 
 
Instalatiile electrice de lumină (corpuri de iluminat , aparataje, tuburi de protectie si 
conductori)si prize au fost executate in 1977. Ultima reparatie curenta s-a efectuat in 
anul 2000. 
Sistemul de iluminat s-a realizat cu corpuri de iluminat fluorescente (in birouri). La 
grupurile sanitare s-au prevazut corpuri de iluminat incandescente etanse. Instalatia 
electrica in starea in care exista, este executata la nivelul cerintelor anului 2000. 
 

• Instalatiile de climatizare a aerului: 
 

In toate incaperile de birouri de la parter si etajele 1-4 confortul termic  se  
asigura cu ventiloconvectoare de perete si de pardoseala. 

La cota + 15,45 este amplasat  un răcitor de apă( chiller) cu capacitatea de 
răcire de 38,5 kW si Pel = 15 kW, cu modul hidraulic format din electropompe, 
rezervor tampon, vas de expansiune armături. 
 
 
2.5.1 Calculul consumului anual de energie pentru încalzire 
 

2.5.1.1 Parametrii climatici 
 
● Temperatura conventionala exterioara de calcul 
 
Temperatura conventionala de calcul a aerului exterior pe timp de iarna se 
considera conform STAS 1907/1 Anexa A Tab.8; astfel, pentru localitatea Cluj- 
Napoca, Te = - 18°C. 
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● Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare 
Intensitatile medii lunare si temperaturile exterioare medii lunare au fost stabilite în 
conformitate cu Mc001 - PI, anexa A.9.6 si respectiv SR 4839, pentru localitatea Cluj- 
Napoca. 
 

2.5.1.2 Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare 
 
● Temperatura interioara  a încaperilor încalzite 
Temperatura interioara medie ponderata de calcul pentru imobil este Ti = +18,63 ºC 
 
● Temperatura interioara de calcul  
Conform § 2.4.2, θi = 18,63  [oC] 
 

2.5.1.3 Calculul coeficienţilor de pierderi de căldură HV şi HT  
 
● Calculul coeficientului de pierderi de căldură al clădirii, H, se face cu relatia: 

H = Hv + HT  [W/K]      (23) 
Hv – coeficientul de pierderi de caldura prin ventilare [W/K] 
HT – coeficientul de pierderi de caldura prin transmisie [W/K] 
 
● Calculul coeficientului de pierderi de căldură prin ventilare al clădirii, HV (conf. 
Mc001/4-2009): 

6,3

V.n.c.
H aaa

v

ρ
=    [W/K]      (24) 

unde: 
ρa=1,2 [kg/m3] -densitatea aerului  (Mc 001-P II- pct.1.5.6.2 ) 
ca=1,005 [KJ/(kg.K)] – caldura specifica a aerului 
na= nr. de schimburi de aer in perioada de calcul considerata [h-1] 
V – volumul încalzit [m3]  

In acest capitol se vor calcula coeficientii de pierderi de caldura a cladirii 
separat pentru perioadele de incalzire normala respectiv redusa, urmind ca valorile 
rezultate sa fie insumate. 

Instalatia de conditionare a aerului a fost proiectata pentru urmatoarele debite de 
ventilare (pe tipuri de spatii) : 
 

Tabelul 2.19 Date pentru calculul „n” in perioada ocupata 
Nr.crt. Destinatie Nr.schimburi de aer (1/h) 

In perioada ocupata 
Suprafata 

(mp) 
1 Birouri 4 586,2 
2 Arhiva 3 13,7 
3 Casa scarii 1 79,50 
4 Grupuri sanitare 5 46.30 
5 Hol 1 82,06 
6 Magazii  1 4,7 
7 Bufet 4 24,30 
8 Sala echipamente 2 19,20 
Total suprafata 855,96 
Nr. med. schimburi de aer         3,411 
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Tabelul 2.20  Date pentru calculul „n” in perioada neocupata 

Nr.crt. Destinatie Nr.schimburi de aer (1/h) 
In perioada neocupata 

Suprafata 
(mp) 

1 Birouri 0,20 586,2 
2 Arhiva 0,20 13,7 
3 Casa scarii 0,20 79,50 
4 Grupuri sanitare 0,20 46.30 
5 Hol 0,20 82,06 
6 Magazii  0,20 4,7 
7 Bufet 0,20 24,30 
8 Sala echipamente 2 19,20 
Total suprafata 855,96 
Nr. med. schimburi de aer         0,240 

 
 
Conform tabel 7.1 din C107/2, pentru municipiul Cluj -Napoca durata conventionala 
a perioadei de încalzire este D12=218 zile (5232 ore), corespunzatoare unei 
temperaturi Teo=+12 [oC] 
 
Calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii, H1 in perioada de 
ocupare  
 
H1 = Hv1 + HT   

]K/W[55,3148
6,3

40,2755x411,3x005,1x2,1
6,3

V.n.c.
1H aaa

v ==
ρ

=  

 
Rezulta coeficientul de pierderi de caldura al cladirii prin ventilare pentru perioada 
ocupata: 
 
HV1 =3.148,55 [W/K] 
 
 

• Calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii prin transmisie, 
HT: 

 
HT = L + Ls + Hu [W/K]     (25) 

unde: 
L - coeficientul de cuplaj termic prin anvelopa cladirii [W/K]; 
Ls - coeficient de cuplaj termic prin sol [W/K]; 
Hu - coeficientul de pierderi termice prin spatii neîncalzite   

]K/W[
'R

A
'UAL

j

j
jj ∑∑ ==      (26) 

in care: 
Uj - transmitanta termica corectata a partii ‘j’ din anvelopa cladirii [W/m²K], U’j=1/R’j 
Aj - aria pentru care se calculeaza U’j [m²] 
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Tabelul 2.21 – Date pentru calculul coeficientului de pierdere termica prin transmisie, 
HT 
Nr. 
crt 

ELEMENTUL 
ANVELOPEI 

Aj 
[mp] 

R’mj 
[m2K/W] 

Aj/R’mj τj Aj.τj/R’mj 

1 Pereti exteriori 659,19 0,575 1146,331 1,00 1146,331 
2 Zona vitrata 210,07 0,490 428,753 1,00 428,753 
3 Planseu de pod 173,16 1,642 105,454 0,50 52,727 
4 Planseu sp.neinc 118,00 0,684 172,516 0,50 86,258 
5 Planseu sp. reci 48,32 0,599 80,646 1,00 80,646 
6 Placa pe sol 15,90 1,342 11,845 0,30 3,554 
 TOTAL 1798,269 
 
L= 1659,284 [W/K] 
(se insumeaza numai Lj pentru elementele anvelopei care sunt in contact cu 
exteriorul, nu si cu spatii neincalzite) 
Hu = coeficient de pierderi termice prin anvelopa clădirii spre spatii neincalzite  
( W/K) 
Hu = Hiu x b  

ueiu

ue

HH
H

b
+

=       (27) 

Hiu = coeficient de transfer de caldura de la spatiile incalzite la spatiile neincalzite 
Hiu =Σ LT,iu+ HV,iu 
LT,iu,1= 86,258 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului peste demisolul 
neincalzit 
LT,iu,2= 52,727 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului de pod neincalzit 
HV,iu= coeficient de transfer de caldura prin ventilare de la spatiile incalzite la spatiile 
neincalzite 

K/W0,0
6,3

V.n.c.
H iuaa

iu,V =
ρ

=     (28) 

HV,iu,1= 0,0 
HV,iu,2=0,0 
      Conform C107/3 Tabelul IV,n = 0 daca elementul de construcţie care delimiteaza 
spatiul incalzit de cel neincalzit(planseul sau perete) este făra goluri sau orificii de 
ventilare. 
H iu = 86,258+52,727 = 138,985 W/K 
Hue = LT,ue+ HV,ue 
LT,ue  -coeficient de cuplaj termic al elementelor de constructie ale spatiului neincalzit 
in contact cu mediul exterior 
 
Calculul Hue pentru demisol: 
 
LT,ue,1  = 26,378 W/K (demisol-placa pe sol) 
LT,ue,2  = 117,235 W/K (demisol-pereti exteriori) 
LT,ue,3  = 25,388 W/K (demisol-tamplarie) 
LT,ue  =169,0 W/K 
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HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neincalzite la 
mediul exterior 

]K/W[46,884
6,3

V.n.c.
demisol,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 628,62 mc -volumul interior al demisolului neîncălzit [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea incaperilor din demisol, calculat cf. 
C107/3 , n = 4,2/h 
HV,ue = 884,46 W/K 
Hue,demisol =1053,46 W/K 
 
Calculul Hue pentru pod: 
 
LT,ue,1  = 1298,472 W/K (pod-invelitoare) 
LT,ue,2  = 62,608 W/K (pod-pereti exteriori) 
LT,ue  =1361,08 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neincalzite la 
mediul exterior 

]K/W[41,987
6,3

V.n.c.
pod,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 294,75 mc -volumul interior al podului neîncălzit [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea al podului spre exterior, calculat cf. 
C107/3 ,Tabel IV, n = 10,0/h 
HV,ue = 987,41 W/K 
Hue,pod =2348,49 W/K 
∑ Hue = 3401,95 W/K 

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

b = 0,961 
Hu = Hiu x b  
Hu = 138,985 W/K x 0,961 = 133,53 W/K 
 
HT = L + Hu = 1659,284  + 133,53 =  1792,81 W/K  
 
H1 = Hv1 + HT  = 3148,55 +  1792,81 = 4941,36 W/m 
 
Coeficientul de pierderi de caldura al cladirii in perioada de incalzire normala este: 

 
H1=4941,36 [W/K] 
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• - Calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii, H2 in perioada 

de incalzire redusa  
 
H2 = Hv2 + HT   

K/W53,221
6,3

40,2755x24,0x005,1x2,1
6,3

V.n.c.
2H aaa

v ==
ρ

=  

 
Rezulta coeficientul de pierderi de caldura al cladirii prin ventilare pentru perioada 
neocupata: 
 
HV2 =221,53 [W/K] 

 
Coeficientul Hv2 este influentat de numarul de schimburi de aer, coeficientul HT 
ramine neschimat. 
H2 = Hv2 + HT  = 221,53 +  1792,81 = 2014,34 W/m 
 
Coeficientul de pierderi de caldura al cladirii in perioada de incalzire redusa este: 

 
H2=2014,34 [W/K] 

Coeficientul mediu de pierderi de caldura pentru perioada de incalzire : 
(4941,36 W/m x 1208 ore + 2014,34 W/m x 4024 ore ) : 5232 ore = 2690,15 W/m 

 
 
2.5.1.4 Stabilirea perioadei preliminare de încalzire  

 
În prima faza a calculului consumurilor de energie se stabileste perioada de încalzire 
preliminara, conform SR 4839. În acest caz temperatura conventionala de echilibru 
este 0eo=12°C. 
 
Tabelul 2.22 Valorile medii ale intensitatii radiatiei solare Ir pentru Cluj- Napoca [W/m2] 

LUNA  Nord Sud Est Vest 
Ianuarie 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie 77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie 77,1 108,9 79,8 79,8 
August 66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 9,4 49,0 20,2 20,2 

 
Valorile medii lunare ale temperaturii exterioare pentru localitatea Cluj-Napoca, conf. 
SR 4839 Tabelul 1, sunt prezentate in Tab.18: 
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Tabelul 2.23 Temperaturi exterioare medii lunare si temp. medie anuala θa– Mun.Cluj 
Napoca 
 

LUNA / Te,med [°C] 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tmed,an 
[°C] 

-3,6 -1,2 4,0 9,1 14,2 16,7 18,3 17,7 14,1 8,5 2,9 -1,2 8,3 
 
Dθeo=218 zile 
 

 
Fig. 2.7 Curba temperaturilor exterioare medii lunare 

 
 

Stabilirea duratelor perioadelor de incalzire normala si redusa –  pe perioada 
de incalzire 27 septembrie 2013-02 mai 2014  

 
Tab. 2.24 Date pt. stabilirea duratei perioadei de incalzire normala 
Perioada Numar de 

zile 
Zi In afara 

programului 
Tipul 
incalzirii 

 La temperatura interioara medie 
ponderata 

Redusa 

t-septembrie 4 16 ore                                                                                                                                                                                 80 ore 
t- octombrie 31 184 ore 560 ore 
t–noiembrie 30 168 ore 552 ore 
t- decembrie 31 160ore 584 ore 
t–ianuarie 31 168 ore 576 ore 
t- februarie 28 160 ore 512 ore 
t–martie 31 168 ore 576 ore 
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t- aprilie 30 176 ore 544 ore 
t-mai 2 8 ore 40 ore 
TOTAL 218 zile 1208 ore 4.024 ore 
θi  18,40 C 12 C 
 
Datele corespunzatoare graficului de mai sus sunt prezentate in Tab.2.23:  
 

Tabelul 2.23 Determinarea perioadei de incalzire 
 27 sept. – 2 mai  Valori conventionale 

Luna θ eo  zj θ e  θ em  

- [oC] [zile] [oC] [oC] 
Iulie 12 0 18.3  
August 12 0 17.7  
Septembrie 12 4 14.1  
Octombrie 12 31 8.5  
Noiembrie 12 30 2.9  
Decembrie 12 31 -1.2 
Ianuarie 12 31 -3.6 

2,981 

Februarie 12 28 -1.2  
Martie 12 31 4.0  
Aprilie 12 30 9.1  
Mai 12 2 14.2  
Iunie 12 0 18.4  

 TOTAL 218 zile de incalzire 
 
Temperatura exterioara medie θem in perioada considerata (218 zile) se calculeaza 
ca o medie ponderata a temperaturilor medii lunare cu numarul de zile cu încalzire ale 
fiecarei luni, conf.SR 4839, cu relatia: 

z

n.
n

1j
j,zej

em

∑
=

=

θ

θ    [°C]     (29) 

unde: 
θej – temperatura exterioara medie a lunii “j” 
nz,j  - numarul de zile aferent lunii “j” 
  z  - numarul total de zile al perioadei considerate 
Rezulta:  
θem = 2,981°C 
 
 

2.5.1.5 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii QL (calcul preliminar, 
pentru θeo = 12°C) 

 
QL = H*(θi-θe)*t [kWh]    (30) 

 
Perioada de incalzire normala : 

QL1 = H1*(θi-θe)*t [kWh]     (31) 
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unde 
H1 = 4941,36 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 2.5.1.3 
θi = 18,63  [oC] - temperatura interioara de calcul, determinata la pct. 2.5.1.2 
θem= 2,981°C - temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire  
Dz = 218 zile - durata perioadei de încalzire preliminare determinata grafic 
t =  1208 h - numar de ore in perioada de încalzire normala 
 
Rezulta  

QL1= 4941,36*(18,63-2,981)*1208 = 93.411,43 [kWh/an] 
 
Perioada de incalzire redusa : 

QL2 = H2*(θi-θe)*t [kWh]     (32) 
unde 
H2 = 2014,34 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 2.5.1.3 
θi = 12,0  [oC] - temperatura interioara de calcul, determinata la pct. 2.5.1.2 
θem= 2,981°C - temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire  
Dz = 218 zile - durata perioadei de încalzire preliminare determinata grafic 
t =  4024 h - numar de ore in perioada de încalzire redusa 
 
Rezulta  

QL2= 2014,34*(12,0-2,981)*4024 = 73.105,35 [kWh/an] 
 

QL= ∑ QLi=93.411,43 + 73.105,35 = 166.516,78 [kWh/an] 
 
 

2.5.1.6 Calculul aporturilor de caldura ale cladirii Qg (calcul preliminar, 
pentru θeo=12°C) 

 
Qg=Qi+Qs [kWh/an]      (33) 

unde: 
Qi sunt degajarile de caldura interne [kWh] 
Qs - aporturi solare prin elementele vitrate, [kWh] 
 
● Calculul degajarilor de caldura interne se face cu relatia: 

 
Qi = [Φih +(1-b)* Φiu] * t [kWh ]    (34) 

unde:  
Φih reprezinta fluxul termic mediu al degajarilor interne în spatiile încalzite [W]; 

Φih =Φi*Ainc [W]      (35) 
 

Φiu = 0 (nu exista flux termic mediu al degajarilor interne în spatiile neincalzite [W]); 
b – factor de reducere definit in EN ISO 13789;  
 
Perioada de incalzire normala 
t= 1208 h - numar de ore perioada de încalzire. 
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Tabelul 2.24 Aporturi interne de caldura conform SR EN ISO 13790/2005, anexa K 

Perioada Suprafata 
m2 

Durata 
perioadei 

[h] 

Aport  

[W/m2] 
Φi,h1  
[W] 

Birouri 586,20 1208 20 11.724,00 
Alte incaperi 269,76 1208 8 2.158,08 
 
Fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite:  
Φih1 = 13.882,08 [W] 

 
Qi1= Φih1 [kW] x t [h] = 13882,08/1000 x 1208 =16769,55 [kWh] 

 
Perioada de incalzire redusa 
t= 4024 h - numar de ore perioada de încalzire. 
 
Tabelul 2.25 Aporturi interne de caldura conform SR EN ISO 13790/2005, anexa K 

Perioada Suprafata 
m2 

Durata 
perioadei 

[h] 

Aport  

[W/m2] 
Φi,h1  
[W] 

Birouri 586,20 4024 2 1.172,4 
Alte incaperi 269,76 4024 1 269,76 
 
Fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite:  
Φih2 = 1.442,16[W] 

 
Qi2= Φih2 [kW] x t [h] = 1442,16/1000 x 4024 =5803,25 [kWh] 

 
● Calculul aporturilor solare prin elementele vitrate se face cu relatia: 
 

Qs = Σ[Isj*ΣAsnj]*t [kWh]     (36) 
unde: 
Isj reprezinta radiatia solara totala medie pe perioada de calcul pe o suprafata de 1m² 
având orientarea “j” [W/m²] 
Asnj reprezinta aria receptoare echivalenta a suprafetei ‘n’ având orientarea ‘j’ [m²] 
si se calculeaza cu relatia  

Asnj =A*Fs*FF*g [m²]     (37)  
în care 
A reprezinta aria totala a elementului vitrat ‘n’ [m²];  
Fs reprezinta factorul de umbrire a suprafetei ‘n’ si se calculeaza cu relatia: 

Fs= Fh*Fo*Ff      (38) 
Fh – factor de corectie partial datorita orizontului; 
Fo - factor de corectie partial pentru proeminente; 
Ff - factor de corectie partial pentru aripioare 

FF este factorul de reducere pentru ramele vitrajelor si se calculeaza cu relatia 

t

g
F A

A
F =       (39) 

reprezentând raportul dintre aria geamului si aria tâmplariei. 
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g este transmitanta totala la energie solara a suprafetei n si se calculeaza cu relatia 

g = Fw * g ⊥       (40) 
Fw - factor de corectie, egal cu 0,45 (Tabel H2 din SR 13790-rulouri venetiene albe 
montate la interior) 
g ⊥ - factor de transmisie totala a vitrajului la patrunderea energiei solare pentru 
radiatiile perpendiculare pe vitraj conf. SR ISO 13790 anexa H, Tab.H1; 
g ⊥= 0,75 – vitraj  dublu fara acoperire selectiva, umbrirea se realizeaza cu rulouri 
albe; 
g= g⊥ x Fw = 0,75 x 0,45 =0,34 
 
Valorile factorilor Fh, Fo, Ff, Fw si g ⊥ se preiau din SR ISO 13790 anexa H. 
 
Tabelul 2.26 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire normala 
 

Tip Orient. A 
(mp) 

Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s1 

F1 N - -  - - 21,72 - 
F2 S - -  - - 88,62 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,34 18,78 48,91 1109,6 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,34 34,26 48,91 2024,19 

T= 1208 ore  
 
Tabelul 2.27 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire redusa 
 

Tip Orient. A 
(mp) 

Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s2 

F1 N - -  - - 21,68 - 
F2 S - -  - - 87,77 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,34 18,78 48,34 1217,70 
F4 V 140.92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,34 34,26 48,34 2221,42 

T = 4024 ore din care soarele straluceste 1341 ore 
 
Intensitatea radiatiei solare medii pe sezonul de încalzire se calculeaza ca o medie 
ponderata a intensitatilor medii lunare, cu numarul de zile ale fiecarei luni. 
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Tabelul  22.28 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- perioada de incalzire normala 
 

Luna Zile Ore cu inc.normala IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 168 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 160  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 168  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 176 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  2 8 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 4 16 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 184 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 168 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 160 9,4 

 
 
 
 
 
21,72 

49,0 

 
 
 
 
 
88,62 

20,2 

 
 
 
 
 
48,91 

20,2 

 
 
 
 
 
48,91 

T O T A L 218 1208         
 
Total :Qs1=∑Qsi = 3133,80 [kWh] 
 
Qg1= Qi1 + Qs1 = 16769,55+3133,80 = 19903,35[kWh] 
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Tabelul  2.29 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- perioada de incalzire redusa 
 

Luna Zile Ore cu inc.redusa IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 576 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 512  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 576  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 544 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  2 40 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 4 80 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 560 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 552 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 584 9,4 

 
 
 
 
 
21,68 

49,0 

 
 
 
 
 
87,77 

20,2 

 
 
 
 
 
48,34 

20,2 

 
 
 
 
 
48,34 

T O T A L 218 4024         
 
Total :Qs2=∑Qsi = 3439,12 [kWh] 
 
Qg2= Qi2 + Qs2 = 5803,25 +3439,12 = 9242,37 [kWh] 
 
Qg=∑Qgi = 29.145,72  [kWh] 
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2.5.1.7 Determinarea factorului de utilizare preliminar, η1 

 
Pentru a calcula factorul de utilizare preliminar trebuie stabilit un coeficient 
adimensional, γ care se determina conf. Mc001-II/1 Fig.II.1.5 in functie de constanta 
de timp (cladiri incalzite cu intermitenta) si reprezinta raportul dintre aporturi, Qg si 
pierderi, QL, astfel: 

γ=Qg/QL      (41) 
Qg = 29145,72 [kWh] aporturi totale de caldura 
QL= 166516,78 [kWh/an] pierderi totale de caldura ale cladirii 
Rezulta γ = 0,175 coeficient adimensional 
 
Deoarece coeficientul adimensional γ ≠ 1, η1 se calculeaza cu relatia: 

1a

a

1 1
1

+γ−

γ−
=η       (42) 

unde: 
a reprezinta un parametru numeric care depinde de constanta de timp τ; 

o
0aa

τ

τ
+=       (43) 

 a0 = 0,8 - parametru numeric (conform Metodologie Mc 001-II, Tab.1.2); . 
τ0= 70 h (conform Metodologie Mc 001-II, Tab.1.2); 

τ reprezinta constanta de timp care caracterizeaza inertia termica interioara a 

spatiului încalzit si se calculeaza cu relatia: τ= C/H, în care 
C reprezinta capacitatea termica interioara a cladirii (calculata la pct. 2.5.1.8) 
 
 

2.5.1.8 Determinarea capacitatii termice interioare a cladirii 
 
Capacitatea termica interioara a cladirii studiate se va calcula prin insumarea 
capacitatilor termice ale tuturor elementelor de constructie în contact termic direct cu 
aerul interior (Tab.3.30), astfel : 

C= Σχ * Aj =Σρij *cij *dij *Aj  [J/K]    (44) 
In care 
χj – capacitatea termica interioara raportata la arie a elementului de constructie ’j’ 
Aj –aria elementului de constructie, [m2] 
ρij-densitatea materialului stratului ’i’ din elementul ’j’ [kg/mc] 
cij –caldura masica, [J/kg K] sau [Ws/kg K] 
dij –grosimea stratului din elementul ’j’, [m] 
Suma se efectueaza pentru straturile fiecarui element de constructie considerand 
totodata si grosimea maxima conf. Tab.1.1. din Mc 001/II-06, dupa cum urmeaza: 
 
1. Pentru pereti exteriori - capacitatea termica interioara se va calcula de la interior la 
exterior pâna la stratul termoizolant aplicat, dar nu mai mult de 10cm 
2. Pentru planseul terasa - capacitatea termica interioara se va calcula de la interior la 
exterior pâna la stratul termoizolant, dar nu mai mult de 10cm  
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3. Pentru placa pe sol - capacitatea termica interioara se va calcula de la interior la 
exterior pâna la stratul termoizolant dar nu mai mult de 10cm 
4. Pentru planseele intermediare - capacitatea termica interioara se va calcula de jos 
în sus pâna la mijlocul planseului dar nu mai mult de 10cm 
5. Pentru peretii interiori - capacitatea termica interioara se va calcula pâna la mijlocul 
peretelui, pe ambele parti ale lui. 
 
Precizare: 
Capacitatea termica interioara a cladirii poate fi calculata de asemenea ca suma a 
capacitatilor interne ale tuturor elementelor de constructie. Aceasta valoare poate fi 
aproximata si se accepta o incertitudine relativa de zece ori mai mare decat cea 
corespunzatoare pierderilor termice. 
 
2.30-1  Pereti exteriori in suprastructura: zidarie GVP 

Strat Densit. 
material 
ρ [kg/m3] 

Grosime 
strat 
d [m] 

Caldura 
specifica 

c [J/(kg K)] 

Capacitate termica 
interioara 
χ(Wh/mpK) 

1 2 3 4 5 

Tencuiala interioara 1700 0,020 840 28560 
Zidarie de caramida GVP  1475 0,080 870 102660 
Aria elementului de constructie = 276,16+146,37=422,53m2 Σχj = 131220 

C = 55,44 x 106 (J/K) 
 
2.30-2  Pereti exteriori in suprastructura: zidarie BCA 

Strat Densit. 
material 
ρ [kg/m3] 

Grosime 
strat 
d [m] 

Caldura 
specifica 

c [J/(kg K)] 

Capacitate termica 
interioara 
χ(Wh/mpK) 

1 2 3 4 5 

Tencuiala interioara 1700 0,020 840 28560 
Zidarie BCA 675 0,080 870 46980 
Aria elementului de constructie = 66,3+ 47,88m2=114,18 Σχj = 75540 

C = 8,63 x 106 (J/K) 
 
2.30-3  Planseu peste demisolul neincalzit 

Strat Densit. 
material 
ρ [kg/m3] 

Grosime 
strat 
d [m] 

Caldura 
specifica 

c [J/(kg K)] 

Capacitate termica 
interioara 
χ(Wh/mpK) 

1 2 3 4 5 

Sapa nivelare mortar cim. 1800 0,020 840 30240 
Beton armat prefabricat 2600 0,080 840 174720 
Aria elementului de constructie = 133,90 m2 Σχj = 204960 

C = 27,44 x106 (J/K) 
 
2.30-4  Planseu la spatii reci 

Strat Densit. 
material 
ρ [kg/m3] 

Grosime 
strat 
d [m] 

Caldura 
specifica 

c [J/(kg K)] 

Capacitate termica 
interioara 
χ(Wh/mpK) 

1 2 3 4 5 

Panou pref. de planseu  2600 0,100 840 218400 
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Aria elementului de constructie = 48,32 m2  Σχj = 218400 
C = 10,55 x 106 (J/K) 

 
2.30-5  Planseu intermediar 

Strat Densit. 
material 
ρ [kg/m3] 

Grosime 
strat 

d  [m] 

Caldura 
specifica 

c [J/(kg K)] 

Capacitate termica 
interioara 
χ(Wh/mpK) 

1 2 3 4 5 

Sapa nivelare mortar cim. 1800 0,020 840 30240 
Beton armat prefabricat 2600 0,080 840 174720 
Aria elementului de constructie = 677,30m2  Σχj = 204960 

C  = 138,82 x 106 (J/K) 
 
2.30-6  Planseu de pod 

Strat Densit. 
material 
ρ [kg/m3] 

Grosime 
strat 

d  [m] 

Caldura 
specifica 

c [J/(kg K)] 

Capacitate termica 
interioara 
χ(Wh/mpK) 

1 2 3 4 5 

Elemente lemn (gr+astereala) 550 0,044 2,51x103 60742 
Aria elementului de constructie = 173,16m2  Σχj = 60742 

C  = 10,52 x 106 (J/K) 
 
2.30-7 Pereti interiori din zidarie caramida GVP 

Strat Densit. 
material 
ρ [kg/m3] 

Grosime 
strat 

d  [m] 

Caldura 
specifica 

c [J/(kg K)] 

Capacitate termica 
interioara 
χ(Wh/mpK) 

1 2 3 4 5 

Tencuiala interioara 1700 0,015 840 21420 
Zidarie din caramida GVP 1475 0,085 870 109076 
Aria elementului de constructie = 268,80 m2  Σχj = 130496 

C  = 35,08 x 106 (J/K) 
 
2.30-8 Diafragma mediana din b.a.m. 

Strat Densit. 
material 
ρ [kg/m3] 

Grosime 
strat 

d  [m] 

Caldura 
specifica 

c [J/(kg K)] 

Capacitate termica 
interioara 
χ(Wh/mpK) 

1 2 3 4 5 

Tencuiala interioara 1700 0,015 840 21420 
Beton armat monolit 2500 0,085 840 178500 
Aria elementului de constructie = 108,40 m2  Σχj = 199920 

C  = 21,57 x 106 (J/K) 
 
Capacitatea termica interioara a cladirii: 

C= Σχ * Aj =Σρij *cij *dij *Aj  [J/K] = 308,05 x 106  
 
 
τ= C/H [s] =114510,34 s sau 31,80 h 
a= 0,8+31,8/70 = 1,254 
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9054,0
175,01
175,01

1
1

254,2

254,1

1a

a

1 =
−

−
=

γ−

γ−
=η

+
 

η
1
=0,9054 

 
 

2.5.1.9 Determinarea temperaturii de echilibru si perioada de încalzire 
reala a cladirii 

 
Temperatura de echilibru se calculeaza cu relatia: 

H
.

t.H

Q.
a1

id
d

g1
ided

Φη
−θ=

η
−θ=θ    [°C]    (45) 

θed -  temperatura de echilibru [°C] 
θ id =18,63 [°C] temperatura interioara de calcul, [°C], determinata la pct. 2.5.1.2 
Qg – aporturile de caldura medii zilnice solare si interne [J] 
Φa - aporturile solare si interne medii pe perioada de încalzire 

H  − coeficientul de pierderi termice al cladirii, [W/K] 

η1 = 0,9054 - factor de utilizare conventional [-] 
td – durata perioadei de incalzire  [h] = 5232 h 
H = 2690,15 [W/K] 
Qg = 29145,72[kWh] aporturi totale de caldura 
Φa = Qg/t= 5.517 W 
Temperatura de echilibru a cladirii este  

θθθθed = 16,77 [°C] 
Conform STAS 4839/97: 
- temperatura medie anuala de θa= 8,3 °C -0.005 x 410 = 6.25 C 
- coeficientul de corelare climatica K=0,55 pentru θed=16,77 °C si θa=6,25 °C (Fig.2) 
- localitatea Cluj-Napoca se incadreaza in zona II de corelare climatica (Fig.3) 
- pentru K = 0,55 si θed=16,77°C (Fig. 5) rezulta =20

edNθ 3408 grade-zile 
- pentru K = 0,55, rezulta Dz = 235 zile (Fig.6) 

 
Tabelul 2.31 Determinarea perioadei reale de incalzire- calcul lunar 

 
 16 sept. – 8 mai                     Valori medii 

Luna θ eo  zj θ e  θ em  

- [oC] [zile] [oC] [oC] 
Iulie 16,77 0 18.3  
August 16,77 0 17.7  

Septembrie 16,77 15 14.1  
Octombrie 16,77 31 8.5  
Noiembrie 16,77 30 2.9  
Decembrie 16,77  31 -1.2 
Ianuarie 16,77 31 -3.6 

3,788 

Februarie 16,77 28 -1.2  
Martie 16,77 31 4.0  
Aprilie 16,77 30 9.1  
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Mai 16,77 8 14.2  
Iunie 16,77 0 18.4  

 TOTAL 235 zile de incalzire 
 

Temperatura exterioara medie pe sezonul de încalzire s-a calculat cu rel. (25) ca o 
medie ponderata a temperaturilor medii lunare cu numarul de zile al fiecarei luni. 
 
Durata reala de incalzire este t=24x235=5640 ore. 
 

 
 

Fig.2.8 Curba temperaturilor exterioare medii lunare 
 
 

Tab.2.32 Stabilirea duratelor perioadelor de incalzire normala si redusa –pe perioada 
de incalzire 16 septembrie 2013-08 mai 2014. 

 
Perioada Numar de 

zile 
Zi In afara 

programului 
Tipul 
incalzirii 

 La temperatura interioara medie 
ponderata 

Redusa 

t-septembrie 16 88 ore 296 ore 
t- octombrie 31 184 ore 560 ore 
t–noiembrie 30 168 ore 552 ore 
t- decembrie 31 160ore 584 ore 
t–ianuarie 31 168 ore 576 ore 
t- februarie 28 160 ore 512 ore 
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t–martie 31 168 ore 576 ore 
t- aprilie 30 176 ore 544 ore 
t-mai 8 40 ore 152 ore 
TOTAL 235 zile 1312 ore 4.328 ore 
θi  18,63 C 12 C 
 
 

2.5.1.10 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii in perioada de incalzire 
reala 

 
-Calculul coeficientului de pierderi de caldura a cladirii, H1 in perioada de ocupare a 
cladirii. 
H1 = Hv1 + HT   (W/K) 
H1 = 4941,36 (W/K) calculat cf. pct. 2.5.1.3. 
 
Calculul coeficientului de pierderi de caldura a cladirii, H in perioada incalzire 
redusa. 
 
H2 = Hv2 + HT   (W/K) 
H2 = 2014,34 (W/K) calculat cf. Pct. 2.5.1.3. 
 
Coeficientul mediu de pierderi de caldura pentru perioada de incalzire reala: 
(4941,36 W/m x 1312 ore + 2014,34 W/m x 4328 ore ) : 5640 ore = 2695,24 W/m 
 
Pierderile de caldura totale pentru perioada de incalzire reala: 
 

QL = H*(θi-θe)*t [kWh] 
 

Perioada de incalzire normala : 
QL1 = H1*(θi-θe)*t [kWh]     

unde 
H1 = 4941,36 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 2.5.1.3 
θi = 18,63  [oC] - temperatura interioara de calcul, determinata la pct. 2.5.1.2 
θem= 3,788°C - temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire reala 
Dz = 235 zile - durata perioadei de încalzire reala determinata grafic 
t =  1312 h - numar de ore in perioada de încalzire normala 
 
Rezulta  

QL1= 4941,36*(18,63-3,788)*1312 = 96.221,64 [kWh/an] 
 
Perioada de incalzire redusa : 

QL2 = H2*(θi-θe)*t [kWh]     
unde 
H2 = 2014,34 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 2.5.1.3 
θi = 12,0  [oC] - temperatura interioara de calcul, determinata la pct. 2.5.1.2 
θem= 3,788°C - temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire reala  
Dz = 235 zile - durata perioadei de încalzire reala determinata grafic 
t =  4328 h - numar de ore in perioada de încalzire redusa 
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Rezulta  
QL2= 2014,34*(12,0-3,788)*4328 = 71.592,74 [kWh/an] 

 
QL= ∑ QLi=96.221,64 + 71.592,74 = 167.814,38 [kWh/an] 

 
 
2.5.1.11 Calculul aporturilor de caldura ale cladirii( calcul final pentru 

θeo=16,77°C) 
 

Qg=Qi+Qs [kWh/an] 
unde: 
Qi - degajari de caldura interne [kWh] 
Qs - aporturi solare prin elementele vitrate , [kWh] 
Calculul degajarilor de caldura interne se face cu relatia 
Qi = [Φih +(1-b)*Φiu] * t [kWh ] 
unde: 
Φih reprezinta fluxul termic mediu al degajarilor interne în spatiile încalzite [W]; 
Φih =Φi*Ainc [W] 
Φiu = 0 reprezinta fluxul termic mediu al degajarilor interne în spatiile neincalzite [W] 
(nu exista degajari de caldura in spatiile neincalzite) 
t = 235 × 24 = 5640 h - numarul de ore in perioada de încalzire reala 
 
 
Perioada de incalzire normala 
t= 1312 h - numar de ore perioada de încalzire. 
 
 
Tabelul 2.33 Aporturi interne de caldura conform SR EN ISO 13790/2005, anexa K 

Perioada Suprafata 
m2 

Durata 
perioadei 

[h] 

Aport  

[W/m2] 
Φi,h1  
[W] 

Birouri 586,20 1312 20 11.724,00 
Alte incaperi 269,76 1312 8 2.158,08 
 
 
Fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite:  
 
Φih1 = 13.882,08 [W] 

 
Qi1= Φih1 [kW] x t [h] = 13882,08/1000 x 1312=18213,18 [kWh] 

 
Perioada de incalzire redusa 
t= 4328 h - numar de ore perioada de încalzire. 
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Tabelul 2.34 Aporturi interne de caldura conform SR EN ISO 13790/2005, anexa K 

Perioada Suprafata 
m2 

Durata 
perioadei 

[h] 

Aport  

[W/m2] 
Φi,h1  
[W] 

Birouri 586,20 4328 2 1.172,4 
Alte incaperi 269,76 4328 1 269,76 
 
Fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite:  
Φih2 = 1.442,16[W] 

 
Qi2= Φih2 [kW] x t [h] = 1442,16/1000 x 4328 =6241,66 [kWh] 

 
 
● Calculul aporturilor solare prin elementele vitrate se face cu relatia: 
 

Qs = Σ[Isj*ΣAsnj]*t [kWh]     (46) 
 
Isj reprezinta radiatia solara totala medie pe perioada de calcul pe o suprafata de 1m² 
având orientarea “j” [W/m²] 
Asnj reprezinta aria receptoare echivalenta a suprafetei ‘n’ având orientarea ‘j’ [m²] 
si se calculeaza cu relatia  
Asnj =A*Fs*FF*g [m²]    
în care 
A reprezinta aria totala a elementului vitrat ‘n’ [m²] calculat la pct. 2.5.1.6;  
Fs reprezinta factorul de umbrire a suprafetei ‘n’ si se calculeaza cu relatia: 
Fs= Fh*Fo*Ff  

Fh – factor de corectie partial datorita orizontului; 
Fo - factor de corectie partial pentru proeminente; 
Ff - factor de corectie partial pentru aripioare 

FF este factorul de reducere pentru ramele vitrajelor si se calculeaza cu relatia 

t

g
F A

A
F =  

reprezentând raportul dintre aria geamului si aria tâmplariei. 
 
g ⊥ - factor de transmisie totala a vitrajului la patrunderea energiei solare pentru 
radiatiile perpendiculare pe vitraj conf. SR ISO 13790 anexa H, Tab.H1; 
g ⊥= 0,75 – vitraj  dublu fara acoperire selectiva, umbrirea se realizeaza cu rulouri 
albe; 
g= g⊥ x Fw = 0,75 x 0,45 =0,34 
Valorile factorilor Fh, Fo, Ff, Fw si g ⊥ se preiau din SR ISO 13790 anexa H. 
 
Tabelul 2.35 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire normala 

Tip Orient. A 
(mp) 

Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s1 

F1 N - -  - - 22,85 - 
F2 S - -  - - 89,84 - 
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F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,34 18,78 50,91 1254,39 
F4 V 140.92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,34 34,26 50,91 2288,36 

T= 1312 ore  
 
 
Tabelul 2.36 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire redusa 
 

Tip Orient. A 
(mp) 

Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s2 

F1 N - -  - - 23,75 - 
F2 S - -  - - 90,60 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,34 18,78 50,56 1367,75 
F4 V 140.92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,34 34,26 50,56 2498,97 

T = 4328 ore din care soarele straluceste 1442 ore 
 
Intensitatea radiatiei solare medii pe sezonul de încalzire se calculeaza ca o medie 
ponderata a intensitatilor medii lunare, cu numarul de zile ale fiecarei luni. 
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Tabelul  2.37 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare - perioada de incalzire normala 
 

Luna Zile Ore cu inc.normala IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 168 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 160  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 168  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 176 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  8 40 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 16 88 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 184 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 168 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 160 9,4 

 
 
 
 
 
22,85 

49,0 

 
 
 
 
 
89,84 

20,2 

 
 
 
 
 
50,91 

20,2 

 
 
 
 
 
50,91 

T O T A L 235 1312         
 
Total :Qs1=∑Qsi = 3542,75 [kWh] 
 
Qg1= Qi1 + Qs1 = 18213,18+3542,75 = 21755,93[kWh] 
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Tabelul  2.38 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare - perioada de incalzire redusa 
 

Luna Zile Ore cu inc.redusa IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 576 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 512  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 576  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 544 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  8 152 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 16 296 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 560 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 552 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 584 9,4 

 
 
 
 
 
23,75 

49,0 

 
 
 
 
 
90,60 

20,2 

 
 
 
 
 
50,56 

20,2 

 
 
 
 
 
50,56 

T O T A L 235 4328         
 
Total :Qs2=∑Qsi = 3866,72 [kWh] 
 
Qg2= Qi2 + Qs2 = 6241,66 +3866,72 = 10108,38 [kWh] 
 
Qg=∑Qgi = 31.864,31  [kWh] 
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2.5.1.12 Necesarul de caldura pentru încalzirea cladirii, Qh 

 
Necesarul de caldura pentru încalzirea spatiilor se obtine prin diferenta intre pierderile 
de caldura ale cladirii, QL, si aporturile totale de caldura Qg, cele din urma fiind 
corectate cu factorul de utilizare,η1, astfel: 

Qh=QL- η1*Qg [kWh]     (47) 
unde: 
QL = 167814,38 [kWh/an]– pierderile de caldura ale cladirii; 
Qg = 31864,31 [kWh] - aporturile totale de caldura; 
η1 reprezinta factorul de utilizare 
 
Pentru a putea calcula factorul de utilizare real trebuie stabilit coeficientul 
adimensional, γ care reprezinta raportul dintre aporturi, Qg si pierderi, QL, astfel: 
γ= Qg/QL = 0,189   
Deoarece coeficientul adimensional γ≠1, η se calculeaza cu relatia: 

1a

a

1 1
1

+γ−

γ−
=η  

unde: 
a este un parametru numeric care depinde de constanta de timp τ ; 
a = a0 + ττττ/ττττ0 
a0 = 0,8 - parametru numeric (conform Metodologie Mc 001-1), tab.1.2 ; . 
ττττ0 = 70 h (conform Metodologiei Mc 001-1); 

ττττ reprezinta constanta de timp care caracterizeaza inertia termica interioara a 
spatiului încalzit, h si se calculeaza cu relatia: τ= C/H, în care 
C- capacitatea termica interioara a cladirii (calculata la pct. 2.5.1.8) 
C= 308,05 x 106  [J/K]    (1J=1W/s) 
H= 2695,24  W/K  - coeficient de pierderi de caldura prin transfer   [W/K] 
τ= C/H [s] =114295 s sau 31,75 h 
a= 0,8+31,75/70 = 1,254 

897,0
189,01
189,01

254,2

254,1

1 =
−

−
=η  

 
rezulta Qh = 167814,38 - 0,897* 31864,31 = 139232,10 [kWh/an] 
 
 

2.5.1.13 Calculul consumului de energie pentru încalzire Qfh 
 

Qfh=Qh+Qth-Qrh,h - Qrwh [kWh/an]    (48) 
unde 
Qh = 139232,10 [kWh/an] - necesarul de energie pentru încalzirea cladirii (v.2.5.1.12); 
Qth reprezinta totalul pierderilor de caldura datorate instalatiei de încalzire, inclusiv 
pierderile de caldura recuperate. Se includ de asemenea pierderile de caldura 
suplimentare datorate distributiei neuniforme a temperaturii în incinte si reglarea 
imperfecta a temperaturii interioare, în cazul în care nu au fost deja luate în 
considerare la temperatura interioara conventionala. Se calculeaza cu relatia:  
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Qth = Qem + Qd +Qs+Qg [kWh/an]     (49)  
în care 
Qd reprezinta energia termica pierduta prin reteaua de distributie si va fi 
calculata la pct. 2.5.1.14 
Qg = pierderi de căldură ale sistemului de generare pe durata funcţionării, pe 
durata opririi sursei şi cauzate de un sistem de reglare şi control non-ideal. 
Qem reprezinta pierderile de caldura cauzate de un sistem non-ideal de 
transmisie a caldurii la consumator, calculate cu relatia:  
 

Qem= Qem,str+ Qem,c [kWh/an]   (50) 
Qem,str reprezinta pierderile de caldura cauzate de distributia neuniforma 
a temperaturii, calculate cu relatia: 

Qem,str =Qh*(1- ηem)/ηem [kWh]   (51) 
ηem= 0,96 – eficienta sistemului de transmisie a caldurii în functie de tipul 
corpurilor de încalzire si de necesarul mediu de caldura (MC 001 II-1 
Anexa II. Tab. B1 – radiatoare si ventiloconvectoare montate sub 
fereastra); 
 
Necesarul mediu de caldura = Qh/(Sinc x t)= (139232,1 *1000) /(855,96 
mp x 5640 h) = 28,84 W/mp  
Rezulta:  
Qem, str= 139232,1 * (1-0,96)/0,96 = 5801,34  [kWh] 
Qem,c reprezinta pierderile de caldura cauzate de dispozitivele de reglare 
a temperaturii interioare utilizand metoda bazata pe eficienta sistemului 
de reglare ηc, calculat cu relatia: 

Qem,c =Qh*(1- ηc)/ηc [kWh]    (52) 
ηc = 0,97 – eficienta sistemului de reglare (MC 001 II-l Anexa II. Tab. B3) 
 
Rezulta: 
Qem,c= 139232,1(1-0,97/0,97)= 4306,15kWh] 
Qem = 5801,34 + 4306,15 = 10107,48 [kWh/an] 
Qs = pierderi de căldură ale sistemului de stocare (nu exista). 

 
Qrh,h reprezinta caldura recuperata de la subsistemul de încalzire, respectiv tevi 
neizolate amplasate in spatii incalzite – este parte din Qd  

Q h,rh =Q inc,coloane +Q inc,racorduri    (53) 
Qrw,h reprezinta caldura recuperata de la subsistemul de preparare a apei calde si va 
fi calculata la pct. 2.5.2. 

Q rwh =Q acc,coloane +Q acc,racorduri    (54) 
 

 
2.5.1.14 Energia termica pierduta prin reteaua de distributie Qd 

 
Valoarea acestor pierderi termice depinde de configuraţia sistemului de 

conducte de distribuţie, amplasarea lor, tipul izolaţiei termice, temperatura agentului 
termic, tipul dispozitivelor de reglare şi control etc. 
Pentru a calcula pierderea de caldura prin reteaua de distributie este necesar sa se 
faca urmatoarele precizari: 
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1. Cladirea este alimentata de la centrala termica proprie amplasata in demisol. 
2. Conductele de distributie orizontale sunt amplasate in demisol, in incaperi 
neincalzite. Conductele de distributie  sunt izolate, starea izolatiei este buna 
3. Sistemul de conducte este bitubular (tur+retur); 
4. Distributia este orizontala si este montata sub tavanul demisolului  
 
Energia termica pierduta prin reteaua de distributie se calculeaza cu relatia: 

Q d =ΣU '
i *(θm -θ ai ) *L i *t H     [kWh/an]    (55) 

 

- U’i= valoarea coeficientului de transfer de caldura; 
- U’i= 0,4 pentru conductele de distributie izolate montate in spatii neincalzite; 
- U’i= 1,0 pentru coloane si racorduri neizolate montate in spatii neincalzite; 
 
Valoarea coeficientului Ui’ de transfer de căldură pentru conductele izolate, care ia în 
considerare transferul de căldură atat prin radiatie cat şi prin convectie este dat de 
relatia: 
 

)
d

1
d
d

ln
2

1
(

U

aai

a

iz

'
i

⋅α
+⋅

λ⋅

π
=  [W/mK]   (56) 

unde:  
λiz – coeficient de conductie a izolatiei; λiz=0,046 [W/mK]  
da reprezinta diametrul exterior al conductei cu izolatie [m] 
di reprezinta diametrul exterior al conductei fara izolatie [m] 
αa – coeficientul global de transfer termic la exteriorul conductei [W/m²K] 
θm - temperatura medie a agentului termic: θm=(θtur+θretur)/2 [ºC] 
tH= t*24= 5640[h] - numarul de ore în pasul de timp 
θai - temperatura aerului exterior conductelor [ºC] 
Li -lungimea conductei [m] 
Lea= 4 [m] - lungimea echivalenta a armaturilor pentru conducte neizolate,cu diametrul 
< 100 mm 
Lea= 1,5 [m] - lungimea echivalenta a armaturilor pentru conducte izolate, cu diametrul 
< 100 mm. 
 
Tabelul 2.39 Calculul Qd  - energia termica pierduta pe distributie neizolata, coloane 
neizolate  si racorduri neizolate situate in spatiul incalzit si in demisol in perioada de 
incalzire normala 
 
Perioada 
de 
incalzire 

 
tH 
(h) 

di 
(m) 

da 
(m) 

Li(m) Lea(m) Ui’ 
(W/ 
mK) 

θ m  
(C) 

θ ai  
(C) 

∆θ 
(C) 

Qd1 
(kWh) 

Incalzire 
normala 

1312 0,057 
0,028 
0,022 
0,015 

0,107 
0,028 
0,022 
0,015 

60 
50 
28 
430 

8 
24 

0,4 
1,0 
1,0 
1,0 

42 
42 
42 
42 

8 
18,63 
18,63 
18,63 

34 
23,37 
23,37 
23,37 

1213 
 
15576 

TOTAL          16789 
 



 
 

 74 

 
Tabelul 2.40 Calculul Qd   Energia termica pierduta pe distributie neizolata, coloane 
neizolate  si racorduri neizolate situate in spatiul incalzit si in demisol in perioada de 
incalzire redusa 
 
Perioada 
de 
incalzire 

 
tH 
(h) 

di 
(m) 

da 
(m) 

Li(m) Lea(m) Ui’ 
(W/ 
mK) 

θ m  
(C) 

θ ai  
(C) 

∆θ 
(C) 

Qd2 
(kWh) 

Incalzire 
normala 

4328 0,057 
0,028 
0,022 
0,015 

0,107 
0,028 
0,022 
0,015 

60 
50 
28 
430 

8 
24 

0,4 
1,0 
1,0 
1,0 

25 
25 
25 
25 

8 
12 
12 
12 

17 
13 
13 
13 

2001 
 
29932 

TOTAL 31933 
 
Lungimile conductelor de distributie, a coloanelor si racordurilor s-au calculat cf. MII. 
Tabel.1.4. 
αa= 1/0,33 [W/m²K] 

θm =
2

returtur θ+θ
 = 42.0 ºC pentru perioada de incalzire normala 

θai = 18,63 ºC pentru perioada de incalzire normala 

θm =
2

returtur θθ +
 = 25.0 ºC pentru perioada de incalzire redusa 

θai = 12,00 ºC pentru perioada de incalzire redusa 
λD – coeficientul de conductie al izolatiei  (W/mK)  
λD =0,046   [W/mK]- izolatie din cochilii de vata minerala in stare buna 
 

Q d =ΣU '
i *(θm -θ ai ) *L i *t H  = 48722.45kWh/an 

din care pierderi recuperabile :  45508,0 kWh/an 
 

Din rel (49): 
Qth = Qem + Qd + Qg= 10107,48 + 48722,45 +10990,32= 69820,25 [kWh/an] 

 
Qg = pierderi de căldură ale sistemului de generare pe durata funcţionării, pe 
durata opririi sursei şi cauzate de un sistem de reglare şi control non-ideal. 
Qg - pierderea de căldură totala la nivelul generatorului se calculeaza în functie de 
randamentul sezonier net cu relatia: 

net,g

net,g
out,gg

1
QQ

η

η−
= = 10990,32 kWh/an    (57) 

 
Qg,out – se calculeaza în functie de tipul de cazan: 
- pentru cazane de încălzire si preparare acc (indirect, cu boiler  de acumulare): 

Qg,out = Qh + Qem + Qd + Qacm- kWde   (58) 
 
Qg,out = 139232,10 + 10107,48 + 48722,45 + 6221,6 – 0,25 x 797 =  
 

= 204.084,38  kWh/an 
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• Calculul necesarului de energie termica la nivelul sursei, Qg,in :  

70,215074
9489,0

38,204084Q
Q

net,g

out,g
in,g ==

η
=  [kWh/an]  (59) 

 
ηg,net= 0,9489  (v. rel.58) 
 
Rezulta Qg,in = 215074,70 kWh/an 
 
Eficienta neta a cazanului (Mc001/II-1 Tabel 1.7 si 1.8): 
Cazan tip Ferroli Pegasus F2 68 
Putere termica utila min/max = 39.5/68 kW 
 
● Cazan fara condensare, incarcatura maxima ηmax = 92 %  
Eficienta bruta a cazanului: 

ηg,brut= f × ηg,net     (60) 
f – factor de conversie (Mc001/II-1 Tabel 1.8.) 
 
● Cazan fara condensare, incarcatura minima 30 %, ηpart = 91 %  
 
f = 0,901  pentru gaz natural 
 
Randamentul sezonier se calculeaza în functie de randamentul sezonier brut şi net 
al cazanelor. 
Pentru cazanele de incalzire clasice cu combustibil gazos cu care este echipata 
centrala termica, cu flacare de veghe (p=1), cazan cu acumulare fara stocaj functional 
(2 unitati de cazane, functionare modulara, b= 0), din Tabelul 1.9. rezulta ca se aplica 
ecuatia 102.  
Randamentul sezonier brut al cazanului se calculeaza cu ecuatia 102 care rezulta din 
Mc001/II, Tabelul 1.10: 

ηg,brut = 0.5 (ηmax + ηpart) – 2,0 – 4p   (61) 
ηg,brut = 0,5 x (92+91) -2,0 – 4 x 1 = 85,5 % 

 
Randamentul sezonier net 
Randamentul sezonier net al cazanelor se calculeaza aplicand relatia (61):  

ηg,net = 1/f × ηg,brut      (62) 
ηg,net = 1/0,901 x 85,5 =  94,89 % 

 
Energia recuperabilă 

In timpul functionarii pompelor de circulatie o parte din energia electrica este 
transformata în energie termica şi transferata apei. O alta parte din energia termica 
este transferata (transmisa) mediului ambiant. Ambele fractiuni energetice sunt 
recuperabile. 
 
Energia recuperata din apa este: 

e,dw,r,d W25,0Q ⋅= = 199,25    [kWh/an]  
 
Energia recuperata din aer este: 

e,da,r,d W25,0Q ⋅=  = 0,0   [kWh/an]  
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Centrala termica este montata in demisolul neincalzit. 
KWd,e – este partea termică recuperată din energia electrică de acţionare a 
pompelor, conform Mc001/II  Anexa II.1.E pct.6 
 
Wde = 797 kWh  pentru cazane cu volum redus de apa si dp variabil. 
 

• Consumul de energie pentru încălzirea clădirii: 
 
Conform relatiei (49) 

Qf,h = (Qh - Qrhh - Qrwh) + Qth  [kWh/an] 
 

Qf,h = 139232,1 - 45508,0 – 1892,0 + 69820,25 = 161652,35 kWh/an 
 
Qh -  reprezinta necesarul de energie pentru încălzirea clădirii; 
Qr - este căldura recuperată de la echipamentele auxiliare, de la instalaţiile de 
încălzire şi de preparare a apei calde menajere şi de la mediul înconjurător 
Qth - reprezintă totalul pierderilor de căldură datorate instalaţiei de încălzire, inclusiv 
pierderile de căldură recuperate.  
 

Qth = Qem + Qd + Qs + Qg  

 

Qth = 69820,25  [kWh/an] 
 
Q h,rh = Qd = căldura recuperata din pierderi de la subsistemul de încălzire aflat in spatii 
incalzite: coloane + racorduri (perioada de incalzire)  
Q h,rh = 45508,0 kWh/an (a se vedea calculul Qd) 

Q w,rh = Qac,d = căldura recuperata de la subsistemul de preparare a a.c.c. pe perioada 
de incalzire  ; 
Q w,rh = 1892,0 kWh/an (a se vedea pct.2.5.2) 
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2.5.2 Calculul consumului de energie pentru apa calda de consum Qacm 
 

Qacm=Qac+Qac,c+Qac,d + Qac,s + Qac,g [kWh/an]    (63) 
unde: 
Qac reprezinta necesarul de caldura pentru prepararea apei calde de consum livrate, 
calculat cu relatia 

Qac=ρa*c
a*Vac*(θac-θar) [kWh/an]    (64) 

ρa = 983,2 [kg/mc] - densitatea apei calde de consum la temperatura de 60°C; 
ca = 4,183 [J/kgK] - caldura specifica a apei calde de consum la temperatura de 
60°C; 
Vac reprezinta volumul necesar de apa calda de consum pe perioada 
consumata [m3/an], calculat cu relatia 
Vac= a*Nu/1000 [m3/an] în care 

a = 5 [l/angajati zi] - necesarul specific de apa calda de consum conform 
MC001 III Anexa II.3A; 
Nu = 47 angajati  - numar de persoane din cladire; 

Rezulta Vac = 0,235 [m3/zi] 
θac = 60 [ºC] - temperatura apei calde de consum; 
θar= 12,5 [ºC] – temperatura medie a apei reci care intra în sistemul de 
preparare a apei calde de consum – rauri de capie sau lacuri) = 12,5 ºC 
. 

Nr. de zile ocupate :5 zile/saptamana, 260 zile/an din care 1312 ore in care 
functioneaza si incalzirea adica 164 zile/an. 
 
Rezulta astfel:  

Qac = (983,2 x 4,183 x 0,235 x 260 x (60-12,5) /3600) = 3.315,6 [kWh/an] 
 
 
Qac,c reprezinta pierderea de căldură datorată furnizării/utilizării la consumator a apei 
calde la temperatură diferită fata de temperatura nominală de calcul [J], calculata cu 
relatia: 

Qac,c=Σρa*ca*Vac,c*(θac,c-θar) [kWh/an]    (65) 
unde 
ρa = 992,2 [kg/m3] - densitatea apei calde de consum la temperatura de 40°C; 
ca = 4,182 [J/kgK] - caldura specifica a apei calde de consum la temperatura de 
40°C;  
Vac,c reprezinta volumul corespunzator pierderilor si risipei de apa calda de 
consum, pe perioada considerata [m3/perioada], calculat cu relatia: 

Vac,c= Vac*f1*f2- Vac [m
3/perioada]  

Pierderile de apă s-au estimat după starea tehnică a armăturilor 
obiectelor sanitare care sunt in stare tehnica buna,fara risipa de apa 

Rezulta:  
Qac,c = 0,0  [kWh/an]  

 
Qac,d pierderea de căldură pe conductele de distribuţie [J]; pierderea de căldură 
depinde de lungimea reţelei sistemului de distribuţie a apei calde de consum, de 
amplasarea conductelor de distribuţie, de izolarea lor termică, de temperatura apei 
calde şi de sistemul de control aferent; se calculeaza cu relatia 
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Qac,d=ΣU´i*(θm-θai) *Li*tH [kWh/an],   (66) 

unde: 
U´i coeficientul specific de pierderi de caldura pe unitatea de lungime de conducta si, 
pentru conductele izolate se calculeaza cu relatia data in Mc001/II-Partea 3, Anexa 
II.3.K, pct.K.3.2: 

AAR

A
R

d
1

d
d

ln
2
1

U

×α
+

λ

π
=  [W/mK],    (67) 

în care 
λ – conductivitatea termică a izolaţiei 
dA – diametrul exterior al conductei, inclusiv izolaţia (m) 
dR – diametrul conductei (m) 
αA – coeficientul de transfer de căldură (W/m2K) 
Se poate considera αA = 8 W/m2K 
 
θm=(θtur+θretur)/2= (45+40)/2 = 42,5 [ºC]  
θai reprezinta temperatura aerului exterior conductelor = 18,63 [ºC] 
Li - lungimea conductei [m] 
tH= 1312 h - numarul de ore în pasul de timp [h]  program de furnizare acc 8h/zi  
 
α= 8 [W/m²K] – coeficientul global de transfer termic [W/m²K] – distributie la demisol 
neincalzit (anexa II.3.K MC 001 II)  
 
Conf. Mc001/II-Partea 3, Anexa II.3.K, Tabel I.3, coeficientul specific de pierdere de 
caldura, pentru constructiile executate in perioada 1977 este prezentat in tabelul 29. 
Pierderile totale de energie termică (Qac,d) prin sistemul de distribuţie se calculează 
prin însumarea energiei termice pierdute prin fiecare secţiune. 
 
Tabelul 2.41 – Calculul Qd  . – Perioada de incalzire normala 
 

t(H) d(i) d(a) L(i) U’(i) θ(m) θ(ai) ∆θ Qac(dj) Nr. 
crt [h] 

RETEA 
 [m] [m] [m] [W/mK] [°C] [°C] [°C ] [kWh/an] 

1 1312 1” 0,025 0,055 22 0,40 42,5 8,00 34,50 398 
2 1312 1” 0,025 0,025 16 1,0 42,5 18,63 23,87 501 
3 1312 ¾” 0,020 0,020 12 1,40 42,5 18,63 23,87 526 
4 1312 ½” 0,015 0,015 20 1,40 42,5 18,63 23,87 865 
          2290,0 
In perioada neocupata nu se prepara apa calda. 

 
Qac,d= ΣQac,d=2290,0 kWh/an 

Din care pierderile de caldura recuperate ale conductelor de apa calda de consum 
calculate pentru perioada de incalzire:(M IV III.1.4.19) 

 
ccracorduriacoloaneaccrwh

QQQ += =1892,00 [kWh/an] 
 

Qacm=Qac+Qac,c+Qac,d +Qac,s = 6221,6kWh/an 
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Qac,s   pierderea de căldură corespunzătoare sistemelor de acumulare/stocare a apei 
calde de consum [ J ];  
Qac,g  pierderea de căldură aferentă echipamentului de preparare a apei calde de 
consum cât şi pe circuitul de agent termic primar, atât pe perioada de funcţionare a 
acestuia cât şi pe perioada de nefuncţionare.Echipamentul de preparare fiind cazanul 
de incalzire, pierderea de caldura aferenta cazanului a fost calculata in capitolul 
anterior. 

Pierderile de căldură prin mantaua boilerelor de preparare a apei calde de 
consum 

 
Pierderile de căldură ale boilerului de 200 l sunt reprezentate de pierderile de 

energie prin mantaua recipientului. Aceste pierderi pot fi cuantificate pe perioada unui 
an.Boilerul cu 2 serpentine  are V= 200 l si este amplasata in centrala termica.(t=8 C) 

Cf. MII/3.16.1.-Cantitatea anuală de căldură disipată prin mantaua boilerului 
amplasat în CT (în spaţiu neincalzit) se determină cu relaţia: 

 

)(n
10,0

S001,0
Q ambacbh

iz

iz

m

m

Lat
s,ac θ−θ×

λ

δ
+

λ

δ
+

×
= ,  [kWh/an]  (68) 

în care: 

LatS - suprafaţa laterală a a boilerului = 2,873 mp  [m2] 

mδ - grosimea peretelui boilerului (metal)0,01    [m] 

mλ  - conductivitatea termică a peretelui 58 W/mk (otel) [W/mK] 

izδ  - grosimea medie a izolaţiei 0,05 m    [m] 

izλ - conductivitatea termică a izolaţiei, în funcţie de starea acesteia- stare buna,  

izλ = 0,046 W/mK         [W/mK] 

khn - numărul mediu de ore de livrare a apei corespunzătoare  

pentru fiecare lună k din sezonul de încăzire   [h/lună] 

acbθ  - temperatura medie a apei în acumulatorul de apă caldă de consum, determinată 
cu relaţia:  

0acacb 70,0 θ×=θ = 0,7 x 60 C = 42 C 

unde 0acθ  reprezintă temperatura de preparare a apei calde de consum, în secţiunea 
de ieşire din echipamentul de stocare.Calculul se face pentru perioada de incalzire. 
 
Tabel 2.42 Calculul Qac,s 
 
Perioada de 
inc, ore 

 
tH 
(h) 

iz

iz

m

m

Lat

10,0

S001,0

λ

δ
+

λ

δ
+

×
 )( ambacb θ−θ  θacb  

(C) 
θamb  
(C) 

Qac,s 

(kWh) 

 1312 0,0138 34 42,00 8 616,0 
 

 
Qac,s = 616,00 kWh/an 
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2.5.3 Calculul consumului de energie pentru iluminat 
 
Calculul necesarului de energie pentru iluminat, se realizeaza conform Metodologiei 
MC 001 – P IV anexaII.4.A.1 si anexa II.4.B.1 
 
În cazul clădirii analizate (cladire pentru birouri), puterea electrică absorbită din 
reţeaua electrică poate fi considerată, din punct de vedere al performanţei energetice, 
ca fiind: puterea nominală a corpului de iluminat iP  şi puterea parazitară pP . 

Puterea nominală a corpului de iluminat este formată din puterea nominală a 
sursei (surselor de lumină), puterea nominală a balastului (balasturilor) montat(e) în 
circuitul de alimentare, puterea nominală a altor receptoare consumatoare de energie 
electrică, măsurate în cazul funcţionării la parametrii nominali a corpului de iluminat 
sau în cazul emisiei unui flux luminos maxim atunci când se poate varia fluxul luminos 
emis de sursele de lumină. 

Puterea parazitară este puterea absorbită de întregul sistem (corp de iluminat + 
aparate necesare funcţionării) şi trebuie măsurată când corpul de iluminat este în 
stand-by. Pentru corpurile cu senzor de prezenţă aceasta poate fi puterea nominală a 
detectorului de prezenţă, iar în cazul iluminării de siguranţă puterea necesară pentru a 
încărca bateriile. 

Puterea nominală a unei surse de lumină, cP  -  Reprezintă valoarea puterii 
declarate de fabricant pentru o sursă de lumină care funcţionează în condiţiile 
specificate. Puterea nominală este uzual marcată pe sursa de lumină; 
Unitate de măsură: [ ]W  .  

Puterea electrică a corpului de iluminat iP  - este reprezentată de puterea 
consumată de sursele de lumină care echipează corpul de iluminat, balast (balasturi) 
şi alte aparate electrice necesare funcţionării acestora, măsurată în situaţia 
funcţionării normale sau în cazul emisiei unui flux luminos maxim, atunci când 
corpurile de iluminat pot fi acţionate prin intermediul unui variator de tensiune. 
Unitatea de măsură: [ ]W . 

Puterea parazitară piP  este puterea nominală a corpului de iluminat măsurată 

când acesta este în „stand-by”. Pentru corpurile de iluminat cu detector de prezenţă, 
puterea parazitară este puterea absorbită de detector, iar pentru cele din iluminatul de 
siguranţă puterea parazitară este puterea necesară pentru a încărca bateriile. 
Unitatea de măsură: [ ]W . 
 
ENERGIA ELECTRICA CONSUMATA PENTRU ILUMINAT 

 
Cf. Mc001/II-4.4.2. metoda simplificata pentru calculul consumului de energie 

pentru iluminat se face cu relatia: 

1000

Pt
A6W nu

ilum
∑

+=  [ ]an/kWh      (69) 

Wilum= 6 x 855,96 + (2500 x 8,232)=25715,76 kWh/an 
unde: (cf. Anexa II.4.A1.) 

( ) ( )ONODDu FtFFtt ⋅+⋅⋅=  = 3000 x 1 x 0,8 + 2000 x 0,8 = 4.000 h/an 
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nP - puterea instalată = 8,84 kW = suma puterilor nominale ale tuturor surselor de 
lumină montate în corpurile de iluminat aferente sistemului de iluminat la care se 
cumulează  puterea totală a aparatajului auxiliar.  
Relaţia de calcul este:  

( )[ ]acn PPnNP +=  [ ]W     (70) 
unde: 
N - numărul de corpuri de iluminat;  
n  - numărul de surse de lumină montate în corpul de iluminat; 

cP  - puterea nominală a unei surse de lumină; 

aP - putere aparataj auxiliar; 
 
Conf. Anexei II.4.A1. - pentru cladiri de birouri 
tD - timpul de utilizare al luminii de zi în funcţie de tipul clădirii : 2250 ore/an 
tN - timpul în care nu este utilizată lumina naturală : 250 ore/an 
FD- factorul de dependenţă de lumina de zi care depinde de sistemul de control al 
iluminatului din clădire şi de tipul de clădire:1,0  sistem de control manual 

OF  - factorul de dependenţă de durata de utilizare: 1,0 sistem de control manual 
A -  aria totală a pardoselii folosite din clădire [m2]= Autila= Sinc=855,96 m2  
 
Consumul specific de energie electrică se calculează raportând energia electrică 
consumată de sistemele de iluminat aferente unei clădiri în scopul creării mediului 
luminos confortabil necesar desfăşurării  activităţii în clădire şi aria totală a pardoselii 
folosite a clădirii, A, ceea ce conduce la determinarea indicatorului numeric al 
iluminatului, LENI. 

Cifra 6 din relaţia de calcul de mai sus reprezintă an/m/kWh1 2  (consumul de 
energie estimat pentru încărcarea bateriilor corpurilor de iluminat de siguranţă) la care 
se adaugă an/m/kWh5 2  (consumul de energie electrică pentru sistemul de control al 
iluminatului). 
 
Indicatorul LENI se stabileşte din relaţia: 

LENI = 
A

Wilum  [ ]an/m/kWh 2    (71) 

unde: 

ilumW  reprezintă energia electrică consumată de sistemele de iluminat din clădire. 
 

LENI = 25715,76/855,96 = 30,04 [kWh/m2/an] 
 
Nota: Aprecierea corectă a performanţei energetice şi încadrarea clădirii într-o 
clasă de consum energetic se face numai în condiţiile în care sistemele de iluminat 
din clădire realizează gradul de confort vizual minim impus prin reglementările tehnice 
în vigoare.In cazul de fata aceasta conditie este satisfacuta. 
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2.5.4. Calculul consumului de energie pentru instalatia de climatizare  
 

2.5.4.1.Calculul energiei necesare răcirii incaperilor din clădirea de 
birouri, asigurarea unei temperaturi interioare prescrise precum şi al energiei 
consumate de sistemul de climatizare.  
 
- Sistem de climatizare aer-apa, numai recirculare (fara aer proaspat), cu ventilo-
convectoare 
Necesarul de energie pentru răcire este calculat pe baza bilanţului termic efectuat 
pentru întreaga clădire.  
In cele ce urmeaza se vor prezenta rezultatele calculelor. 
 
Necesarul de energie al clădirii pentru răcire este asigurat prin furnizarea de 
energie de către chiller.  
Notatii: 
Qsurse,R – căldura totală pătrunsă în încăpere, provenită de la sursele de căldură, 
exterioare şi interioare, în situaţia răcirii încăperilor; 
QS – căldura provenită de la soare, 
Qint – căldura degajată de sursele interioare; 
QTr – căldura totală schimbată de clădire cu exteriorul, prin transfer 
Qrec,cl – căldură evacuată la nivelul clădirii, 
QR – energia necesară pentru răcirea clădirii; 
QRsistCTA – energia necesară pentru răcire, la nivelul centralei de tratare a aerului; 
QRsistF – energia necesară pentru răcire la nivelul generatorulu de frig (sursei de frig); 
QneconvCTA – energie neconvenţională utilizată pentru răcire, la nivelul centralei de 
tratare a aerului CTA; 
Q pierd aer – energia consumată pentru tratarea pierderilor de aer prin neetanşeităţile 
conductelor şi datorită încălzirii aerului rece vehiculat în sistem; 
Qpierd ar – energia consumată datorită încălzirii apei în reţelele de apă rece, la 
transport, distribuţie etc, datorită căldurii care pătrunde în sistem; 
QpierdGTF – pierderi în sistemul de generare a frigului, 
Qaux – energie primară consumată pentru echipamente auxiliare (pompe, 
ventilatoare), care include energia suplimentară datorită pierderilor de aer din sistem, 
prin neetanşeităţile conductelor.    
- Intreaga clădire este prevazuta cu sistem de climatizare partiala ( 
ventiloconvectoare) in consecinta calculul se efectueaza pentru o  singura zonă, 
- La evaluarea consumului de energie pentru racire, s-a considerat numai sarcina de 
caldura sensibila 
- Aria pardoselii Ap corespunde pardoselii utile = 855,96 mp 
- Timp de functionare a instalatiei : de luni pana vineri intre orele 8-16 
- In perioada ocupata instalatia asigura un debit de aer L = n x V = 3,411/h x 2755,40 
mc = 9398,67 mc/h 
- Presiunea disponibila a ventilatoarelor: ∆p = 1500 Pa, randamentul η = 0,80 
- Temperatura aerului interior: 25 C 
- Volumul zonei: 2755,40 mc 
- Energia electrica instalata a chillerului: 15 kW 
- Din punct de vedere termic, clădirea poate fi considerată- ca o singură zonă termică 
(spaţiile sunt răcite pe cale mecanică şi temperaturile prescrise pentru răcire nu diferă 
cu mai mult de 4 K) 
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- Spaţiile neclimatizate de dimensiuni reduse vor fi incluse în cadrul unui spaţiu mare 
climatizat si  ele se vor trata ca spaţii climatizate. 
- In calcul s-a utilizat metoda lunara. 
 
Tabel 2.43 Rezistente termice corectate : 
Nr. 
crt 

ELEMENTUL 
ANVELOPEI 

Amj 
[mp] 

Coef. 

mjτ  

Amj.τmj 

[mp] 
'
mjR  

[m2K/W] 

'R/1U'
mj =

W/(m2.K) 

Lj=Aj x 
U’j 

[W/K] 
1 Pereti exteriori 659,19 1,00 659,19 0,575 1,739 1146,331 
2 Zona vitrata 210,07 1,00 210,07 0,490 2,041 428,753 
3 Planseu de pod 173,16 0,50 86,58 1,642 0,609 105,454 
4 Planseu sp.neinc 118,00 0,50 59,00 0,684 1,462 172,516 
5 Planseu peste 

gang intrare 
48,32 1,00 48,32 0,599 1,669 80,646 

6 Placa pe sol 15,90 0,30 4,77 1,342 0,745 11,845 
TOTAL ANVELOPA  1224,64     1945,545 
VOLUMUL INCALZIT 2755,40 mc 

 
 

Tabel 2.44 SUPRAFETE TOTALE ALE PERETILOR EXTERIORI IN 
SUPRASTRUCTURA, DUPA ORIENTARE 

Nr. 
crt. 

ORIENTARE SUPRAFATA 
TOTALA  

[mp] 

SUPRAFATA 
VITRATA  

[mp] 

SUPRAFATA 
OPACA  

[mp] 
1. NORD 171,23 - 171,23 
2. SUD 171,23 - 171,23 
3. EST 263,40 69,15 194,25 
4. VEST 263,40 140,92 122,48 

5. Total general 869,26 210,07 659,19 

 
 
Tabelul 2.45 Valorile medii ale intensitatii radiatiei solare Ir pentru Cluj- Napoca [W/m2] 

LUNA  Nord Sud Est Vest 
Ianuarie 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie 77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie 77,1 108,9 79,8 79,8 
August 66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 9,4 49,0 20,2 20,2 
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Tabelul 2.46 Temperaturi exterioare medii lunare si temp. medie anuala θa– Mun.Cluj-
Napoca 
 

LUNA / Te,med [°C] 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tmed,an 
[°C] 

-3,6 -1,2 4,0 9,1 14,2 16,7 18,3 17,7 14,1 8,5 2,9 -1,2 8,3 
 

Temperatura interioară în perioada de răcire se scrie ca o medie ponderată dintre 
temperaturile interioare din aceleaşi zone (θj) cu suprafeţele pardoselilor zonelor j 
(Ap,j):  

∑

∑ θ

=θ

j
j,p

j
j,ij,p

i A

A

 =25 ºC       (72) 

în care : 

ji ,θ  temperatura prescrisă a spaţiului j în perioada de răcire, [ºC]; 

Ap,j aria pardoselii utile a spaţiului j, [m2]= 855,96 W; 
 

2.5.4.2.Calculul coeficientului de transfer de caldura , H in perioada in 
care functioneaza instalatia de climatizare. 

 
H = Hv + HT   

K/W0,0
6,3

40,2755x0,0x005,1x2,1
6,3

V.n.c.
H aaa

v ==
ρ

=  

 
Rezulta coeficientul de transfer de caldura prin ventilare datorat aerului refulat pentru 
perioada ocupata: 
HV =0,0 [W/K] 
In perioada in care functioneaza instalatia de climatizare NU se utilizeaza 
ventilarea naturala. 
 
Calculul coeficientului de transfer de caldura al cladirii prin transmisie, HT: 
 

HT = L + Ls + Hu [W/K]     (73) 
unde: 
L - coeficientul de cuplaj termic prin anvelopa cladirii [W/K]; 
Ls - coeficient de cuplaj termic prin sol [W/K]; se neglijeaza 
Hu - coeficientul de transfer termic de la incaperi neclimatizate  

]K/W[
'R

A
'UAL

j

j
jj ∑∑ ==      (74) 

in care: 
Uj - transmitanta termica corectata a partii ‘j’ din anvelopa cladirii [W/m²K], U’j=1/R’j 
Aj - aria pentru care se calculeaza U’j [m²] 
 
L= 1655,73 [W/K] 
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(se insumeaza numai Lj pentru elementele de anvelopa care sunt in contact cu 
exteriorul, nu si cu spatii neclimatizate) 
Hu = coeficient de transfer termic prin anvelopa clădirii de la spre spatii neclimatizate 
( W/K) 
Hu = Hiu x b  

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

Hiu = coeficient de transfer termic de la spatiile neclimatizate la spatiile climatizate 
Hiu =Σ LT,iu+ HV,iu 
LT,iu= 172,516 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului peste demisolul 
neclimatizat 
LT,iu= 105,454 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului de pod neclimatizat 
HV,iu= coeficient de transfer de caldura prin ventilare de la spatiile climatizate la 
spatiile neclimatizate 
 

K/W0,0
6,3

xVxnxc
iu,H iuaa

v =
ρ

=  

HV,iu,1= 0,0 
HV,iu,2=0,0 
 
Conform C107/3 Tabelul IV,n = 0 daca elementul de construcţie care delimiteaza 
spatiul climatizat de cel neclimatizat(planseul sau perete) este făra goluri sau orificii de 
ventilare. 
H iu = 172,516+105,454 = 258,774 W/K 
Hue = LT,ue+ HV,ue 
LT,ue  -coeficient de cuplaj termic al elementelor de constructie ale spatiului 
neclimatizat in contact cu mediul exterior 
 
Calculul Hue pentru demisol: 
 
LT,ue,1  = 26,378 W/K (demisol-placa pe sol), se neglijeaza 
LT,ue,2  = 117,235 W/K (demisol-pereti exteriori) 
LT,ue,3  = 25,388 W/K (demisol-tamplarie) 
LT,ue  =142,623 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neclimatizate la 
mediul exterior 

K/W46,884
6,3
xnxVxc

demisol,ue,H aa
v =

ρ
=  

V = 628,62 mc -volumul interior al demisolului neclimatizat [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea incaperilor din demisol, calculat cf. 
C107/3 , n = 4,2/h 
HV,ue = 884,46 W/K 
Hue,demisol =1027,08 W/K 
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Calculul Hue pentru pod: 
 
LT,ue,1  = 1298,472 W/K (pod-invelitoare) 
LT,ue,2  = 62,608 W/K (pod-pereti exteriori) 
LT,ue  =1361,08 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie intre spatiile neclimatizate si 
mediul exterior 

K/W41,987
6,3
xnxVxc

pod,ue,H aa
v =

ρ
=  

V = 294,75 mc -volumul interior al podului neîncălzit [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea al podului spre exterior, calculat cf. 
C107/3 ,Tabel IV, n = 10,0/h 
HV,ue = 987,41 W/K 
Hue,pod =2348,49 W/K 
∑ Hue = 3375,57 W/K 
H iu = 258,774 

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

b = 0,929 
 
Hu = Hiu x b  
Hu = 258,774 W/K x 0,928 = 240,35 W/K 
 
HT = L + Hu = 1655,73  + 240,35 =  1896,08 W/K  
 
H = Hv + HT  = 0,0 +  1896,08 = 1896,08 W/K 
 
 

2.5.4.3.Necesarul de energie pentru racirea cladirii: 

 Q R = Qsurse,R - ηηηηR QTr,R  pentru situaţia Q R > 0,  (75) 
în care: 

- Q R - energia necesară pentru răcirea clădirii, [MJ]; 
- QTr,R- energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia 

răcirii clădirilor, [MJ];   
- Qsurse,R -   energia totală furnizată de sursele de căldură, în situaţia răcirii 

clădirii, [MJ];  
- ηηηηR - factorul de utilizare a pierderilor de căldură, în situaţia răcirii 
-  

 Transferul de căldură total dintre clădire şi mediul adiacent neclimatizat:   
 

QTr = QT + QV     (76) 
 
în care, pentru fiecare zonă şi pentru fiecare perioadă de calcul: 
 QTr – căldura totală transferată [MJ]; 
 QT  - căldura transferată prin transmisie [MJ]; 
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QT  = HT  x ( θi  - θe) x t  
θi = 25 ºC 
θe temperatura medie lunara cf. STAS 4839/97  
T – durata sezonului de racire. In prima faza se aproximeaza ca sezonul de racire 
dureaza (365-218) zile pentru mun. Cluj-Napoca adica 147 zile, din 3 mai pana in 26 
septembrie. 
 QV  - căldura transferată prin aerul de ventilare [MJ]; 
 
Tabel 2.47 Fluxul de caldura total transferat intre cladire si mediul exterior 
Luna Temperatura 

medie lunara 
cf STAS 
4839/97 

t 
[h] 

 

QT 

[kWh] 
QV 

[kWh] 
QTr 

[kWh] 

Mai 14,2 160 -3276,43 0,0 -3276,43 
Iunie 16,7 160 -2518,0 0,0 -2518,0 
Iulie 18,3 184 -2337,49 0,0 -2337,49 
August 17,7 176 -2436,0 0,0 -2436,0 
Septembrie 14,1 144 -2976,09 0,0 -2976,09 
Total  824 ore -13544,0 0,0 -13544,0 
Semnul – indica faptul ca in luna respectiva QT apare ca pierdere de caldura (semnul 
+ indica aport de caldura) cf M II.2.4.5.2. 
 

 
 2.5.4.4.Caldura totala de la sursele interioare 
 

 Qsurse = Qint + QS      (77) 
în care: 
 Qint   - căldura degajată de sursele interioare  
 
Qint   = Qsurse,K + (1-B1) Qsurse,nc 
Qsurse,K   = Φ surse,med,k x t = (47 pers x 130 W/pers +15 W/mp x 855,96 mp + 16 
W/mp x 855,96 mp) x 824 ore = 26899,3 kWh 
Qsurse,nc = 0 
 

Tabel 2.48  Qsurse,k - Căldura de la surse interioare, pentru clădiri de birouri (W/m2) 
 

Tip clădire Oameni 
(W/pers) 

Iluminat 
(W/m2) 

Echipamente 
(W/m2) 

Birou 130 15 16 
 
 QS  - căldura provenită de la soare , [MJ]. 
Energia totală pătrunsă în interior, într-o zonă a clădirii, datorită radiaţiei solare 
(aportul solar) se calculează cu relaţia: 

 ( )[ ]∑ −+=
j

j,nc,sjc,ss Qb1QQ     (78) 

în care: 



 
 

 88 

 ( )∑=
k

k,sk,suk,sc,s AFIQ     şi   

 ( )∑=
j

ncj,sj,suj,sj,nc,s AFIQ  

 unde: 

Qs  energia solară totală pătrunsă în zona de calcul climatizată, pentru luna 
considerată; 

Qs,c  energia solară pătrunsă în zona de calcul, prin elementele perimetrale 
exterioare ale clădirii, pentru luna considerată; 

Qs,nc,j energia solară pătrunsă în zona de calcul pentru luna considerată, 
datorată aporturilor solare din zona adiacentă “j”, neclimatizată), [MJ]; 

bl factor de reducere a aporturilor de la spaţiul neclimatizat j,  
Fsu,k factor de reducere a aporturilor solare datorită umbririi prin elemente 

exterioare, a ariei de captare efectiva corespunzatoare suprafeţei k,  
As,k aria de captare efectivă a suprafeţei k, pentru o orientare şi un unghi de 

înclinare dat, în zona considerată 
As,j aceeaşi interpretare ca la As,k, pentru aporturi solare către spaţiul 

adiacent j neclimatizat, [m2]; 
Is,k radiaţia solara totala integrată pe perioada de calcul, egală cu energia 

solară captată de 1 m2 al suprafetei  k, pentru o orientare şi înclinare 
dată a acesteia; 

Is,j Idem pentru aporturi solare către spaţiul adiacent j neclimatizat, [m2]; 
 
Tabelul 2.49 Aria efectiva de captare a radiatiei solare pentru elementele vitrate 
As,f = Fu x τ x Ft x Af 
 
Tip Orient. Af 

(mp) 
Fu=FhxFoxFf 
 

Ft τ As,f 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Φ s1 

F1 N - -  - - 67,30 - 
F2 S - -  - - 107,04 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,45x0.75 18,78 75,72 1165,0 
F4 V 140.92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,45x0.75 34,26 75,72 2138,0 
t= 824 ore  
 
Tabelul 2.50 Aria efectiva de captare a radiatiei solare pentru elementele opace 
A s,p = αp x Rp,s,e x Up x Ap 
 
Tip Orient. Ap 

(mp) 
αp  Rp,se 

(mpK/W) 
Up 
(W/mpK) 

As,p 
(mp) 

Isj  
( 
W/mp) 

Φ s2 

PE1 N 171,23 0,91 0,084 1,842 24,11 67,30 1337,00 
PE2 S 171,23 0,91 0,084 1,842 24,11 107,04 2580,70 
PE3 E 194,25 0,91 0,084 1,842 27,35 75,72 2071,00 
PE4 V 122,48 0,95 0,084 1,842 34,26 75,72 2138,00 
PE5-pod N   18,00 0,91 0,084 0,778 1,07 67,30 72,04 
PE6-pod S   18,00 0,91 0,084 0,778 1,07 107,04 114,53 
Invelitoare - 260,00 0,93 0,084 3,25 66,01 207,61 13704,63 
T= 824 ore 
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Qs  = [11.429,7 + ( 1-0,4) x 21023,16]  x t = 19811,84kWh 
 
Intensitatea radiatiei solare medii pe sezonul cald se calculeaza ca o medie ponderata 
a intensitatilor medii lunare, cu numarul de zile ale fiecarei luni. 
 
Tabelul 2.51 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- 
Perioada de racire 
 

Luna Zile Ore 
racire 

per.ocup. 

IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Is orizontal 
(W/mp) 

Ian.   12,1 71,2 28,3 28,3 45,3 
Febr.   19,1 101,6 50,8 50,8 79,9 
Mar.   28,7 102,6 64,8 64,8 122,6 
Apr.   38,8 94,2 75,4 75,4 165,9 
Mai  20     160 65,2 90,4 73,9 73,9 202,7 
Iun. 20 160 77,4 97,8 80,2 80,2 236,3 
Iul. 23 184 77,1 108,9 79,8 79,8 232,0 
Aug. 22 176 66,7 120,2 70,3 70,3 204,7 
Sept. 18     144 46,6 117,3 74,2 74,2 153,6 
Oct.   23,6 120,8 63,1 63,1 108,9 
Nov.   14,2 73,5 32,3 32,3 52,6 
Dec.   9,4 

 
 
 
 
 

67,30 

49,0 

 
 
 
 
 

107,04 

20,2 

 
 
 
 
 
75,72 

20,2 

 
 
 
 
 
75,72 

31,2 

 
 
 
 
 
207,61 

TOT.  824 ore           
 
Qsurse = 26899,3 +19811,84 = 46711,144 [kWh] 
 
 

2.5.4.5.Calculul factorului de utilizare a pierderilor de căldură 
 λR raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură în situaţia răcirii, 

 - 288,0
1

1
)1(

R

R
R,Tr

R

R

=
λ−

λ−
=η

+α−

α−

;     (79) 

- dacă λR =1  atunci   
1R

R
R,Tr

+α

α
=η ; 

în care: 
ηTr,R factorul de utilizare a pierderilor de căldură în situaţia răcirii; 
λR raportul dintre aporturile şi pierderile de căldura ale zonei în perioada de 

răcire; 

 λ 45,3
0,13544

144,46711
Q

Q

R,t

R,surse
R ===       (80) 

Qsurse,R aporturile de căldura totale pentru răcire,  
QTr,R energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia răcirii 

clădirilor, 
 αR parametru numeric adimensional ce depinde de constanta de timp a 

clădirii pentru răcire τR, care se calculează cu relaţia: 
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R0

R
R0R

τ

τ
+α=α  = 1,0 + 45,13/15 = 4,00    (81) 

unde: 

R0α  parametru numeric de referinţă = 1,0 (Anexa II.2.B) 

τ R
 constanta de timp pentru răcire 

R0
τ  constanta de timp de referinţă pentru răcire = 15 h cf Anexa II.2.B 

 
T

m
R H

6,3/C
=τ  = 45,13 h      (82) 

unde : 

Rτ  constanta de timp a clădirii pentru modul de răcire, [ore]; 
Cm capacitatea termică a clădirii, [kJ/K] = 308,05 x  106 [J/K] 
HT coeficient de transfer de căldură prin transmisie ale clădirii =1896,08 

[W/K]; 
 

2.5.4.6. Energia utilizată (consumată) anual pentru răcirea clădirii: 

Q R,an = Qsurse,R - ηηηηR QTr,R= 46.711,144-0,288 x 13544 = 42.810,47Kwh/an 
 
 

2.5.4.7. Calculul temperaturii de echilibru: 

C16
xtH

xQ

zT

z,surse1
iemz =

η
−θ=θ  

Perioada de racire dureaza din 7 iunie pana la 31 august  

 
 

Fig.2.9 Determinarea perioadei de racire 
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λR =1 ,   
1R

R
1

+α

α
=η = 0,80 factor de utilizare a pierderilor de caldura 

 
HT coeficient de transfer de căldură prin transmisie ale clădirii  

=1896,08 [W/K]; 
 

2.5.4.8 Calculul necesarului real de energie pentru răcirea clădirii: 
 
Tabel 2.52 Fluxul de caldura total transferat intre cladire si mediul exterior 
Luna Temperatura 

medie lunara 
cf STAS 
4839/97 

t 
[h] 

 

QT 

[kWh] 
QV 

[kWh] 
QTr 

[kWh] 

Iunie 16.7 128 -2014,0 0,0 -2014,0 
Iulie 18,3 184 -2337,49 0,0 -2337,49 
August 17,7 176 -2436,0 0,0 -2436,0 
Total  488 ore -6788,0 0,0 -6788,0 
 
Qint   = Qsurse,K + (1-B1) Qsurse,nc 
Qsurse,K   = Φ surse,med,k x t = (47 pers x 130 W/pers +15 W/mp x 855,96 mp + 16 
W/mp x 855,96 mp) x 488 ore = 15930,64 kWh 
Qsurse,nc = 0 
 QS  - căldura provenită de la soare , [MJ]. 
 
Tabelul 2.53. Aria de captare efectiva a radiatiei solare pentru elementele vitrate 
As,f = Fu x τ x Ft x Af 
Tip Orient. Af 

(mp) 
Fu=FhxFoxFf 
 

Ft τ As,f 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Φ s1 

F1 N - -  - - 73,43 - 
F2 S - -  - - 110,10 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,45x0.75 18,78 76,50 1437,0 
F4 V 140.92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,45x0.75 34,26 76,50 2621,0 
t= 488 ore  
 
Tabelul 2.54. Aria de captare efectiva a radiatiei solare pentru elementele opace 
A s,p = αp x Rp,s,e x Up x Ap 
 
Tip Orient. Ap 

(mp) 
αp  Rp,se 

(mpK/W) 
Up 
(W/mpK) 

As,p 
(mp) 

Isj  
( 
W/mp) 

Φ s2 

PE1 N 171,23 0,91 0,084 1,842 24,11 73,43 1770,0 
PE2 S 171,23 0,91 0,084 1,842 24,11 110,10 2654,0 
PE3 E 194,25 0,91 0,084 1,842 27,35 76,50 2092,0 
PE4 V 122,48 0,95 0,084 1,842 34,26 76,50 2620,0 
PE5-pod N 18,00 0,91 0,084 0,778 1,07 73,43 78,57 
PE6pod S 18,00 0,91 0,084 0,778 1,07 110,10 117,81 
Invelitoare - 260,00 0,93 0,084 3,250 66,01 223,28 14738,71 



 
 

 92 

T= 488 ore 
Qs  = [13.194,0 + ( 1-0,65) x 14935,10]  x t = 6.956,0kWh 
Intensitatea radiatiei solare medii pe sezonul cald se calculeaza ca o medie ponderata 
a intensitatilor medii lunare, cu numarul de zile ale fiecarei luni. 
 
Tabelul  2.55. Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de 
orientare- Perioada reala de racire  
 

Luna Zile Ore 
racire 

per.ocup 

IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Is orizontal 
(W/mp) 

Ian.   12,1 71,2 28,3 28,3 45,3 
Feb   19,1 101,6 50,8 50,8 79,9 
Mar   28,7 102,6 64,8 64,8 122,6 
Apr   38,8 94,2 75,4 75,4 165,9 
Mai       65,2 90,4 73,9 73,9 202,7 
Iun 16 128 77,4 97,8 80,2 80,2 236,3 
Iul 23 184 77,1 108,9 79,8 79,8 232,0 
Aug 22 176 66,7 120,2 70,3 70,3 204,7 
Sept   46,6 117,3 74,2 74,2 153,6 
Oct   23,6 120,8 63,1 63,1 108,9 
Nov   14,2 73,5 32,3 32,3 52,6 
Dec   9,4 

 
 
 
 
 
73,43 

49,0 

 
 
 
 
 
110,1 

20,2 

 
 
 
 
 
76,50 

20,2 

 
 
 
 
 
76,50 

31,2 

 
 
 
 
 
223,28 

TOT  488 ore           
 
 
Qsurse = 15930,64 + 6956,48 = 22887,12 [kWh] 
 

2.5.4.9 Calculul factorului de utilizare a pierderilor de căldură 
  

 λR raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură în situaţia răcirii, 

 - 30.0
1

1
)1(

R

R
R,Tr

R

R

=
λ−

λ−
=η

+α−

α−

;      

- dacă λR =1  atunci   
1R

R
R,Tr

+α

α
=η ; 

în care: 
ηTr,R factorul de utilizare a pierderilor de căldură în situaţia răcirii; 
λR raportul dintre aporturile şi pierderile de căldura ale zonei în perioada de 

răcire; 

 λ 371.3
0,6788
1,22887

Q

Q

R,t

R,surse
R ===       (83) 

Qsurse,R aporturile de căldura totale pentru răcire,  
QTr,R energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia răcirii 

clădirilor, 
 αR parametru numeric adimensional ce depinde de constanta de timp a 

clădirii pentru răcire τR, care se calculează cu relaţia: 
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R0

R
R0R

τ

τ
+α=α  = 1,0 + 45.13/15 = 4.00    (84) 

unde: 

R0α  parametru numeric de referinţă = 1,0 (Anexa II.2.B) 

Rτ  constanta de timp pentru răcire 

R0τ  constanta de timp de referinţă pentru răcire = 15 h cf Anexa II.2.B 

 
T

m
R H

6,3/C
=τ  = 45.13 h      (85) 

unde : 

Rτ  constanta de timp a clădirii pentru modul de răcire, [ore]; 
Cm capacitatea termică a clădirii, [kJ/K] = 308,05 x 106 [J/K] 
HT coeficient de transfer de căldură prin transmisie ale clădirii =1896,08 

[W/K]; 
 

2.5.4.10 Energia utilizată (consumată) anual pentru răcirea clădirii: 
 
Q R,an = Qsurse,R - ηηηηR QTr,R= 22887,1 -0,30 x 6788 = 20.850,72 Kwh/an 
 

2.5.4.11 Necesarul de energie de racire pentru climatizarea incaperilor la 
nivelul generatorului de frig: 

 
Q c,out,g = Qc,b + Qc,ce + Qc,d + Qc,s = 20.850,7  Kwh/an 
Qc,outg capacitatea de răcire a generatorului destinat sistemelor de climatizare a 

încăperilor 
Qc,b energia utilizabilă pentru climatizarea încăperilor 
Qc,ce energia de răcire de transfer, necesară climatizării încăperilor 
Qc,d energia de răcire de distribuţie, necesară climatizării încăperilor 
Qc,s energia de răcire de stocare, necesară climatizării încăperilor 
Qc,b = Q R = 20.850,7  Kwh/an  
Qc,ce = [(1- ηc,ce)+(1- ηc,ce,sens)] x Qc,b = 2710,6 kWh/an 
unde: 
- ηc,ce gradul de utilizare al transferului de energie de răcire către sistemul de 
climatizare a încăperilor,pentru apa rece de 6/12 C = 1,0 
- ηc,ce,sens gradul de utilizare al transferului de energie de răcire sensibilă către 
sistemul de climatizare a încăperilor, pentru apa rece de 6/12 C = 0,87. Această 
valoare ia în considerare dezumidificarea ce are loc în mod inevitabil în 
echipamentele de răcire existente. 
 
- Pierderea de energie de răcire datorată distribuţiei sistemului de răcire se calculează 
cu relaţia: 
Qc,d =(1- ηc,d) x Qc,b = 2085,02 kWh/an 
unde: 
- ηc,d = 0,90 ( pentru apa de racire 6/12 C),  gradul de utilizare al energiei de răcire 
aferentă sistemului de distribuţie. 
- Pierderea de energie de răcire datorată stocării pentru sistemul de răcire se 
consideră: Qc,s = 0,0 
Q c,out,g = 25646,4 kWh/an 
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2.5.4.12 Calculul energiei auxiliare utilizate la unitatile terminale 

 
Necesarul de energie electrică al ventilatoarelor amplasate în încăperile 

climatizate Qc,ce,aux se calculează în funcţie de tipul dispozitivului terminal şi de 
concepţia componentelor individuale.  

Necesarul specific de energie se referă la dispozitivele cu un control eşalonat al 
vitezei (stabilit pe baza a 1000 ore de utilizare pentru ventilo-convectoare şi 500 ore 
de utilizare sistematică a sistemului de răcire). 

 
h500/t.Q.fQ op,coutg,caux,ce,caux,ce,c =  

unde: 
fc,ce,aux  necesarul specific de energie al ventilatoarelor ( pentru 
ventiloconvectoare = 0,07 ) 
Qc,outg-  capacitatea de răcire a generatorului destinat răcirii încăperilor = 38,5 [kW] 
tc,op  perioada de calcul a necesarului de răcire a încăperilor. = 488 ore  
 
Qc,ce,aux = 0,07 x 25.646,4 x 488/500 = 1752,16 kWh/an 
 
Qclim =  Qc,out,g + Qc,ce,aux = 25646,4 + 1752,16 = 27.398,56 kWh/an 
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2.5.5 Calculul energiei primare si a emisiilor de CO2 
 
Energia primara este energia care nu a constituit încă subiectul vreunui proces de 
conversie sau transformare (exemplu: energia conţinută în petrolul existent dar 
neexploatat încă). Energia primara se calculeaza (conf.MII.1.10.1.) cu relatia: 
 

Ep = Qf,h*fh +Wh * fh +  Qf,acm*fw + Qclim*fw +Wil*fi [kWh/an]  (86) 
unde: 
Qf,h = 161652,35 [kWh/an] – reprezinta energia termica consumata pentru încalzire, 
produsa la sursa din combustibil gaz natural 
fh = 0,901 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru gaz 
fh,2 =2,8 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru energie 
electrica consumata de pompe 
 
Qacm =  6221,6 [kWh/an] energia termica consumata pentru prepararea apei calde de 
consum, produsa la sursa din combustibil gaz natural  
fw = 0,901 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru gaz 
 
Wi = 25715,76 [kWh/an] – reprezinta energia electrica consumata pentru iluminat  
fi = 2,8 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru energie 
electrica. 
Qclim = 27398,56[kWh/an] – reprezinta energia electrica consumata pentru racirea 
aerului interior 
 
Rezulta 
Ep = 161652,35 x 0,901 + 797,0 x 2,8 + 6221,6 x 0,901 + 25715,76 x 2,8 +27398,56 x 
2.8  = 302206,13 kWh/an 
 
Consum de caldura normat= Ep/V = 302206,13/2755,40= 109,67 kWh/m3 an 
 
Emisia de CO2 se calculeaza cu relatia: 
 
ECO2= Qf,h*fh,CO2+Wh *fh,CO2 +Qf,acm,*fw,CO2 + Qclim * fw,CO2 + Wi,l*fi,CO2 [kg/an]      (87) 
 
in care 
fh,CO2 = fw,CO2 = 0,205 [kg/kWh] – reprezinta factorul de emisie la arderea gazului 
natural; 
fi,CO2 =fh,CO2= fw,CO2= 0,09 [kg/kWh] – reprezinta factorul de emisie la electricitate 
 
Ep = 161652,35 x 0,205 + 797,0 x 0,09 + 6221,6 x 0,205 + 25715,76 x 0,09+27398,56 
x 0,09  = 39266,18  [kg/an] 
 
Indicele de emisie echivalent CO2 este: 
 
ICO2 = ECO2/Ainc = 39266,18 : 855,96 = 45,87 [kgCO2/m²an] 
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2.5.6 Calculul consumurilor specifice de energie pentru cladirea reala 
 
● Consumul specific de energie pentru încalzire se calculeaza cu relatia: 

 
qinc=Qinc/Sinc [kWh/m²an]     (88) 

unde: 
Qinc= Qf,h = 161652,35 [kWh/an] – reprezinta consumul de energie pentru 
încalzire 
Sinc = 855,96 [m²] – reprezinta suprafata încalzita a cladirii 
Rezulta:     qinc= 188,85 [kWh/m²an] – clasa D 
 
● Consumul anual specific de energie pentru apa calda de consum se calculeaza cu 
relatia: 

 
qacm=Qacm/Sinc [kWh/m²an]     (89) 

unde: 
Qacm= 6221,6 [kWh/an]– reprezinta consumul de energie pentru apa calda de consum 
Ainc = 855,95 [m²] – reprezinta suprafata încalzita a cladirii 
Rezulta:  

qacm= 7,26  [kWh/m²an] – clasa A 
 
● Consumul anual specific de energie pentru iluminat se calculeaza cu relatia: 
 
LENI= Wi,l/Sinc [kWh/m²an] 
unde: 
Wi,l = 25715,76 [kWh/an] – reprezinta consumul de energie pentru iluminat 
Sinc = 855,95 [m²] – reprezinta suprafata încalzita a cladirii 
 
Rezulta:  

LENI = 30,04  [kWh/m²an] – clasa A 
 
● Consumul anual specific de energie pentru conditionarea aerului se calculeaza cu 
relatia: 

 
qclim=Qclim/Sinc [kWh/m²an]     (90) 

unde: 
Qclim= 27398,56  [kWh/an]– reprezinta consumul de energie pentru climatizare 
Ainc = 855,95 [m²] – reprezinta suprafata climatizata a cladirii 
Rezulta:    qclim= 32,0 [kWh/m²an] – clasa B 
 
● Consumul total anual specific de energie se calculeaza cu relatia: 
 
qtot= qinc+qacm + LENI + qclim [kWh/m²an] 
 
Rezulta:  
 

qtot = 258,15  [kWh/m²an] – clasa C  
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2.6. Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora cf. 
Mc001/III 
 
Notarea din punct de vedere energetic a clădirii expertizate (Mc001/III Tabel II.4.1, 
II.4.2) 
 
N = exp ( -B1x qt x po + B2) = exp (-0,000761 x 258,15 x 1,155+4,71556) =exp 
(4,4886) = 89,00 
 

Penalizările acordate clădirii la notarea din punct de vedere energetic a 
acesteia sunt cauzate de deficienţele in întreţinerea şi exploatarea clădirii şi a 
instalaţiilor aferente acesteia, având drept consecinţa utilizarea neraţională a energiei.  

 
Acestea se determină cu relaţia: 

121110987654321o ppppppppppppp ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=    (91) 

P0 = 1,155   

Valorile pn s-au considerat după cum urmează: 

� Demisol uscat p1 = 1,00 
� Uşa de intrare clădire este prevăzută cu sistem automat de 

închidere p2 = 1,00 
� Ferestre/uşi în stare buna, etanse p3 = 1,00 
� Armăturile de reglaj ale corpurilor statice exista si  sunt 

funcţionale p4 = 1,00 
� Instalaţia de încălzire nu a fost spălată / curăţată dupa ultimul 

sezon de incalzire p5 = 1,05 
� Coloanele de încălzire  sunt prevăzute cu armături de separare 
şi golire a acestora p6 = 1,00 

� Cladire cu sistem propriu de incalzire  p7 = 1,00 
� Tencuială exterioară în stare bună p8 = 1,00 
� Pereţii exteriori uscati p9 = 1,00 
� Acoperis etans p10= 1,00 
� Starea cosului: buna p11= 1,00 
� Clădire fara sistem de ventilare organizată  p12= 1,10 
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Cap.3. CLĂDIREA DE REFERINŢĂ 
 
3.1 Definirea cladirii de referinta 
 
Cladirea de referinta reprezinta o cladire virtuala având urmatoarele caracteristici 
generale, valabile pentru toate tipurile de cladiri considerate conform Mc 001/III [3]: 
 
a) Aceeasi forma geometrica, volum si arie totala a anvelopei ca si cladirea reala; 
 
b) Pentru cladiri cu alta destinatie decât de locuit, aria elementelor de constructie 
transparente ale cladirii de referinta trebuie sa corespunda cu valorile parametrilor 
precizate in Anexa A 7.3 din Metodologia de calcul al performantei energetice a 
cladirilor – Partea I [1], în functie de aria utila a pardoselii incintelor ocupate (spatiu 
conditionat). 
In cazul prezentei analize, clădirea reală are următoarele caracteristici  
Apard = Au = 855,96 mp,  
Af = 210,07 mp  
Af/Ap = 210,07/855,96 = 0,245 > 1/6...1/7 (1,67...1,43) - valoare considerata minimala, 
deci conditia impusa pentru clădirea de referinta este verificată. In acest caz, aria 
elementelor de constructie transparente ale cladirii de referinţă se considera egala 
cu cea a cladirii reale. 
Af,ref = Af,real = 210,07 mp 
 
c) Rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie din componenta 
anvelopei cladirii sunt caracterizate de valorile minime normate, conform prevederilor 
Ord. MDRL Nr.2513/8 dec.2010 ref.la Normativul C107-2005 Anexa 4, Tabel 1. 
Pentru cladiri din categoria 1, avand destinatia de birouri, situate in zona climatica III 
   R’min pentru pereti exteriori = 1,8 m2K/W   a 
   R’min pentru planseul terasa = 4,5 m2K/W   b 
   R’min pentru plansee inferioare in contact cu exteriorul  

sau cu un spatiu neincălzit= 2,9 m2 K/W    c 
   R’min pentru tamplarie exterioara = 0,50 m2K/W  e 
 
d) Valorile absorbtivitatii radiatiei solare a elementelor de constructie opace sunt 
aceleasi ca în cazul cladirii reale; 
 
e) Factorul optic al elementelor de constructie exterioare vitrate este ατ= 0,26 
 
f) Factorul mediu de însorire al fatadelor are valoarea corespunzatoare cladirii reale; 

 
g) Numarul de schimburi de aer din spatiul încalzit pentru cladiri publice se calculeaza 
cf. NP 008/97, valorile pentru fiecare incapere ocupata corespund asigurării 
confortului fiziologic în spaţiile ocupate; 
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Tabelul 3.1 Calculul numarului mediu de schimburi de aer in perioada de incalzire 
normala   

Nr.crt. Destinatie Nr.schimburi de aer (1/h) 
In perioada ocupata 

Suprafata 
(mp) 

1 Birouri 3 586,2 
2 Arhiva 3 13,70 
3 Casa scarii 1 79,50 
4 Grupuri sanitare 5 46,30 
5 Hol 1 82,06 
6 Magazii  1 4,70 
7 Bufet 4 24,30 
8 Sala echipamente 2 19,20 
Total suprafata 855,96 
Nr. med. schimburi de aer         2,725 

 
Tabelul 3.2 Calculul numarului mediu de schimburi de aer in perioada de incalzire 
redusa   
 

Nr.crt. Destinatie Nr.schimburi de aer (1/h) 
In perioada neocupata 

Suprafata 
(mp) 

1 Birouri 0,20 586,20 
2 Arhiva 0,20 13,70 
3 Casa scarii 0,20 79,50 
4 Grupuri sanitare 0,20 46,30 
5 Hol 0,20 82,06 
6 Magazii  0,20 4,70 
7 Bufet 0,20 24,30 
8 Sala echipamente 2,00 19,20 
Total suprafata 855,96 
Nr. med. schimburi de aer         0,240 

 
Numarul mediu de schimburi de aer pe toata perioada de incalzire: 
(2,725 sch/h x 1208 ore + 0,240 sch/ h x 4024 ore ): 5232 ore = 0,814  sch/h 
 
h) Sursa de caldura pentru încalzire si preparare a apei calde de consum este, 
- centrala termica proprie functionând cu combustibil gazos (gaze naturale) si cu 
preparare a apei calde de consum cu boiler cu acumulare ( cazul cladirilor care nu 
sunt racordate la un sistem de încalzire districtuala; 
 
i) Sistemul de încalzire este de tipul încalzire centrala cu corpuri statice (radiatoare 
compacte din hotel si ventilo-convectoare), dimensionate conform reglementarilor 
tehnice în vigoare; 
 
j) Instalatia de încalzire interioara este dotata cu elemente de reglaj termic si hidraulic 
atât la baza coloanelor, cât si la nivelul corpurilor statice; de asemenea, fiecare corp 
de încalzire este dotat cu robinete termostatice; 
 



 
 

 100 

 
k) Randamentul de producere a caldurii aferent centralei termice este caracteristic 
echipamentelor moderne noi; nu sunt pierderi de fluid în instalatiile interioare;  
 
l) Conductele de distributie din spatiile neîncalzite (demisol neincalzit) sunt izolate 
termic cu material caracterizat de conductivitate termica λiz ≤ 0,05 W/m⋅K, având o 
grosime de minimum 0,75 ori diametrul exterior al conductei; 
 
m) Instalatia de apa calda de consum este caracterizata de dotarile si parametrii de 
functionare conform proiectului; 
 
n) În cazul climatizararii spatiilor ocupate, randamentul instalatiei de climatizare este 
aferent instalatiei, mai corect reglata din punct de vedere aeraulic si care functioneaza 
conform procesului cu consum minim de energie; 
 
o) În cazul climatizarii spatiilor ocupate, consumul de energie este determinat în 
varianta utilizarii racirii în orele de noapte pe baza ventilarii naturale; 
 
p) Nu se acorda penalizari: P0 = 1,00. 
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3.2 Performantele termo-energetice ale cladirii de referinta 
 
Rezistenta termica corectata minima necesara a anvelopei cladirii de referinta este 
data de relatia (17): 

∑
τ

∑
=

'
mj

mjmj

mj'
ref,M

R

.A
A

R  [m2K/W] 

in care 
Amj – suprafata elementului ‘j’ al anvelopei cladirii [m2] 
R’mj – rezistenta termica medie corectata a elementului ‘j’ pe toata anvelopa [m2K/W] 
ττττ – factorul de corectie al temperaturilor exterioare (conf. C107-1, pct.3.7) 
 
Rezistentele termice minime corectate pentru elementele componente ale anvelopei 
se stabilesc conf. prevederilor Ord. MDRL Nr.2513/8 dec.2010 ref.la Normativul 
C107/1-2005 Anexa 4, Tabel 1:  
 
Tabelul 35 – Caracteristici de calcul ale elementelor anveloei cladirii de referinta 

Nr. 
crt 

ELEMENTUL 
ANVELOPEI 

'
jR  

[m2K/W] 

Aj 
[mp] jτ  jj.A τ  

[m2] 

Aj τj/ R’j 
[W/K] 

1 Pereti exteriori 1,800 659,19 1 659,19 366,217 
2 Zona vitrata 0,500 210,07 1 210,07 105,035 
3 Planseu sp.neincalzit 2,900 133,90 0,5 66,95 23,086 
4 Planseu spatii reci 4,500 48,32 1 48,32 10,738 
5 Planseu pod 4,500 173,16 0,5 86,58 19,240 
TOTAL ANVELOPA  1224,64   524,631 
VOLUMUL INCALZIT [mc] 2873,37 

 
 
Rezulta valoarea minima necesara a rezistentei termice corectate pentru intreaga 
anvelopa:  

334,2
631,524
64,1224

R'
necmin,,M ==  [m2K/W] 

 
Comparand R’min,nec cu valoarea R’M,ef a anvelopei cladirii reale determinate la 
§2.2.3.3, rezulta: 
 

W/Km681,0R 2'
ef,M =  << W/Km334,2R 2'

necmin,,M =  

 

Conditia ca 
'

ef,MR  > 
'

necmin,,MR  nu este indeplinita, justificand astfel recomandarea 
privind imbunatatirea substantiala a eficientei termice si energetice a cladirii prin 
masuri constructive. 
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Coeficientul global de izolare termica al cladirii de referinta, ref
ef1G  se calculeaza 

cu relatia: 











 τ
= ∑ '

mj

jj

înc

ref
ef R

.A

V
1

1G [W/(m3K)] 

unde V este volumul cladirii iar ceilalti termeni au semnificatiile precizate mai sus. 
Rezulta:   

ref
ef1G  = 524,631/2755,4 = 0,190 [W/(m3K)] 

 
Valoarea limita a coeficientului global de izolare termica, G1ref se determina conf. 
C107/2 pct.3, cu relatia (22): 
 







++++=

e
A

P.d
c

A
b
A

a
A

V
1

1G 4321

înc

ref
ref  [W/(m2K)] 

in care valorile a, b, c, d si e sunt precizate in Ord. MDRL Nr.2513/8 dec.2010.  
 
Rezulta: 

ref
ref1G  = =








++++

50,0
07,210

4,1x15,48
90,2
90,133

50,4
48,221

80,1
19,659

4,2755
1

 

)]Km/(W[344,0
4,2755

16,949 2==  

nref = 0,814 [h-1]  
G2ref=0,34 x 0,814 = 0,277 [W/(m3K)] 
 
Gref = G1ref + G2ref = 0,344+0,277 =0,621 [W/(m3K)]  

 
G1ef=0,653 > G1ref=0,344 [W/(m3K)] 

 
 
Condiţia ca G1ef ≤ G1ref NU este îndeplinită, deci nivelul de izolare termica este 
necorespunzator si sub acest aspect.  
 
Verificarea este obligatorie numai la clădirile nou proiectate, la clădirile existente 
valorile având un caracter de recomandare. 
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3.3 Consumul anual de caldura si emisia anuala de CO2 
 
3.3.1 Calculul consumului anual de energie pentru încalzire 
 

3.3.1.1 Parametrii climatici 
 
 
● Temperatura conventionala exterioara de calcul 
 
Temperatura conventionala de calcul a aerului exterior pe timp de iarna se 
considera conform STAS 1907/1 Anexa A Tab.8; astfel, pentru localitatea Cluj- 
Napoca, Te = - 18°C. 
 
 
● Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare 
Intensitatile medii lunare ale radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare au 
fost stabilite în conformitate cu Mc001 - PI, anexa A.9.6, respectiv SR 4839, pentru 
localitatea Cluj-Napoca 
 
Tabelul 3.4 Valorile medii ale intensitatii radiatiei solare Ir pentru Cluj- Napoca [W/m2] 
 

LUNA  Nord Sud Est Vest 
Ianuarie 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie 77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie 77,1 108,9 79,8 79,8 
August 66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 9,4 49,0 20,2 20,2 

 
Tabelul 3.5 - Temperaturi exterioare medii lunare si temperatura medie anuala θa– 
Mun.Cluj- Napoca 
 

LUNA / Te,med [°C] 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tmed,an 
[°C] 

-3,6 -1,2 4,0 9,1 14,2 16,7 18,3 17,7 14,1 8,5 2,9 -1,2 8,3 
 
Dθeo=218 zile 
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3.3.1.2 Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare 

 
Temperatura interioara predominanta a încaperilor încalzite 
Temperatura interioara medie ponderata de calcul pentru imobil in perioada de 
incalzire normala este Ti = +18,63 ºC. 
In perioada de incalzire redusa Ti = +12 ºC. 
 
● Temperatura interioara de calcul  
Conform § 2.4, θi = 18,63  [oC] 
 
Temperatura interioara de calcul 
Conform Metodologiei Mc001 – 2006 PII, daca diferenta de temperatura între volumul 
încalzit si spatiile neîncalzite este mai mica de 4oC, întregii cladiri i se aplica calculul 
monozonal.  
În acest caz, temperatura interioara de calcul a cladirii, este conf. relatiei (27): 
 

∑
∑θ

=θ
uj

ujj
j V

V.
  [°C] 

unde: 
θj este temperatura interioara de calcul a încaperilor direct încalzite 
Vuj este volumul util al fiecarei încaperi direct încalzite; acolo unde încaperile nu au 
aceeasi înaltime libera; se calculeaza prin înmultirea ariei utile a încaperii cu înaltimea 
libera a acelei încaperi. 
 
Tabelul 3.6 Calculul temperaturii medii ponderate a spatiilor incalzite in perioada de 
incalzire normala 
Nr.crt. Destinatie Temperatura interioara cf. 

STAS 1907/2 (C) in perioada 
ocupata 

Suprafata 
(mp) 

1 Birouri 20 586,20 
2 Arhiva 15 13,70 
3 Casa scarii 15 79,50 
4 Grupuri sanitare 15 46.30 
5 Hol 15 82,06 
6 Magazii  15 4,70 
7 Bufet 20 24,30 
8 Sala echipamente 18 19,20 
Total suprafata 855,96 
Temperatura interioara medie ponderata 
pe perioada de incalzire normala 

      18,63 C 

 
3.3.1.3 Calculul coeficientilor de pierderi de caldura HT si HV 

 
Calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii, H se face cu relatia (23): 

H = HV + HT [W/K] 
unde 
HV este coeficientul de pierderi de caldura al cladirii prin ventilare 
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HT este coeficientul de pierderi de caldura al cladirii prin transmisie 
Calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii prin ventilare, HV , se face cu 
relatia (24): 

6,3

V.n.c.
H a,refaa

v

ρ
=  [W/K] 

unde: 
ρa=1,2 [kg/m3] - densitatea aerului (Mc 001-P II- pct.1.5.6.2 ) 
ca=1,005 [KJ/(kg.K)] – caldura specifica a aerului 
nref,a = nr. de schimburi de aer in perioada de calcul considerata  pentru cladirea de 
referinta [h-1] cf. Tabelelor 3.1. si 3.2.; 
V – volumul încalzit [m3] =2755,40 m3  
Pentru cladirea de referinta s-a calculat numarul de schimburi de aer din conditia 
asigurarii confortului fiziologic în spatiile ocupate . 
 
 
Conform tabel 7.1 din C107/2, pentru orasul Cluj-Napoca durata conventionala a 
perioadei de încalzire este D12=218 zile (5232 ore), corespunzatoare unei 
temperaturi Teo=+12 [oC] 
 
Tabelul 3.7 – Date pentru calculul coeficientului de cuplaj termic, L 
Nr. 
crt 

ELEMENTUL 
ANVELOPEI 

Amj 
[mp] 

'
mjR  

[m2K/W] 

'R/1U'
mj =

W/(m2.K) 

Lj=Aj x 
U’j 

[W/K] 
1 Pereti exteriori 659,19 1,800 0,556 366,510 
2 Zona vitrata 210,07 0,500 2,000 420,140 
3 Planseu sp.neinc 133,90 2,900 0,345 46,196 
4 Planseu peste sp. reci (ext) 48,32 2,900 0,345 16,670 
5 Planseu pod 173,16 4,500 0,222 38,480 
TOTAL ANVELOPA  1224,64   887,996 
VOLUMUL INCALZIT        [mc] 2755,40    

 
 
-Calculul coeficientului de pierderi de caldura a cladirii, H1 in perioada de 
ocupare a cladirii. 
H1 = Hv1 + HT   

K/W34,2515
6,3

40,2755x725,2x005,1x2,1
6,3

V.n.c.
1H aaa

v ==
ρ

=  

 
Rezulta coeficientul de pierderi de caldura al cladirii prin ventilare pentru perioada 
ocupata: 
 
HV1 =2.515,34 [W/K] 
 
Calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii prin transmisie, HT: 
 

HT = L + Ls + Hu [W/K]     (92) 
unde: 
L - coeficientul de cuplaj termic prin anvelopa cladirii [W/K]; 
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Ls - coeficient de cuplaj termic prin sol [W/K]; 
Hu - coeficientul de pierderi termice prin spatii neîncalzite   

]K/W[
'R

A
'UAL

j

j
jj ∑∑ ==      (93) 

in care: 
Uj - transmitanta termica corectata a partii ‘j’ din anvelopa cladirii [W/m²K], U’j=1/R’j 
Aj - aria pentru care se calculeaza U’j [m²] 
 
L= 803,32 [W/K] 
(se insumeaza numai Lj pentru elementele de anvelopa care sunt in contact cu 
exteriorul, nu si cu spatii neincalzite) 
Hu = coeficient de pierderi termice prin anvelopa clădirii spre spatii neincalzite  
( W/K) 
Hu = Hiu x b  

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

Hiu = coeficient de transfer de caldura de la spatiile incalzite la spatiile neincalzite 
Hiu =Σ LT,iu+ HV,iu 
LT,iu,1= 46,196 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului peste demisolul 
neincalzit 
LT,iu,2= 38,48 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului de pod neincalzit 
HV,iu= coeficient de transfer de caldura prin ventilare de la spatiile incalzite la spatiile 
neincalzite 

K/W0,0
6,3

xVxnxc
iu,H iuaa

v =
ρ

=  

HV,iu,1= 0,0 
HV,iu,2=0,0 
      Conform C107/3 Tabelul IV,n = 0 daca elementul de construcţie care delimiteaza 
spatiul incalzit de cel neincalzit(planseul sau perete) este făra goluri sau orificii de 
ventilare. 
H iu = 46,196+38,48 = 84,676 W/K 
Hue = LT,ue+ HV,ue 
LT,ue  -coeficient de cuplaj termic al elementelor de constructie ale spatiului neincalzit 
in contact cu mediul exterior 
 
Calculul Hue pentru demisol: 
 
LT,ue,1  = 26,378 W/K (demisol-placa pe sol) 
LT,ue,2  = 37,455 W/K (demisol-pereti exteriori) 
LT,ue,3  = 24,88 W/K (demisol-tamplarie) 
LT,ue  =88,713 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neincalzite la 
mediul exterior 
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K/W175,421
6,3

V.n.c.
demisol,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 628,62 mc -volumul interior al demisolului neîncălzit [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea incaperilor din demisol, calculat cf. 
C107/3 , n = 2,0/h 
HV,ue = 421,175 W/K 
Hue,demisol = 509,89 W/K 
 
Calculul Hue pentru pod: 
 
LT,ue,1  = 1298,472 W/K (pod-invelitoare) 
LT,ue,2  = 20,0 W/K (pod-pereti exteriori) 
LT,ue  =1318,472 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neincalzite la 
mediul exterior 

K/W70,493
6,3

xnxVxc
pod,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 294,75 mc -volumul interior al podului neîncălzit [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea al podului spre exterior, calculat cf. 
C107/3 ,Tabel IV, n = 5,0/h 
HV,ue = 493,70 W/K 
Hue,pod = 1812,172 W/K 
∑ Hue = 2322,062 W/K 

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

b = 0,965 
 
Hu = Hiu x b  
Hu = 84,676 W/K x 0,965 = 81,70 W/K 
 
HT = L + Hu = 803,324  + 81,70 =  885,02 W/K  
 
H1 = Hv1 + HT  = 2515,34 + 885,02 = 3400,36 W/m 
 
Coeficientul de pierderi de caldura al cladirii in perioada de incalzire normala este: 

 
H1=3400,36 [W/K] 

 
Calculul coeficientului de pierderi de caldura a cladirii, H2 in perioada de de 
incalzire redusa a cladirii. 
H2 = Hv2 + HT   

K/W53,221
6,3

40,2755x24,0x005,1x2,1
6,3

V.n.c.
2H aaa

v ==
ρ

=  
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Rezulta coeficientul de pierderi de caldura al cladirii prin ventilare pentru perioada 
neocupata: 
 
HV2 =221,53 [W/K] 

 
Coeficientul Hv2 este influentat de numarul de schimburi de aer, coeficientul HT 
ramine neschimat. 
H2 = Hv2 + HT  = 221,53 +  885,02 = 1106,55 W/m 
 
Coeficientul de pierderi de caldura al cladirii in perioada de incalzire redusa este: 

 
H2=1106,55 [W/K] 

Coeficientul mediu de pierderi de caldura pentru perioada de incalzire : 
(3400,36 W/m x 1208 ore + 1106,55 W/m x 4024 ore ) : 5232 ore = 1636,16 W/m 
 

 
3.3.1.4 Stabilirea perioadei de încalzire preliminare 

 
În prima faza a calculului consumurilor de energie se stabileste perioada de încalzire 
preliminara, conform SR 4839. În acest caz temperatura conventionala de echilibru 
este 0eo=12°C. 
 

Tabelul 3.8 Determinarea θ em in perioada preliminara de incalzire, D12 

 

 27 sept. – 2mai  Valori conventionale 
Luna θ eo  zj θ e  θ em  

- [oC] [zile] [oC] [oC] 
Iulie 12 0 18,3  
August 12 0 17,7  
Septembrie 12 4 14,1  
Octombrie 12 31 8,5  
Noiembrie 12 30 2,9  
Decembrie 12 31 -1,2 
Ianuarie 12 31 -3,6 

2,981 

Februarie 12 28 -1,2  
Martie 12 31 4,0  
Aprilie 12 30 9,1  
Mai 12 2 14,2  
Iunie 12 0 16,7  

 TOTAL 218 zile de incalzire 
 

Temperatura exterioara medie pe sezonul de încalzire se calculeaza ca o medie 
ponderata a temperaturilor medii lunare cu numarul de zile cu încalzire ale fiecarei 
luni. 
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Fig.3.1 Curba temperaturilor exterioare medii lunare 
 

 
Tabel 3.9 Stabilirea duratelor perioadelor de incalzire normala si redusa –pe 

perioada de incalzire 27 septembrie 2013-02 mai 2014 
 

Perioada Numar de 
zile 

Zi In afara 
programului 

Tipul 
incalzirii 

 La temperatura interioara medie 
ponderata 

Redusa 

t-septembrie 4 16 ore                                                                              80 ore 
t- octombrie 31 184 ore 560 ore 
t–noiembrie 30 168 ore 552 ore 
t- decembrie 31 160ore 584 ore 
t–ianuarie 31 168 ore 576 ore 
t- februarie 28 160 ore 512 ore 
t–martie 31 168 ore 576 ore 
t- aprilie 30 176 ore 544 ore 
t-mai 2 8 ore 40 ore 
TOTAL 218 zile 1208 ore 4.024 ore 
θi  18,63 C 12 C 
Sezonul de incalzire pentru localitatea Cluj-Napoca este cuprins intre 27 septembrie si 
2 mai adica D12=218 zile. 
Durata preliminara de incalzire este t = 24 x 218 = 5232 ore. 
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3.3.1.5 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii QL (perioada preliminara, 
pentru θeo = 12°C) 

 
QL = H*(θi-θe)*t [kWh] 

 
Perioada de incalzire normala : 

 
QL1 = H1*(θi-θe)*t [kWh]     

 
unde 
H1 = 3400,36 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 3.3.1.3 
θi = 18,63  [oC] - temperatura interioara de calcul, determinata la pct. 3.3.1.2 
θem= 2,981°C - temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire  
Dz = 218 zile - durata perioadei de încalzire preliminare determinata grafic 
t =  1208 h - numar de ore in perioada de încalzire normala 
 
Rezulta  

QL1= 3400,36*(18,63-2,981)*1208 = 64.280,378 [kWh/an] 
 
Perioada de incalzire redusa : 
 

QL2 = H2*(θi-θe)*t [kWh]     
unde 
H2 = 1106,55 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 3.3.1.3 
θi = 12,0  [oC] - temperatura interioara de calcul, determinata la pct. 3.3.1.2 
θem= 2,981°C - temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire  
Dz = 218 zile - durata perioadei de încalzire preliminare determinata grafic 
t =  4024 h - numar de ore in perioada de încalzire redusa 
 
Rezulta  

QL2= 1106,55*(12,0-2,981)*4024 = 40.159,417 [kWh/an] 
 

QL= ∑ QLi= 64.280,378 + 40.159,417 = 104.439,8 [kWh/an] 
 
 

3.3.1.6 Calculul aporturilor de caldura ale cladirii Qg (perioada 
preliminara, pentru θeo=12°C) 

 
Pentru calcul se folosesc relatiile (33)...(35). 
Aporturile de caldura ale cladirii: 

Qg=Qi+Qs [kWh/an] 
unde: 
Qi - degajari de caldura interne [kWh] 
Qs - aporturi solare prin elementele vitrate, [kWh] 
Calculul degajarilor de caldura interne se face cu relatia 
Qi = [Φih + (1-b)*Φiu]*t [kWh ] 
unde: 
Φih reprezinta fluxul termic mediu al degajarilor interne în spatiile încalzite [W]; 
Φih =Φi*Ainc [W] 
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Φiu = 0 reprezinta fluxul termic mediu al degajarilor interne în spatiile neincalzite [W] 
(nu exista) 
t = 218 × 24 = 5232 h - numarul de ore in perioada preliminara de încalzire. 
 
Perioada de incalzire normala 
t= 1208 h - numar de ore perioada de încalzire. 
 
 
Tabelul 3.10 Aporturi interne de caldura conform SR EN ISO 13790/2005, anexa K 

Perioada Suprafata 
m2 

Durata 
perioadei 

[h] 

Aport  

[W/m2] 
Φi,h1  
[W] 

Birouri 586,20 1208 20 11.724,00 
Alte incaperi 269,76 1208 8 2.158,08 
 
Fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite:  
Φih1 = 13.882,08 [W] 

 
Qi1= Φih1 [kW] x t [h] = 13882,08/1000 x 1208 =16769,55 [kWh] 

 
Perioada de incalzire redusa 
t= 4024 h - numar de ore perioada de încalzire. 
 
Tabelul 3.11 Aporturi interne de caldura conform SR EN ISO 13790/2005, anexa K 

Perioada Suprafata 
m2 

Durata 
perioadei 

[h] 

Aport  

[W/m2] 
Φi,h1  
[W] 

Birouri 586,20 4024 2 1.172,4 
Alte incaperi 269,76 4024 1 269,76 
 
Fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite:  
Φih2 = 1.442,16[W] 

 
Qi2= Φih2 [kW] x t [h] = 1442,16/1000 x 4024 =5803,25 [kWh] 

 
 
 
Calculul aporturilor solare prin elementele vitrate se face cu relatia 

Qs = Σ[Isj*ΣAsnj]*t [kWh] 
unde: 
Isj - radiatia solara totala medie pe perioada de calcul pe o suprafata de 1m² având 
orientarea ‘j’ [W/m²] 
Asnj - aria receptoare echivalenta a suprafetei ‘n’ având orientarea ‘j’ [m²] si se 
calculeaza cu relatia:  

Asnj =A*Fs*FF*g [m²], 
în care 
A - aria totala a elementului vitrat ‘n’ [m²]; 
Fs - factorul de umbrire a suprafetei n si se calculeaza cu relatia 

Fs= Fh*Fo*Ff, 
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Fh - factorul partial de corectie datorita orizontului; 
Fo - factorul partial de corectie pentru proeminente; 
Ff - factorul partial de corectie pentru aripioare 
FF reprezinta factorul de reducere pentru ramele vitrajelor dat de raportul dintre aria 
geamului si aria tâmplariei: FF=Ag/At 
g reprezinta transmitanta totala la energie solara a unei suprafete ‘n’ si se calculeaza 
cu relatia:g=Fw * g┴ , 
Fw - factor de corectie; Fw =0,45 (Tabelul H2, SR EN 13790-2004 –pentru rulouri 
venetiene albe montate la interior) 
g┴ - factor de transmisie totala a vitrajului pentru radiatiile perpendiculare pe vitraj 
g┴ = 0,67(vitraj dublu cu acoperire selectiva) 
g= g⊥ x Fw = 0,67 x 0,45 =0,3015 
 
Valorile factorilor Fh, Fo, Ff, Fw si g ⊥ se preiau din SR ISO 13790 anexa H. 
 
Tabelul 3.12 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire normala 
 
Tip Orient. A 

(mp) 
Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s1 

F1 N - -  - - 21,72 - 
F2 S - -  - - 88,62 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,3015 16,68 48,91 985,51 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,3015 30,25 48,91 1787,27 
T= 1208 ore  
 
Tabelul 3.13 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire redusa 
 
Tip Orient. A 

(mp) 
Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s2 

F1 N - -  - - 21,68 - 
F2 S - -  - - 87,77 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,3015 16,68 48,34 1081,26 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,3015 30,25 48,34 1960,92 
T = 4024 ore din care soarele straluceste 1341 ore 
 
 
● Intensitatea radiatiei solare medii pe sezonul de încalzire se calculeaza ca o 
medie ponderata a intensitatilor medii lunare, cu numarul de zile ale fiecarei luni. 
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Tabelul 3.14 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- Perioada de incalzire normala 
 

Luna Zile Ore cu inc.normala IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 168 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 160  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 168  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 176 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  2 8 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 4 16 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 184 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 168 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 160 9,4 

 
 
 
 
 
21,72 

49,0 

 
 
 
 
 
88,62 

20,2 

 
 
 
 
 
48,91 

20,2 

 
 
 
 
 
48,91 

T O T A L 218 1208         
 
Total :Qs1=∑Qsi = 2772,78 [kWh] 
 
Qg1= Qi1 + Qs1 = 16769,55+2772,78 = 19542,33 [kWh] 
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Tabelul 3.15 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- Perioada de incalzire redusa 
 

Luna Zile Ore cu inc.redusa IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 576 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 512  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 576  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 544 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  2 40 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 4 80 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 560 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 552 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 584 9,4 

 
 
 
 
 
21,68 

49,0 

 
 
 
 
 
87,77 

20,2 

 
 
 
 
 
48,34 

20,2 

 
 
 
 
 
48,34 

T O T A L 218 4024         
 
Total :Qs2=∑Qsi = 3042,18 [kWh] 
 
Qg2= Qi2 + Qs2 = 5803,25 +3042,18 = 8845,43 [kWh] 
 
Qg=∑Qgi = 28.387,76  [kWh] 
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3.3.1.7 Determinarea factorului de utilizare preliminar, η1  

 
Pentru a calcula factorul de utilizare preliminar trebuie stabilit un coeficient 
adimensional, γ care se determina conf. Mc001-II/1 Fig.II.1.5 in functie de constanta 
de timp (cladiri incalzite cu intermitenta) si reprezinta raportul dintre aporturi, Qg si 
pierderi, QL, astfel: 

γ=Qg/QL      (94) 
 
Qg = 28387,76 [kWh] aporturi totale de caldura 
QL= 104439,8 [kWh/an] pierderi totale de caldura ale cladirii 
Rezulta γ = 0,272 coeficient adimensional 
 
Deoarece coeficientul adimensional γ ≠ 1, η1 se calculeaza cu relatia: 

1a

a

1 1
1

+γ−

γ−
=η       (95) 

unde: 
a reprezinta un parametru numeric care depinde de constanta de timp τ; 

o
0aa

τ

τ
+=       (96) 

 a0 = 0,8 - parametru numeric (conform Metodologie Mc 001-II, Tab.1.2); . 
τ0= 70 h (conform Metodologie Mc 001-II, Tab.1.2); 

τ reprezinta constanta de timp care caracterizeaza inertia termica interioara a 

spatiului încalzit si se calculeaza cu relatia: τ= C/H, în care 
C reprezinta capacitatea termica interioara a cladirii (calculata la pct. 2.5.1.8) 
 
H=1636,16 [W/K] coeficient de pierderi de caldura (conf. pct.3.3.1.3) 
 
Rezulta: 
τ= C/H = 188276,2 s = 52,30 h 
a=0,8+52,30/70=1,547 

830,0
272,01
272,01

547,2

547,1

1 =
−

−
=η  

 
 

3.3.1.8 Determinarea temperaturii de echilibru θθθθed in perioada reala de 
incalzire  

 
Temperatura de echilibru se calculeaza cu relatia: 
 

H
.

t.H

Q.
a1

id
d

g1
ided

Φη
−θ=

η
−θ=θ    [°C] 

in care 
θed -  temperatura de echilibru [°C] 
θ id = 18,63 °C - temperatura interioara de calcul, [°C], calculata la pct. 2.5.1 
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Qg – aporturile de caldura medii zilnice solare si interne [J] 
Φa - aporturile solare si interne medii pe perioada reala de încalzire 

H = coeficientul de pierderi termice al cladirii, [W/K] 

η1 - factor de utilizare conventional  
η1 = 0,830 
td – durata perioadei de incalzire reale [h] = 5232 h 
H = 1636,16 [W/K];    
Qg = 28387,76  [kWh] aporturi totale de caldura in perioada reala de incalzire 
Φa = Qg/t=  5425,8 W 
Temperatura de echilibru a cladirii este  

θθθθed = 15,70 [°C] 
 
Conform STAS 4839/97: 
- temperatura medie anuala de θa= 8,3 °C - 0.005 x 410 = 6.25 C 
- coeficientul de corelare climatica K=0,43 pentru θed=15,70 °C si θa=6,25 °C (Fig.2) 
- localitatea Cluj-Napoca se incadreaza in zona II de corelare climatica (Fig.3) 
- pentru K = 0,48 si θed=15,70°C (Fig. 5) rezulta =20

edNθ 3421 grade-zile 
- pentru K = 0,48, rezulta Dz = 225 zile (Fig.6) 

 
 

Tabelul 3.16 Determinarea perioadei reale de incalzire- calcul lunar 
 
 22 sept. – 4 mai                     Valori medii 

Luna θ eo  zj θ e  θ em  

- [oC] [zile] [oC] [oC] 
Iulie 15,70 0 18,3  
August 15,70 0 17,7  

Septembrie 15,70 9 14,1  
Octombrie 15,70 31 8,5  
Noiembrie 15,70 30 2,9  
Decembrie 15,70  31 -1,2 
Ianuarie 15,70 31 -3,6 

3,076 

Februarie 15,70 28 -1,2  
Martie 15,70 31 4,0  
Aprilie 15,70 30 9,1  
Mai 15,70 4 14,2  
Iunie 15,70  0 18,4  

 TOTAL 225 zile de incalzire 
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Tabel 3.17. Stabilirea duratelor perioadelor de incalzire normala si redusa –pe 

perioada de incalzire 22 septembrie 2013-04 mai 2014. 
 

Perioada Numar de 
zile 

Zi In afara 
programului 

Tipul 
incalzirii 

 La temperatura interioara medie 
ponderata 

Redusa 

t-septembrie 9 48 ore 168 ore 
t- octombrie 31 184 ore 560 ore 
t–noiembrie 30 168 ore 552 ore 
t- decembrie 31 160ore 584 ore 
t–ianuarie 31 168 ore 576 ore 
t- februarie 28 160 ore 512 ore 
t–martie 31 168 ore 576 ore 
t- aprilie 30 176 ore 544 ore 
t-mai 4 8 ore 88 ore 
TOTAL 225 zile 1240 ore 4.160 ore 
θi  18,63 C 12 C 
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Durata reala a perioadei de încălzire Dz = 225 zile = 5400 ore 
 
 

 
 

Fig.3.2 Curba temperaturilor exterioare medii lunare 
 
 
Temperatura exterioara medie pe sezonul de incalzire se calculeaza ca o medie 
ponderata a temperaturilor medii lunare pe perioada de incalzire (225 zile). 
 
 

3.3.1.9 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii QL (perioada reala de 
incalzire, pentru θeo = 15,7°C) 

 
QL = H*(θi-θe)*t [kWh] 

 
Perioada de incalzire normala : 

 
QL1 = H1*(θi-θe)*t [kWh]     

 
unde 
H1 = 3400,36 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 3.3.1.3 
θi = 18,63  [oC] - temperatura interioara de calcul, determinata la pct. 3.3.1.2 
θem= 3,076°C - temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire  
Dz = 225 zile - durata perioadei de încalzire preliminare determinata grafic 
t =  1240 h - numar de ore in perioada de încalzire normala 
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Rezulta  
QL1= 3400,36*(18,63-3,076)*1240 = 63.508,69 [kWh/an] 

 
Perioada de incalzire redusa : 
 

QL2 = H2*(θi-θe)*t [kWh]     
unde 
H2 = 1106,55 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 3.3.1.3 
θi = 12,0  [oC] - temperatura interioara de calcul, determinata la pct. 3.3.1.2 
θem= 3,076°C - temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire  
Dz = 225 zile - durata perioadei de încalzire preliminare determinata grafic 
t =  4160 h - numar de ore in perioada de încalzire redusa 
 
Rezulta  

QL2= 1106,55*(12,0-3,076)*4160 = 41.257,13 [kWh/an] 
 

QL= ∑ QLi= 63.508,698 + 41.257,13 = 104.765,838 [kWh/an] 
 

3.3.1.10 Calculul aporturilor de caldura ale cladirii, Qg  
 
Pentru calcul se folosesc relatiile (33)...(35). 
Aporturile de caldura ale cladirii: 

Qg=Qi+Qs [kWh/an] 
unde: 
Qi - degajari de caldura interne [kWh] 
Qs - aporturi solare prin elementele vitrate, [kWh] 
Calculul degajarilor de caldura interne se face cu relatia 
Qi = [Φih + (1-b)*Φiu]*t [kWh ] 
unde: 
Φih reprezinta fluxul termic mediu al degajarilor interne în spatiile încalzite [W]; 
Φih =Φi*Ainc [W] 
Φiu = 0 reprezinta fluxul termic mediu al degajarilor interne în spatiile neincalzite [W] 
(nu exista) 
 
t = 225 × 24 = 5400 h - numarul de ore in perioada preliminara de încalzire. 
 
Perioada de incalzire normala 
t= 1240 h - numar de ore perioada de încalzire. 
 
 
Tabelul 3.18 Aporturi interne de caldura conform SR EN ISO 13790/2005, anexa K 

Perioada Suprafata 
m2 

Durata 
perioadei 

[h] 

Aport  

[W/m2] 
Φi,h1  
[W] 

Birouri 586,20 1208 20 11.724,00 
Alte incaperi 269,76 1208 8 2.158,08 
 
Fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite:  
Φih1 = 13.882,08 [W] 
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Qi1= Φih1 [kW] x t [h] = 13882,08/1000 x 1240 =16963,90 [kWh] 

 
Perioada de incalzire redusa 
t= 4178 h - numar de ore perioada de încalzire. 
 
Tabelul 3.19. Aporturi interne de caldura conform SR EN ISO 13790/2005, anexa K 

Perioada Suprafata 
m2 

Durata 
perioadei 

[h] 

Aport  

[W/m2] 
Φi,h1  
[W] 

Birouri 586,20 4160 2 1.172,4 
Alte incaperi 269,76 4160 1 269,76 
 
Fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite:  
Φih2 = 1.442,16[W] 

 
Qi2= Φih2 [kW] x t [h] = 1442,16/1000 x 4160 =6025,34 [kWh] 

 
 
 
Calculul aporturilor solare prin elementele vitrate se face cu relatia 

Qs = Σ[Isj*ΣAsnj]*t [kWh] 
unde: 
Isj - radiatia solara totala medie pe perioada de calcul pe o suprafata de 1m² având 
orientarea ‘j’ [W/m²] 
Asnj - aria receptoare echivalenta a suprafetei ‘n’ având orientarea ‘j’ [m²] si se 
calculeaza cu relatia:  

Asnj =A*Fs*FF*g [m²], 
în care 
A - aria totala a elementului vitrat ‘n’ [m²]; 
Fs - factorul de umbrire a suprafetei n si se calculeaza cu relatia 

Fs= Fh*Fo*Ff, 
Fh - factorul partial de corectie datorita orizontului; 
Fo - factorul partial de corectie pentru proeminente; 
Ff - factorul partial de corectie pentru aripioare 
FF reprezinta factorul de reducere pentru ramele vitrajelor dat de raportul dintre aria 
geamului si aria tâmplariei: FF=Ag/At 
g reprezinta transmitanta totala la energie solara a unei suprafete ‘n’ si se calculeaza 
cu relatia:g=Fw * g┴ , 
Fw - factor de corectie; Fw =0,45 (Tabelul H2, SR EN 13790-2004 –pentru rulouri 
venetiene albe montate la interior) 
g┴ - factor de transmisie totala a vitrajului pentru radiatiile perpendiculare pe vitraj 
g┴ = 0,67(vitraj dublu cu acoperire selectiva) 
g= g⊥ x Fw = 0,67 x 0,45 =0,3015 
 
Valorile factorilor Fh, Fo, Ff, Fw si g ⊥ se preiau din SR ISO 13790 anexa H. 
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Tabelul 3.20 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire normala 
 
Tip Orient. A 

(mp) 
Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s1 

F1 N - -  - - 22,15 - 
F2 S - -  - - 89,10 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,3015 16,68 49,20 1002,84 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,3015 30,25 49,20 1818,71 
T= 1240 ore  
 
 
 
Tabelul 3.21 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire redusa 
 
Tip Orient. A 

(mp) 
Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s2 

F1 N - -  - - 23,48 - 
F2 S - -  - - 89,85 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,3015 16,68 50,25 1168,41 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,3015 30,25 50,25 2118,97 
T = 4160 ore din care soarele straluceste 1386 ore 
 
 
● Intensitatea radiatiei solare medii pe sezonul de încalzire se calculeaza ca o 
medie ponderata a intensitatilor medii lunare, cu numarul de zile ale fiecarei luni. 
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Tabelul  3.22 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- Perioada de incalzire normala 
 

Luna Zile Ore cu inc.normala IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 168 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 160  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 168  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 176 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  4 8 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 9 48 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 184 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 168 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 160 9,4 

 
 
 
 
 
22,15 

49,0 

 
 
 
 
 
89,10 

20,2 

 
 
 
 
 
49,20 

20,2 

 
 
 
 
 
49,20 

T O T A L 225 1240         
 
Total :Qs1=∑Qsi = 2821,54 [kWh] 
 
Qg1= Qi1 + Qs1 = 16963,90+2821,54 = 19785,44 [kWh] 
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Tabelul  3.23 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- Perioada de incalzire redusa 
 

Luna Zile Ore cu inc.redusa IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 576 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 512  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 576  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 544 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  4 88 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 9 168 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 560 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 552 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 584 9,4 

 
 
 
 
 
23,48 

49,0 

 
 
 
 
 
89,85 

20,2 

 
 
 
 
 
50,25 

20,2 

 
 
 
 
 
50,25 

T O T A L 225 4160         
 
Total :Qs2=∑Qsi = 3287,38 [kWh] 
 
Qg2= Qi2 + Qs2 = 6025,34 +3287,38 = 9312,72 [kWh] 
 
Qg=∑Qgi = 29.098,16  [kWh] 
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3.3.1.11 Necesarul de caldura pentru incalzirea cladirii, Qh 

 
Necesarul de caldura pentru încalzirea spatiilor se obtine prin diferenta intre pierderile 
de caldura ale cladirii, QL, si aporturile totale de caldura Qg, cele din urma fiind 
corectate cu factorul de utilizare,η1, astfel: 

 
Qh=QL- η1*Qg [kWh]     (97) 

unde: 
QL = 104765,83 [kWh/an]– pierderile de caldura ale cladirii; 
Qg =  29098,16 [kWh] - aporturile totale de caldura; 
 
 
Pentru a calcula factorul de utilizare preliminar trebuie stabilit un coeficient 
adimensional, γ care se determina conf. Mc001-II/1 Fig.II.1.5 in functie de constanta 
de timp (cladiri incalzite cu intermitenta) si reprezinta raportul dintre aporturi, Qg si 
pierderi, QL, astfel: 

γ=Qg/QL      (98) 
 
Rezulta γ = 0,278 coeficient adimensional 
 
Deoarece coeficientul adimensional γ ≠ 1, η1 se calculeaza cu relatia: 

1a

a

1 1
1

+γ−

γ−
=η       (99) 

unde: 
a reprezinta un parametru numeric care depinde de constanta de timp τ; 

o
0aa

τ

τ
+=       (100) 

 a0 = 0,8 - parametru numeric (conform Metodologie Mc 001-II, Tab.1.2); . 
τ0= 70 h (conform Metodologie Mc 001-II, Tab.1.2); 

τ reprezinta constanta de timp care caracterizeaza inertia termica interioara a 

spatiului încalzit si se calculeaza cu relatia: τ= C/H, în care 
C reprezinta capacitatea termica interioara a cladirii (calculata la pct. 2.5.1.8) 
 
H=1625,63 [W/K] coeficient de pierderi de caldura pentru cladirea de referinta 
 
Rezulta: 
τ= C/H = 189495,76s = 52,64 h 
a=0,8+52,64/70=1,552 

897,0
278,01

278,01
552,2

552,1

1 =
−

−
=η  

 
P 

 
rezulta Qh = 104765,83 - 0,897*29098,16 = 78662,98 [kWh/an] 
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3.3.1.12 Calculul consumului de energie pentru încalzire Qfh 

 
Qfh = Qh + Qth - Qrh,h - Qrwh   [kWh/an]   (101) 

unde 
Qh = 78662,98 [kWh/an] - necesarul de energie pentru încalzirea cladirii (v.3.3.1.11); 
Qth reprezinta totalul pierderilor de caldura datorate instalatiei de încalzire, inclusiv 
pierderile de caldura recuperate. Se includ de asemenea pierderile de caldura 
suplimentare datorate distributiei neuniforme a temperaturii în incinte si reglarea 
imperfecta a temperaturii interioare, în cazul în care nu au fost deja luate în 
considerare la temperatura interioara conventionala. Se calculeaza cu relatia: 

 
Qth = Qem + Qd +Qs+Qg [kWh/an]    (102)  

în care 
Qd reprezinta energia termica pierduta pe reteaua de distributie  
Qg = pierderi de căldură ale sistemului de generare pe durata funcţionării, 
pe durata opririi sursei şi cauzate de un sistem de reglare şi control non-ideal. 
Qem reprezinta pierderile de caldura cauzate de un sistem non-ideal de 
transmisie a caldurii la consumator, calculate cu relatia: 

Qem= Qem,str+ Qem,c [kWh/an]   (103) 
 

● Qem,str reprezinta pierderile de caldura cauzate de distributia 
neuniforma a temperaturii, calculate cu relatia: 
 

Qem,str =Qh*(1- ηem)/ηem [kWh]   (104) 
ηem= 0,97 – eficienta sistemului de transmisie a caldurii în functie de tipul 
corpurilor de încalzire si necesarul mediu de caldura (MC 001 II-1 Anexa 
II. Tab. B1 – corpuri de incalzire statice sub fereastra); 
Necesarul mediu de caldura = Qh/(Sinc x t)= (78662,98 *1000) /(855,96 
mp x 5400 h) = 17,02 W/m2  
Rezulta:  
Qem, str= 78662,98  *(1-0,97)/0,97 = 2432,87  [kWh] 
● Qem,c reprezinta pierderile de caldura cauzate de dispozitivele de 
reglare a temperaturii interioare utilizand metoda bazata pe eficienta 
sistemului de reglare ηc, care se calculeaza cu relatia: 
 

Qem,c =Qh*(1- ηc)/ηc [kWh]    (105) 
ηc = 0,99 – eficienta sistemului de reglare (MC 001 II-l Anexa II. Tab. B3) 
Rezulta: 
Qem,c= 78662,98   *(1-0,99)/0,99 = 794,57 [kWh] 
Qem =  3227,45 [kWh/an] 
Qs = pierderi de căldură ale sistemului de stocare (nu este cazul). 

Qrh,h reprezinta caldura recuperata de la subsistemul de încalzire, respectiv tevi 
neizolate amplasate in spatii incalzite – este parte din Qd: 

Q h,rh =Q inc,coloane +Q inc,racorduri  
Qrw,h reprezinta caldura recuperata de la subsistemul de preparare a apei calde, 
calculata la pct. 3.3.2    

Q rwh =Q acc,coloane +Q acc,racorduri  
 



 

 126 

 
3.3.1.13 Energia termica pierduta prin reteaua de distributie Qd 

 
Valoarea acestor pierderi termice depinde de configuraţia sistemului de 

conducte de distribuţie, amplasarea lor, tipul izolaţiei termice, temperatura agentului 
termic, tipul dispozitivelor de reglare şi control etc. 
Pentru a calcula pierderea de caldura pe reteaua de distributie este necesar sa se 
faca urmatoarele precizari: 
 
1. Cladirea este alimentata de la centrala termica proprie amplasata in demisol. 
2. Conductele de distributie orizontale sunt amplasate in demisol, in incaperi 
neincalzite. Conductele de distributie  sunt izolate, starea izolatiei este buna 
3. Sistemul de conducte este bitubular (tur+retur); 
4. Distributia este orizontala si este montata sub tavanul demisolului  
5.Cazan de incalzire modern functionind cu combustibil gazos 
 
Energia termica pierduta prin reteaua de distributie se calculeaza cu relatia: 

Q d =ΣU '
i *(θm -θ ai ) *L i *t H     [kWh/an]    (106) 

- U’i= valoarea coeficientului de transfer de caldura; 
- U’i= 0,4 pentru conductele de distributie izolate montate in spatii neincalzite; 
- U’i= 1,0 pentru coloane si racorduri neizolate montate in spatii neincalzite; 
oarea coeficientului U '

i  de transfer de căldură pentru conductele izolate, care ia în 
considerare transferul de căldură atat prin radiatie cat şi prin convectie, este dat de 
relatia: 

)
d

1
d
d

ln
2

1
(

U

aai

a

iz

'
i

⋅α
+⋅

λ⋅

π
=  [W/mK]   (107) 

unde:  
λiz – coeficient de conductie al izolatiei; λiz=0,046 [W/mK]  
da reprezinta diametrul exterior al conductei cu izolatie [m] 
di reprezinta diametrul exterior al conductei fara izolatie [m] 
Grosimea termoizolatie : min 0,75 x di= da (vezi tabel) 
αa – coeficientul global de transfer termic la exteriorul conductei [W/m²K] 
θm - temperatura medie a agentului termic: θm=(θtur+θretur)/2 [ºC] 
tH= t*24= 5400 [h], numarul de ore în pasul de timp 
θai - temperatura aerului exterior conductelor [ºC] 
Li -lungimea conductei [m] 
Lea= 4 [m] - lungimea echivalenta a armaturilor pentru conducte neizolate,cu diametrul 
< 100 mm 
Lea= 1,5 [m] - lungimea echivalenta a armaturilor pentru conducte izolate, cu diametrul 
< 100 mm. 
 
Tabelul 3.24 Calculul Qd - energia termica pierduta pe distributie izolata, coloane 
neizolate si racorduri neizolate situate in spatiul incalzit si in demisol in perioada de 
incalzire normala 
Perioada 
de 
incalzire 

 
tH 
(h) 

di 
(m) 

da 
(m) 

Li(m) Lea(m) Ui’ 
(W/ 
mK) 

θ m  
(C) 

θ ai  
(C) 

∆θ 
(C) 

Qd1 
(kWh) 
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Incalzire 
normala 

1240 0,057 
0,028 
0,022 
0,015 

0,1425 
0,028 
0,022 
0,015 

60 
50 
28 
430 

8 
24 

0,35 
0,9 
0,9 
0,9 

38 
38 
38 
38 

8 
18,63 
18,63 
18,63 

30 
19,37 
19,37 
19,37 

873 
 
11333 

TOTAL          12206 
 
Tabelul 3.25. Calculul Qd  - energia termica pierduta pe distributie izolata, coloane 
neizolate  si racorduri neizolate situate in spatiul incalzit si in demisol in perioada de 
incalzire redusa 
Perioada 
de 
incalzire 

 
tH 
(h) 

di 
(m) 

da 
(m) 

Li(m) Lea(m) Ui’ 
(W/ 
mK) 

θ m  
(C) 

θ ai  
(C) 

∆θ 
(C) 

Qd1 
(kWh) 

Incalzire 
normala 

4160 0,057 
0,028 
0,022 
0,015 

0,1425 
0,028 
0,022 
0,015 

60 
50 
28 
430 

8 
24 

0,35 
0,9 
0,9 
0,9 

23 
23 
23 
23 

8 
12,0 
12,0 
12,0 

15 
11 
11 
11 

1492 
 
22005 

TOTAL          23497 
 
αa= 1/0,33 [W/m²K] 

θm =
2

returtur θ+θ
 = 38.0 ºC pentru perioada de incalzire normala 

θai = 18,63 ºC pentru perioada de incalzire normala 

θm =
2

returtur θθ +
 = 23.0 ºC pentru perioada de incalzire redusa 

θai = 12,00 ºC pentru perioada de incalzire redusa 
λD – coeficientul de conductie al izolatiei din vata minerala in stare buna(W/mK)  
λD =0,046   [W/mK] 
 
Q

d
=ΣU '

i *(θm -θ ai ) *L i *t H  = 35703,0 kWh/an   
din care pierderi recuperabile :  33338,0 kWh/an 
 
Din rel (49): 

Qth = Qem + Qd + Qg= 3227,45 + 35703,0 + 2509,0 = 41440,0 [kWh/an] 
 
Qg = pierderi de căldură ale sistemului de generare pe durata funcţionării, pe 
durata opririi sursei şi cauzate de un sistem de reglare şi control non-ideal. 
Qg - pierderea de căldură totala la nivelul generatorului se calculeaza în functie de 
randamentul sezonier net cu relatia: 

net,g

net,g
out,gg

1
QQ

η

η−
= = 122969,53 kWh/an x 0,0204= 2509,0 kWh/an  (108) 

Qg,out – se calculeaza în functie de tipul de cazan: 
- pentru cazane de încălzire si preparare acc (indirect, cu boiler de acumulare): 
 

Qg,out = Qh + Qem + Qd + Qacm - kWde   (109) 
 
Qg,out = 78662,98 kWh/an + 3227,45  kWh/an + 35703,0 kWh/an + 5551,6 – 
0,25x702,0 kWh/an = 122969,53 kWh/an 
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Calculul necesarului de energie termica la nivelul sursei, Qg,in :  

11,125479
980,0

53,122969Q
Q

net,g

out,g
in,g ==

η
=  kWh/an    (109) 

Rezulta Qg,in = 125479,11 kWh/an 
 
Eficienta neta a cazanului (MII-1 Tabel 1.7 si 1.8): 
 
Cazan cu condensare, incarcatura maxima ηmax = 101% 
Cazan cu condensare, incarcatura minima 30 %, ηpart =107 % 
Eficienta bruta a cazanului (MII/1 Tabel 1.8.) 
ηg,brut= f × ηg,net 

ηgbrut= 0,901 x 1,07 = 0,964,(Pentru gaz metan) f = 0,901- pentru incarcare de 30% 
ηgbrut= 0,901 x 1,01 = 0,91 , (Pentru gaz metan) f = 0,901 -pentru incarcare maxima 
  
Randamentul sezonier se calculeaza în functie de randamentul sezonier brut şi net al 
cazanelor. 
Pentru cazanele de incalzire in condensatie cu combustibil gazos cu care este 
echipata cladirea de referinta, cu flacare de veghe(p=1),cazan in condensatie b= 1,din 
Tabelul 1.9. rezulta nr. de ecuatie 102. 
 
Din Tabelul 1.10. rezulta ecuatia cu care se calculeaza randamentul sezonier brut al 
cazanului: 
η = 0.5(ηmax + ηpart) – 2.0 – 4p= 0,5 x (101+107)% -2,0 – 4 x 1 = 98 % 
Randamentul sezonier net 
Pentru a calcula randamentul sezonier net al cazanelor se aplica ecuatia urmatoare:  
 ηg,net = 1/f × ηg,brut = 1/0,901 x 98 = 108,7 %      
 
Energia recuperabilă 

In timpul functionarii pompelor de circulatie o parte din energia electrica este 
transformata în energie termica şi transferata apei. O alta parte din energia termica 
este transferata (transmisa) mediului ambiant. Ambele fractiuni energetice sunt 
recuperabile. 
 
Energia recuperata din apa este: 

e,dw,r,d W25,0Q ⋅= = 175,5    [kWh/an]  
 
Energia recuperata din aer este: 

e,da,r,d W25,0Q ⋅=  = 0,0   [kWh/an]  
Centrala termica este montata in demisolul neincalzit. 
KWd,e – este partea termică recuperată din energia electrică de acţionare a 
pompelor, conform Mc001/II  Anexa II.1.E pct.6 
 
Wde = 702 kWh  pentru cazane cu volum redus de apa si dp variabil. 
 
Consumul de energie pentru încălzirea clădirii: 
Conform relatiei (49) 

Qf,h = (Qh - Qrhh - Qrwh) + Qth  [kWh/an] 
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Qf,h = 78662,98 – 33338,0 – 1325,0 + 41440,0 = 85440,0 kWh/an 
 
Qh -  reprezinta necesarul de energie pentru încălzirea clădirii; 
Qr - este căldura recuperată de la echipamentele auxiliare, de la instalaţiile de 
încălzire şi de preparare a apei calde menajere şi de la mediul înconjurător 
Qth - reprezintă totalul pierderilor de căldură datorate instalaţiei de încălzire, inclusiv 
pierderile de căldură recuperate.  
 

Qth = Qem + Qd + Qs + Qg  

Qth = 3227,45 + 35703,0 +2509,0 = 41440,0 [kWh/an] 
 

Q h,rh = Qd = căldura recuperata din pierderi de la subsistemul de încălzire aflat in spatii 
incalzite: distributie +coloane + racorduri- perioada de incalzire  
Q h,rh = 33338,0 kWh/an (a se vedea calculul Qd) 

Q w,rh = Qac,d = căldura recuperata de la subsistemul de preparare a a.c.c. pe perioada 
de incalzire  ; 
Q w,rh = 1325,0 kWh/an (a se vedea pct.3.3.2) 
 
 
3.3.2 Calculul consumului de energie pentru apa calda de consum Qacm 
 

Qacm=Qac+Qac,c+Qac,d + Qac,s + Qac,g [kWh/an]    (110) 
unde: 
Qac reprezinta necesarul de caldura pentru prepararea apei calde de consum livrate, 
calculat cu relatia 

Qac=ρa*c
a*Vac*(θac-θar) [kWh/an]    (111) 

ρa = 983,2 [kg/m²J] - densitatea apei calde de consum la temperatura de 60°C; 
ca = 4,183 [kJ/kgK] - caldura specifica a apei calde de consum la temperatura 
de 60°C; 
Vac reprezinta volumul necesar de apa calda de consum pe perioada 
consumata [m3/an], calculat cu relatia 
Vac= a*Nu/1000 [m3/an] în care 

a = 5 [l/angajati zi] - necesarul specific de apa calda de consum conform 
MC001 III Anexa II.3A; 
Nu = 47 angajati  - numar de persoane din cladire; 

Rezulta Vac = 0,235 [m3/zi] 
θac = 60 [ºC] - temperatura apei calde de consum; 
θar= 12,5 [ºC] – temperatura medie a apei reci care intra în sistemul de 
preparare a apei calde de consum – rauri de capie sau lacuri) = 12,5 ºC 
. 

Nr. de zile ocupate :5 zile/saptamana, 260 zile/an din care 1240 ore in care 
functioneaza si incalzirea adica 155 zile/an. 
 
Rezulta astfel:  

Qac = (983,2 x 4,183 x 0,235 x 260 x (60-12,5) /3600) = 3.315,6 [kWh/an] 
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Qac,c reprezinta pierderea de căldură datorată furnizării/utilizării la consumator a apei 
calde la temperatură diferită fata de temperatura nominală de calcul [J], calculata cu 
relatia: 

Qac,c=Σρa*ca*Vac,c*(θac,c-θar) [kWh/an]    (112) 
unde 
ρa = 992,2 [kg/m3] - densitatea apei calde de consum la temperatura de 40°C; 
ca = 4,182 [J/kgK] - caldura specifica a apei calde de consum la temperatura de 
40°C;  
Vac,c reprezinta volumul corespunzator pierderilor si risipei de apa calda de 
consum, pe perioada considerata [m3/perioada], calculat cu relatia: 

Vac,c= Vac*f1*f2- Vac [m
3/perioada]  

Pierderile de apă s-au estimat după starea tehnică a armăturilor 
obiectelor sanitare care sunt in stare tehnica buna,fara risipa de apa 

Rezulta:  
Qac,c = 0,0  [kWh/an]  

 
Qac,d pierderea de căldură pe conductele de distribuţie [J]; pierderea de căldură 
depinde de lungimea reţelei sistemului de distribuţie a apei calde de consum, de 
amplasarea conductelor de distribuţie, de izolarea lor termică, de temperatura apei 
calde şi de sistemul de control aferent; se calculeaza cu relatia 

 
Qac,d=ΣU´i*(θm-θai) *Li*tH [kWh/an],   (113) 

unde: 
U´i coeficientul specific de pierderi de caldura pe unitatea de lungime de conducta si, 
pentru conductele izolate se calculeaza cu relatia data in Mc001/II-Partea 3, Anexa 
II.3.K, pct.K.3.2: 

AAR

A
R

d
1

d
d

ln
2
1

U

×α
+

λ

π
=  [W/mK],    (114) 

în care 
λ – conductivitatea termică a izolaţiei 
dA – diametrul exterior al conductei, inclusiv izolaţia (m) 
dR – diametrul conductei (m) 
αA – coeficientul de transfer de căldură (W/m2K) 
Se poate considera αA = 8 W/m2K 
 
θm=(θtur+θretur)/2= (45+40)/2 = 42,5 [ºC]  
θai reprezinta temperatura aerului exterior conductelor = 18,63 [ºC] 
Li - lungimea conductei [m] 
tH= 1240 h - numarul de ore în pasul de timp [h]  program de furnizare acc 8h/zi  
 
α= 8 [W/m²K] – coeficientul global de transfer termic [W/m²K] – distributie la demisol 
neincalzit (anexa II.3.K MC 001 II)  
 
Conf. Mc001/II-Partea 3, Anexa II.3.K, Tabel I.3, coeficientul specific de pierdere de 
caldura, pentru constructiile executate in perioada 1977 este prezentat in tabelul 3.26. 
Pierderile totale de energie termică (Qac,d) prin sistemul de distribuţie se calculează 
prin însumarea energiei termice pierdute prin fiecare secţiune. 
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Tabelul 3.26 – Calculul Qd  . – Perioada de incalzire normala 
 

t(H) d(i) d(a) L(i) U’(i) θ(m) θ(ai) ∆θ Qac(dj) Nr. 
crt [h] 

RETEA 
 [m] [m] [m] [W/mK] [°C] [°C] [°C ] [kWh/an] 

1 1240 1” 0,025 0,0625 22 0,35 42,5 8,0 34,5 329 
2 1240 1” 0,025 0,025 16 0,8 42,5 18,63 23,87 378 
3 1240 ¾” 0,020 0,020 12 1,0 42,5 18,63 23,87 355 
4 1240 ½” 0,015 0,015 20 1,0 42,5 18,63 23,87 592 
          1654,0 
In perioada neocupata nu se prepara apa calda. 

 
Qac,d= ΣQac,d=1654,0 kWh/an 

Din care pierderile de caldura recuperate ale conductelor de apa calda de consum 
calculate pentru perioada de incalzire:(M III.1.4.19) 

acc,racorduriacc,coloanerwh QQQ += =1325,00 [kWh/an] 
 

Qacm=Qac+Qac,c+Qac,d +Qac,s = 6221,6kWh/an 
 
Qac,s   pierderea de căldură corespunzătoare sistemelor de acumulare/stocare a apei 
calde de consum [ J ];  
Qac,g  pierderea de căldură aferentă echipamentului de preparare a apei calde de 
consum cât şi pe circuitul de agent termic primar, atât pe perioada de funcţionare a 
acestuia cât şi pe perioada de nefuncţionare.Echipamentul de preparare fiind cazanul 
de incalzire, pierderea de caldura aferenta cazanului a fost calculata la capitolul 
anterior. 

Pierderile de căldură prin mantaua boilerelor de preparare a apei calde de 
consum 

 
Pierderile de căldură ale boilerului de 200 l sunt reprezentate de pierderile de 

energie prin mantaua recipientului. Aceste pierderi pot fi cuantificate pe perioada unui 
an.Boilerul cu 2 serpentine  are V= 200 l si este amplasata in centrala termica.(t=8 C) 

Cf. MII/3.16.1.-Cantitatea anuală de căldură disipată prin mantaua boilerului 
amplasat în CT (în spaţiu neincalzit) se determină cu relaţia: 

 

)(n
10,0

S001,0
Q ambacbh

iz

iz

m

m

Lat
s,ac θ−θ×

λ

δ
+

λ

δ
+

×
= ,  [kWh/an]  (115) 

în care: 

LatS - suprafaţa laterală a a boilerului = 2,873 mp  [m2] 

mδ - grosimea peretelui boilerului (metal)0,01    [m] 

mλ  - conductivitatea termică a peretelui 58 W/mk (otel) [W/mK] 

izδ  - grosimea medie a izolaţiei 0,05 m    [m] 

izλ - conductivitatea termică a izolaţiei, în funcţie de starea acesteia- stare buna,  

izλ = 0,046 W/mK         [W/mK] 

khn - numărul mediu de ore de livrare a apei corespunzătoare  

pentru fiecare lună k din sezonul de încăzire   [h/lună] 
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acbθ  - temperatura medie a apei în acumulatorul de apă caldă de consum, determinată 
cu relaţia:  

0acacb 70,0 θ×=θ = 0,7 x 60 C = 42 C 

unde 0acθ  reprezintă temperatura de preparare a apei calde de consum, în secţiunea 
de ieşire din echipamentul de stocare.Calculul se face pentru perioada de incalzire. 
 
Tabel 3.27 Calculul Qac,s 
 
Perioada de 
inc, ore 

 
tH 
(h) 

iz

iz

m

m

Lat

10,0

S001,0

λ

δ
+

λ

δ
+

×
 )( ambacb θ−θ  θacb  

(C) 
θamb  
(C) 

Qac,s 

(kWh) 

 1240 0,0138 34 42,00 8 582,0 
 

 
Qac,s = 582,00 kWh/an 

 
Qacm=Qac+Qac,c+Qac,d + Qac,s + Qac,g = 5.551,6 [kWh/an]   
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3.3.3 Calculul consumului de energie pentru iluminat 
 
Calculul necesarului de energie pentru iluminat, se realizeaza conform Metodologiei 
MC 001 – P IV anexaII.4.A.1 si anexa II.4.B.1 
 
În cazul clădirii analizate (cladire pentru sanatate), puterea electrică absorbită din 
reţeaua electrică poate fi considerată, din punct de vedere al performanţei energetice, 
ca fiind: puterea nominală a corpului de iluminat iP  şi puterea parazitară pP . 

Puterea nominală a corpului de iluminat este formată din puterea nominală a 
sursei (surselor de lumină), puterea nominală a balastului (balasturilor) montat(e) în 
circuitul de alimentare, puterea nominală a altor receptoare consumatoare de energie 
electrică, măsurate în cazul funcţionării la parametrii nominali a corpului de iluminat 
sau în cazul emisiei unui flux luminos maxim atunci când se poate varia fluxul luminos 
emis de sursele de lumină. 

Puterea parazitară este puterea absorbită de întregul sistem (corp de iluminat + 
aparate necesare funcţionării) şi trebuie măsurată când corpul de iluminat este în 
stand-by. Pentru corpurile cu senzor de prezenţă aceasta poate fi puterea nominală a 
detectorului de prezenţă, iar în cazul iluminării de siguranţă puterea necesară pentru a 
încărca bateriile. 

Puterea  nominală a unei surse de lumină, cP  -  Reprezintă valoarea puterii 
declarate de fabricant pentru o sursă de lumină care funcţionează în condiţiile 
specificate. Puterea   nominală este uzual marcată pe sursa de lumină; 
Unitate de măsură [ ]W .  

Puterea electrică a corpului de iluminat iP  - este reprezentată de puterea 
consumată de sursele de lumină care echipează corpul de iluminat, balast (balasturi) 
şi alte aparate electrice necesare funcţionării acestora, măsurată în situaţia 
funcţionării normale sau în cazul emisiei unui flux luminos maxim, atunci când 
corpurile de iluminat pot fi acţionate prin intermediul unui variator de tensiune. 
Unitatea de măsură [ ]W . 

Puterea parazitară piP  este puterea nominală a corpului de iluminat măsurată 

când acesta este în „stand-by”. Pentru corpurile de iluminat cu detector de prezenţă, 
puterea parazitară este puterea absorbită de detector, iar pentru cele din iluminatul de 
siguranţă puterea parazitară este puterea necesară pentru a încărca bateriile. 
Unitatea de măsură: [ ]W . 

Cf. MII/4.4.2. metoda simplificata de calcul pentru calculul consumului de 
energie pentru iluminat este folosind relatia: 

1000
Pt

A6W nu
ilum

∑
+=  [ ]an/kWh      (116) 

Wilum= 6 x 855,96 + (2050 x 8,977)=23538,61 kWh/an 
unde: (cf. Anexa II.4.A1.) 

( ) ( )ONODDu FtFFtt ⋅+⋅⋅=  = 2050 h/an 

nP - puterea instalată = 8,977kW = suma puterilor nominale ale tuturor surselor de 
lumină montate în corpurile de iluminat aferente sistemului de iluminat la care se 
cumulează puterea totală a aparatajului auxiliar.  
Relaţia de calcul este:  

( )[ ]acn PPnNP +=  [ ]W     (117) 
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unde: 
N- numărul de corpuri de iluminat;  
n  - numărul de surse de lumină montate în corpul de iluminat; 

cP  - puterea nominală a unei surse de lumină; 

aP - putere aparataj auxiliar; 
 
Conf. Anexei II.4.A1 - pentru cladiri de birouri 
tD - timpul de utilizare al luminii de zi în funcţie de tipul clădirii: 2250 ore/an 
tN - timpul în care nu este utilizată lumina naturală: 250 ore/an 
FD- factorul de dependenţă de lumina de zi care depinde de sistemul de control al 
iluminatului din clădire şi de tipul de clădire:0,8  sistem de control cu senzor de lumina 
naturala 

OF  - factorul de dependenţă de durata de utilizare: 1,0 sistem de control manual 
A -  aria totală a pardoselii folosite din clădire = Autila= Sinc=855,96 m2  
 
Tabelul 3.28 - Energia electrica consumata pentru iluminat-cladirea de referinta 
Nr.crt. Destinatie Suprafata 

(mp) 
Em 
[lx] 

Pi [W/mp] 
Cf.Anexa 
II.4.B.1. 

Ptotal 
[kW] 

1 Birouri 586,20 500 13,7 8030,94 
2 Arhiva 13,70 200 5,0 68,50 
3 Casa scarii 79,50 100 3,3 262,35 
4 Grupuri sanitare 46.30 300 3,3 152,79 
5 Hol 82,06 100 3,3 270,80 
6 Magazii  4,70 100 3,3 15,51 
7 Bufet 24,30 150 3,3 80,19 
8 Sala echipamente 19,20 200 5,0 96,00 
 TOTAL 855,96   8977,0 
 
Indicatorul LENI se stabileşte din relaţia: 

LENI = 
A

Wilum  [ ]an/m/kWh 2    (118) 

unde: 

ilumW  reprezintă energia electrică consumată de sistemele de iluminat din clădire. 
LENI = 23538,61/855,96 = 27,50 [kWh/m2/an] 

 
Nota: Aprecierea corectă a performanţei energetice şi încadrarea clădirii într-o 
clasă de consum energetic se face numai în condiţiile în care sistemele de iluminat 
din clădire realizează gradul de confort vizual minim impus prin reglementările tehnice  
în vigoare. In cazul cladirii de referinta  aceasta conditie este satisfacuta. 
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3.3.4 Calculul consumului de energie pentru instalatia de climatizare  
 

3.3.4.1 Calculul energiei necesare răcirii incaperilor din clădirea de 
birouri, asigurarea unei temperaturi interioare prescrise precum şi al 
energiei consumate de sistemul de climatizare. 

 
- Sistem de climatizare aer-apa, numai recirculare (fara aer proaspat), cu ventilo-
convectoare 
Necesarul de energie pentru răcire este calculat pe baza bilanţului termic efectuat 
pentru întreaga clădire .  
- Din punct de vedere termic, clădirea poate fi considerată- ca o singură zonă termică 
(spaţiile sunt răcite pe cale mecanică şi temperaturile prescrise pentru răcire nu diferă 
cu mai mult de 4 K) 
- Spaţiile neclimatizate de dimensiuni reduse vor fi incluse în cadrul unui spaţiu mare 
climatizat si ele se vor trata ca spaţii climatizate. 

- In calcul s-a utilizat metoda lunara. 

 
Tabel 3.29 Rezistente termice corectate pentru cladirea de referinta: 
 
Nr. 
crt 

ELEMENTUL ANVELOPEI '
jR  

[m2K/W] 

Aj 
[mp] 

Lj=Aj x U’j 
[W/K] 

1 Pereti exteriori 1,800 659,19 366,510 
2 Zona vitrata 0,500 210,07 420,140 
3 Planseu sp.neincalzit 2,900 133,90 46,196 
4 Planseu spatii reci 4,500 48,32 16,670 
5 Planseu pod 4,500 173,16 38,480 
TOTAL ANVELOPA  1224,64 887,996 
VOLUMUL INCALZIT 2755,40 mc 
 
 
Tabel 3.30 SUPRAFETE TOTALE ALE PERETILOR EXTERIORI IN 
SUPRASTRUCTURA, DUPA ORIENTARE 
 

Nr. 
crt. 

ORIENTARE SUPRAFATA 
TOTALA  

[mp] 

SUPRAFATA 
VITRATA  

[mp] 

SUPRAFATA 
OPACA  

[mp] 
1. NORD 171,23 - 171,23 
2. SUD 171,23 - 171,23 
3. EST 263,40 69,15 194,25 
4. VEST 263,40 140,92 122,48 

5. Total general 869,26 210,07 659,19 
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Tabelul 3.31 Valorile medii ale intensitatii radiatiei solare Ir pentru Cluj- Napoca [W/m2] 

LUNA  Nord Sud Est Vest 
Ianuarie 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie 77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie 77,1 108,9 79,8 79,8 
August 66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 9,4 49,0 20,2 20,2 

 
Tabelul 3.32Temperaturi exterioare medii lunare si temp. medie anuala θa– Mun.Cluj 
Napoca 
 

LUNA / Te,med [°C] 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tmed,an 
[°C] 

-3,6 -1,2 4,0 9,1 14,2 16,7 18,3 17,7 14,1 8,5 2,9 -1,2 8,3 
 

Temperatura interioară în perioada de răcire se scrie ca o medie ponderată dintre 
temperaturile interioare din aceleaşi zone (θj) cu suprafeţele pardoselilor zonelor j 
(Ap,j):  

∑

∑ θ

=θ

j
j,p

j
j,ij,p

i A

A

=25 ºC     (119) 

în care : 

j,iθ  temperatura prescrisă a spaţiului j în perioada de răcire, [ºC]; 

Ap,j aria pardoselii utile a spaţiului j, = 855,96 m2; 
 

3.3.4.2 Calculul coeficientului de transfer de caldura , H in perioada in 
care functioneaza instalatia de climatizare. 

 
H = Hv + HT   

K/W0,0
6,3

40,2755x0,0x005,1x2,1
6,3

V.n.c.
H aaa

v ==
ρ

=  

 
Rezulta coeficientul de transfer de caldura prin ventilare datorat aerului refulat pentru 
perioada ocupata: 
HV =0,0 [W/K] 
In perioada in care functioneaza instalatia de climatizare NU se utilizeaza 
ventilarea naturala. 
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Calculul coeficientului de transfer de caldura al cladirii prin transmisie, HT: 
 

HT = L + Ls + Hu [W/K]     (120) 
unde: 
L - coeficientul de cuplaj termic prin anvelopa cladirii [W/K]; 
Ls - coeficient de cuplaj termic prin sol [W/K]; se neglijeaza 
Hu - coeficientul de transfer termic de la incaperi neclimatizate  

]K/W[
'R

A
'UAL

j

j
jj ∑∑ ==      (121) 

in care: 
Uj - transmitanta termica corectata a partii ‘j’ din anvelopa cladirii [W/m²K], U’j=1/R’j 
Aj - aria pentru care se calculeaza U’j [m²] 
 
L= 803,32 [W/K] 
(se insumeaza numai Lj pentru elementele de anvelopa care sunt in contact cu 
exteriorul, nu si cu spatii neclimatizate) 
Hu = coeficient de transfer termic prin anvelopa clădirii de la spre spatii neclimatizate 
( W/K) 
Hu = Hiu x b  

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

Hiu = coeficient de transfer termic de la spatiile neclimatizate la spatiile climatizate 
Hiu =Σ LT,iu+ HV,iu 
LT,iu= 46,196 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului peste demisolul 
neclimatizat 
LT,iu= 38,48 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului de pod neclimatizat 
HV,iu= coeficient de transfer de caldura prin ventilare de la spatiile climatizate la 
spatiile neclimatizate 
 

K/W0,0
6,3

xVxnxc
iu,H iuaa

v =
ρ

=  

HV,iu,1= 0,0 
HV,iu,2=0,0 
      Conform C107/3 Tabelul IV,n = 0 daca elementul de construcţie care delimiteaza 
spatiul climatizat de cel neclimatizat(planseul sau perete) este făra goluri sau orificii de 
ventilare. 
H iu = 46,196+38,48 = 84,676 W/K 
Hue = LT,ue+ HV,ue 
LT,ue  -coeficient de cuplaj termic al elementelor de constructie ale spatiului 
neclimatizat in contact cu mediul exterior 
 
Calculul Hue pentru demisol: 
 
LT,ue,1  = 26,378 W/K (demisol-placa pe sol), se neglijeaza 
LT,ue,2  = 37,455 W/K (demisol-pereti exteriori) 
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LT,ue,3  = 24,88 W/K (demisol-tamplarie) 
LT,ue  = 62,335 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neclimatizate la 
mediul exterior 

K/W17,421
6,3

xnxVxc
demisol,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 628,62 mc -volumul interior al demisolului neclimatizat [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea incaperilor din demisol, calculat cf. 
C107/3 , n = 2,0/h 
HV,ue = 421,17 W/K 
Hue,demisol = 483,51 W/K 
 
Calculul Hue pentru pod: 
 
LT,ue,1  = 1298,472 W/K (pod-invelitoare) 
LT,ue,2  = 20,0 W/K (pod-pereti exteriori) 
LT,ue  =1318,47 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie intre spatiile neclimatizate si 
mediul exterior 

K/W71,493
6,3
xnxVxc

pod,ue,H aa
v =

ρ
=  

V = 294,75 mc -volumul interior al podului neîncălzit [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea al podului spre exterior, calculat cf. 
C107/3 ,Tabel IV, n = 5,0/h 
HV,ue = 493,71 W/K 
Hue,pod =1812,172 W/K 
∑ Hue = 2295,68 W/K 
H iu = 84,676 W/K 

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

b = 0,9644 
 
Hu = Hiu x b  
Hu = 84,676 W/K x 0,9644 = 81,70 W/K 
 
HT = L + Hu = 803,32  + 81,70 =  885,02 W/K  
 
H = Hv + HT  = 0,0 +  885,02 = 885,02 W/K 
 
 

3.3.4.3 Necesarul de energie pentru racirea cladirii:  
 

 Q R = Qsurse,R - ηηηηR QTr,R  pentru situaţia Q R > 0,  (120) 
în care: 

- Q R - energia necesară pentru răcirea clădirii, [MJ]; 
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- QTr,R- energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia 
răcirii clădirilor, [MJ];   

- Qsurse,R - energia totală furnizată de sursele de căldură, în situaţia răcirii 
clădirii, [MJ];  

- ηηηηR - factorul de utilizare a pierderilor de căldură, în situaţia răcirii 
-  

 Transferul de căldură total dintre clădire şi mediul adiacent neclimatizat:   
     
 QTr = QT + QV        (121) 
 
în care, pentru fiecare zonă şi pentru fiecare perioadă de calcul: 
 QTr – căldura totală transferată, [MJ]; 
 QT  - căldura transferată prin transmisie,  [MJ]; 
QT  = HT ( θi - θe) x t  
 θi = 25 ºC 
 θe temperatura medie lunara cf. STAS 4839/97     
T – durata sezonului de racire. In prima faza se aproximeaza ca sezonul de racire 
dureaza ( 365-218 ) zile pentru mun. Cluj-Napoca adica 147 zile, din 3 mai pana la 26 
septembrie. 
 QV  - căldura transferată prin aerul de ventilare [MJ]; 
 
Tabel 3.32 Fluxul de caldura total transferat intre cladire si mediul exterior 
Luna Temperatura 

medie lunara 
cf STAS 
4839/97 

t 
[h] 

 

QT 

[kWh] 
QV 

[kWh] 
QTr 

[kWh] 

Mai 14.2 160 -1529,31 0,0 -1529,31 
Iunie 16.7 160 -1175,31 0,0 -1175,31 
Iulie 18,3 184 -1091,05 0,0 -1091,05 
August 17,7 176 -1137,07 0,0 -1137,07 
Septembrie 14,1 144 -1389,13 0,0 -1389,13 
Total  824 ore -6321,87 0,0 - 6321,87 
Semnul – indica faptul ca in luna respectiva QT  apare ca pierdere de caldura ( semnul 
+ indica aport de caldura) cf M II.2.4.5.2. 
 

 
 3.3.4.4 Caldura totala de la sursele interioare 
 
  Qsurse = Qint + QS        (122) 
în care: 
 Qint   - căldura degajată de sursele interioare  
 
Qint   = Qsurse,K + (1-B1) Qsurse,nc 
 
Qsurse,K   = Φ surse,med,k x t = (47 pers x 130 W/pers +15 W/mp x 855,96 mp + 16 
W/mp x 855,96 mp) x 824 ore = 26899,3 kWh 
 
Qsurse,nc = 0 
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Tabel 3.33 Qsurse,k - Căldura de la surse interioare, pentru clădiri de birouri (W/m2) 

 

Tip clădire Oameni 
(W/pers) 

Iluminat 
(W/m2) 

Echipamente 
(W/m2) 

Birou 130 15 16 
 
 QS  - căldura provenită de la soare , [MJ]. 
Energia totală pătrunsă în interior, într-o zonă a clădirii, datorită radiaţiei solare 
(aportul solar) se calculează cu relaţia: 

( )[ ]∑ −+=
j

j,nc,sjc,ss Qb1QQ     (123) 

  în care: 

   ( )∑=
k

k,sk,suk,sc,s AFIQ     şi   

   ( )∑=
j

ncj,sj,suj,sj,nc,s AFIQ  

 unde: 

Qs  energia solară totală pătrunsă în zona de calcul climatizată, pentru luna 
considerată; 

Qs,c  energia solară pătrunsă în zona de calcul, prin elementele perimetrale 
exterioare ale clădirii, pentru luna considerată; 

Qs,nc,j energia solară pătrunsă în zona de calcul pentru luna considerată, 
datorată aporturilor solare din zona adiacentă “j”, neclimatizată), [MJ]; 

bl factor de reducere a aporturilor de la spaţiul neclimatizat j,  
Fsu,k factor de reducere a aporturilor solare datorită umbririi prin elemente 

exterioare, a ariei de captare efectiva corespunzatoare suprafeţei k,  
As,k aria de captare efectivă a suprafeţei k, pentru o orientare şi un unghi de 

înclinare dat, în zona considerată 
As,j aceeaşi interpretare ca la As,k, pentru aporturi solare către spaţiul 

adiacent j neclimatizat, [m2]; 
Is,k radiaţia solara totala integrată pe perioada de calcul, egală cu energia 

solară captată de 1 m2 al suprafetei  k, pentru o orientare şi înclinare 
dată a acesteia; 

Is,j Idem pentru aporturi solare către spaţiul adiacent j neclimatizat, [m2]; 
 
Tabelul 3.34 Aria de captare efectiva a radiatiei solare pentru elementele vitrate 
As,f = Fu x τ x Ft x Af 
 
Tip Orient. Af 

(mp) 
Fu=FhxFoxFf 
 

Ft τ As,f 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Φ s1 

F1 N - -  - - 67,30 - 
F2 S - -  - - 107,04 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,45x0.67 16,67 75,72 1040,0 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,45x0.67 30,25 75,72 1888,0 
t= 824 ore  
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Tabelul 3.35 Aria de captare efectiva a radiatiei solare pentru elementele opace 
A s,p = αp x Rp,s,e x Up x Ap 
 
Tip Orient. Ap 

(mp) 
αp  Rp,se 

(mpK/W) 
Up 
(W/mpK) 

As,p 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Φ s2 

PE1 N 171,23 0,91 0,084 0,42 5,50 67,30 370,15 
PE2 S 171,23 0,91 0,084 0,42 5,50 107,04 588,72 
PE3 E 194,25 0,91 0,084 0,42 6,24 75,72 472,5 
PE4 V 122,48 0,95 0,084 0,42 4,11 75,72 311,21 
PE5-pod N 18 0,91 0,084 0,42 0,58 67,30 39,03 
PE6pod S 18 0,91 0,084 0,42 0,58 107,04 62,08 
Invelitoare - 260,00 0,93 0,084 3,25 66,01 207,61 13704,63 
T= 824 ore 
 
Tabel 3.36 Aporturi de caldura- perioada de racire 
Luna Temp. 

medie 
lunara  

t 
[h] 

 

Qint  

[kWh] 
QS 

[kWh] 
Qsurse,R 

[kWh] 
QTr 

[kWh] 
ηR λR  QR 

[kWh] 

Mai 14,2 160 5223,16 1470,1 6693,26 1529,31 0,23 4,37 6341,52 
Iun 16,7 160 5223,16 1652,7 6875,86 1175,31 0,17 5,85 6676,06 
Iuli 18,3 184 6006,64 2173,3 8179,94 1091,05 0,13 7,50 8083,11 
Aug 17,7 176 5745,48 1973,0 7718,48 1137,07 0,15 6,78 7547,92 
Sept 14,1 144 4700,85 1265,2 5966,05 1389,13 0,23 4,30 5646,55 
Total  824 

ore 
26899,28 8534,3 35433,58 6321,87 0,18 5,60 34295,64 

 
Tabelul 3.37 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- 
Perioada de racire 
 

Luna Zile Ore cu 
inc.norm. 

IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Is orizontal 
(W/mp) 

Ian   12,1 71,2 28,3 28,3 45,3 
Feb   19,1 101,6 50,8 50,8 79,9 
Mar   28,7 102,6 64,8 64,8 122,6 
Apr   38,8 94,2 75,4 75,4 165,9 
Mai  20 160 65,2 90,4 73,9 73,9 202,7 
Iun 20 160 77,4 97,8 80,2 80,2 236,3 
Iuli 23 184 77,1 108,9 79,8 79,8 232,0 
Aug 22 176 66,7 120,2 70,3 70,3 204,7 
Sept 18 144 46,6 117,3 74,2 74,2 153,6 
Oct   23,6 120,8 63,1 63,1 108,9 
Nov   14,2 73,5 32,3 32,3 52,6 
Dec   9,4 

 
 
 
 
 
67,30 

49,0 

 
 
 
 
 
107,04 

20,2 

 
 
 
 
 
75,72 

20,2 

 
 
 
 
 
75,72 

31,2 

 
 
 
 
 
207,61 

TOT  824 ore           
 
Q R = Qsurse,R - ηηηηR QTr,R  
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3.3.4.5 Calculul factorului de utilizare a pierderilor de căldură 
  

 λR raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură în situaţia răcirii, 

 - )1(
R

R
R,Tr

R

R

1

1
+α−

α−

λ−

λ−
=η ;     (124) 

- dacă λR =1  atunci   
1R

R
R,Tr

+α

α
=η ; 

în care: 
ηTr,R factorul de utilizare a pierderilor de căldură în situaţia răcirii; 
λR raportul dintre aporturile şi pierderile de căldura ale zonei în perioada de 

răcire; 

λ
R,t

R,surse
R Q

Q
=       (125) 

Qsurse,R aporturile de căldura totale pentru răcire,  
QTr,R energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia răcirii 

clădirilor, 
 αR parametru numeric adimensional ce depinde de constanta de timp a 

clădirii pentru răcire τR, care se calculează cu relaţia: 

 
R0

R
R0R

τ

τ
+α=α  = 1,0 + 96,68/15 = 7,45    (126) 

unde: 

R0α  parametru numeric de referinţă = 1,0 (Anexa II.2.B) 

τ R
 constanta de timp pentru răcire 

R0
τ  constanta de timp de referinţă pentru răcire = 15 h cf Anexa II.2.B 

 
T

m
R H

6,3/C
=τ  = 96,68 h      (127) 

unde : 

Rτ  constanta de timp a clădirii pentru modul de răcire, [ore]; 
Cm capacitatea termică a clădirii, [kJ/K] = 308,05 x  106 [J/K] 
HT coeficient de transfer de căldură prin transmisie ale clădirii =885,02 

[W/K]; 
 
 

3.3.4.6 Energia utilizată (consumată) anual pentru răcirea clădirii: 
 
Q R,an = Qsurse,R - ηηηηR QTr,R= 34295,64 Kwh/an 
 

3.3.4.7 Calculul temperaturii de echilibru: 
 

C8,16
xtH

xQ o

zT

z,surse1
iemz =

η
−θ=θ  

 
Perioada de racire dureaza din 17 iunie pana la 23 august  
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Fig.3.3 Determinarea perioadei de racire 

 

λR =1 ,   
1R

R
1

+α

α
=η = 0,80 factor de utilizare a pierderilor de caldura 

 
HT - coeficient de transfer de căldură prin transmisie ale clădirii  

=885,02 [W/K]; 
 

3.3.4.8 Calculul necesarului real de energie pentru răcirea clădirii: 
 
Tabel 3.38 Fluxul de caldura total transferat intre cladire si mediul exterior 
Luna Temperatura 

medie lunara 
cf STAS 
4839/97 

t 
[h] 

 

QT 

[kWh] 
QV 

[kWh] 
QTr 

[kWh] 

Iunie 16,7 80 -587,65 0,0 -587,65 
Iulie 18,3 184 -1091,05 0,0 -1091,05 
August 17,7 136 -878,65 0,0 -878,65 
Total  400 ore -2557,35 0,0 -2557,35 
 
Qint   = Qsurse,K + (1-B1) Qsurse,nc 
Qsurse,K   = Φ surse,med,k x t = (47 pers x 130 W/pers +15 W/mp x 855,96 mp + 16 
W/mp x 855,96 mp) x 400 ore = 13058,0 kWh 
Qsurse,nc = 0 
 QS  - căldura provenită de la soare , [MJ]. 
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Tabelul 3.39 Aria efectiva de captare a radiatiei solare pentru suprafetele vitrate 
Tip Orient. Af 

(mp) 
Fu=FhxFoxFf 
 

Ft τ As,f 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Φ s1 

F1 N - -  - - 67,30 - 
F2 S - -  - - 107,04 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,45x0.67 16,67 76,90 512,8 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,45x0.67 30,25 76,90 930,5 
t= 400 ore  
 
Tabelul 3.40 Aria efectiva de captare a radiatiei solare pentru elementele opace 
A s,p = αp x Rp,s,e x Up x Ap 
 
Tip Orient. Ap 

(mp) 
αp  Rp,se 

(mpK/W) 
Up 
(W/mpK) 

As,p 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Φ s2 

PE1 N 171,23 0,91 0,084 0,42 5,50 73,63 162,0 
PE2 S 171,23 0,91 0,084 0,42 5,50 110,52 162,0 
PE3 E 194,25 0,91 0,084 0,42 6,24 76,90 192,0 
PE4 V 122,48 0,95 0,084 0,42 4,11 76,90 126,42 
PE5-pod N 18 0,91 0,084 0,42 0,58 67,30 15,61 
PE6pod S 18 0,91 0,084 0,42 0,58 107,044 24,83 
Invelitoare - 260,00 0,93 0,084 3,25 66,01 223,60 5903,98 
T= 824 ore 
 
Qs  = [2.084,92 + ( 1-0,65) x 5944,42]  x t = 4.165,5kWh 
 
Intensitatea radiatiei solare medii pe sezonul cald se calculeaza ca o medie ponderata 
a intensitatilor medii lunare, cu numarul de zile ale fiecarei luni. 
 
Tabelul 3.41 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- 
Perioada de racire reala 
 

Luna Zile Ore cu 
inc.norm 

IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Is orizontal 
(W/mp) 

Ian   12,1 71,2 28,3 28,3 45,3 
Feb   19,1 101,6 50,8 50,8 79,9 
Mar   28,7 102,6 64,8 64,8 122,6 
Apr   38,8 94,2 75,4 75,4 165,9 
Mai       65,2 90,4 73,9 73,9 202,7 
Iun 10 80 77,4 97,8 80,2 80,2 236,3 
Iul 23 184 77,1 108,9 79,8 79,8 232,0 
Aug 17 136 66,7 120,2 70,3 70,3 204,7 
Sept   46,6 117,3 74,2 74,2 153,6 
Oct   23,6 120,8 63,1 63,1 108,9 
Nov   14,2 73,5 32,3 32,3 52,6 
Dec   9,4 

 
 
 
 
 
73,63 

49,0 

 
 
 
 
 
110,52 

20,2 

 
 
 
 
 
76,90 

20,2 

 
 

 
 
 
76,90 

31,2 

 
 
 
 
 
223,60 

TOT  488 ore           
 
 
Qsurse = 13058,0 + 4165,50 = 17223,5 [kWh] 
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3.3.4.9 Calculul factorului de utilizare a pierderilor de căldură 
  

 λR raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură în situaţia răcirii, 

 - 150.0
1

1
)1(

R

R
R,Tr

R

R

=
λ−

λ−
=η

+α−

α−

;      

- dacă λR =1  atunci   
1R

R
R,Tr

+α

α
=η ; 

în care: 
ηTr,R factorul de utilizare a pierderilor de căldură în situaţia răcirii; 
λR raportul dintre aporturile şi pierderile de căldura ale zonei în perioada de 

răcire; 

 λ 73.6
35,2557
5,17223

Q

Q

R,t

R,surse
R ===      (128) 

Qsurse,R aporturile de căldura totale pentru răcire,  
QTr,R energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia răcirii 

clădirilor, 
 αR parametru numeric adimensional ce depinde de constanta de timp a 

clădirii pentru răcire τR, care se calculează cu relaţia: 

 
R0

R
R0R

τ

τ
+α=α  = 1,0 + 96.68/15 = 7.45    (129) 

unde: 

R0α  parametru numeric de referinţă = 1,0 (Anexa II.2.B) 

τ R
 constanta de timp pentru răcire 

R0
τ  constanta de timp de referinţă pentru răcire = 15 h cf Anexa II.2.B 

T

m
R H

6,3/C
=τ  = 96.68 h     (130) 

unde : 

Rτ  constanta de timp a clădirii pentru modul de răcire, [ore]; 
Cm capacitatea termică a clădirii, [kJ/K] = 308,05 x  106 [J/K] 
HT coeficient de transfer de căldură prin transmisie ale clădirii =885,02 

[W/K]; 
 

3.3.4.10 Energia utilizată (consumată) anual pentru răcirea clădirii: 
 
Q R,an = Qsurse,R - ηηηηR QTr,R= 17223,5 -0,15 x 2557,35 = 16.839,9 Kwh/an 
 

3.3.4.11 Necesarul de energie de racire pentru climatizarea incaperilor la 
nivelul generatorului de frig: 

 
Q c,out,g = Qc,b + Qc,ce + Qc,d + Qc,s = 16.839,9 Kwh/an 
Qc,outg capacitatea de răcire a generatorului destinat sistemelor de climatizare a 

încăperilor 
Qc,b energia utilizabilă pentru climatizarea încăperilor 
Qc,ce energia de răcire de transfer, necesară climatizării încăperilor 
Qc,d energia de răcire de distribuţie, necesară climatizării încăperilor 
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Qc,s energia de răcire de stocare, necesară climatizării încăperilor 
Qc,b = Q R = 16.839,9 Kwh/an  
Qc,ce = [(1- ηc,ce)+(1- ηc,ce,sens)] x Qc,b = 2189,18 kWh/an 
unde: 
-ηc,ce gradul de utilizare al transferului de energie de răcire către sistemul de 
climatizare a încăperilor,pentru apa rece de 6/12 C = 1,0 
-ηc,ce,sens gradul de utilizare al transferului de energie de răcire sensibilă către 
sistemul de climatizare a încăperilor, pentru apa rece de 6/12 C = 0,87. Această 
valoare ia în considerare dezumidificarea ce are loc în mod inevitabil în 
echipamentele de răcire existente. 
 
-Pierderea de energie de răcire datorată distribuţiei sistemului de răcire se calculează 
cu relaţia: 
Qc,d =(1- ηc,d) x Qc,b = 1684,0 kWh/an 
unde: 
-ηc,d = 0,90 ( pentru apa de racire 6/12 C),  gradul de utilizare al energiei de răcire 
aferentă sistemului de distribuţie. 
-Pierderea de energie de răcire datorată stocării pentru sistemul de răcire se 
consideră: Qc,s = 0,0 
Q c,out,g = 20713,0 kWh/an 
 
 

3.3.4.12 Calculul energiei auxiliare utilizata la unitatile terminale 
 

Necesarul de energie electrică al ventilatoarelor amplasate în încăperile 
climatizate Qc,ce,aux se calculează în funcţie de tipul dispozitivului terminal şi de 
concepţia componentelor individuale.  

Necesarul specific de energie se referă la dispozitivele cu un control eşalonat al 
vitezei (stabilit pe baza a 1000 ore de utilizare pentru ventilo-convectoare şi 500 ore 
de utilizare sistematică a sistemului de răcire). 

 
h500/t.Q.fQ op,coutg,caux,ce,caux,ce,c =  

unde: 
fc,ce,aux  necesarul specific de energie al ventilatoarelor ( pentru 
ventiloconvectoare = 0,07 ) 
Qc,outg-  capacitatea de răcire a generatorului destinat răcirii încăperilor = 38,5 [kW] 
tc,op  perioada de calcul a necesarului de răcire a încăperilor. = 400 ore  
 
Qc,ce,aux = 0,07 x 20713,0 x 400/500 = 1160,0 kWh/an 
 
Qclim =  Qc,out,g + Qc,ce,aux = 20713,0 + 1160,0 = 21.783,0 kWh/an 
 



 

 147 

 
3.3.5 Calculul energiei primare si a emisiilor de CO2 pentru cladirea de referinta 
 
Energia primara este energia care nu a constituit încă subiectul vreunui proces de 
conversie sau transformare (exemplu: energia conţinută în petrolul existent dar 
neexploatat încă). Energia primara se calculeaza (conf.MII.1.10.1.) cu relatia: 
 

Ep = Qf,h*fh +Wh * fh +  Qf,acm*fw + Qclim*fw +Wil*fi [kWh/an]  (131) 
unde: 
Qf,h = 85440,0 [kWh/an] – reprezinta energia termica consumata pentru încalzire, 
produsa la sursa din combustibil gaz natural 
fh = 0,901 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru gaz 
fh,2 =2,8 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru energie 
electrica consumata de pompe 
 
Qacm =  5551,6 [kWh/an] energia termica consumata pentru prepararea apei calde de 
consum, produsa la sursa din combustibil gaz natural  
fw = 0,901 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru gaz 
 
Wi = 23538,61 [kWh/an] – reprezinta energia electrica consumata pentru iluminat  
fi = 2,8 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru energie 
electrica. 
Qclim = 21783,0 [kWh/an] – reprezinta energia electrica consumata pentru racirea 
aerului interior 
 
Rezulta 
Ep = 85440,00 x 0,901 + 702,0 x 2,8 + 5551,6 x 0,901 + 23538,61 x 2,8 +21783,0 x 
2,.8  = 210849,54 kWh/an 
 
Consum de caldura normat= Ep/V = 210849,54/2755,40= 76,52 kWh/m3 an 
 
Emisia de CO2 se calculeaza cu relatia: 
ECO2= Qf,h*fh,CO2+Wh *fh,CO2 +Qf,acm,*fw,CO2 + Qclim * fw,CO2 + Wi,l*fi,CO2 [kg/an]      (132) 
in care 
fh,CO2 = fw,CO2 = 0,205 [kg/kWh] – reprezinta factorul de emisie la arderea gazului 
natural; 
fi,CO2 =fh,CO2= fw,CO2= 0,09 [kg/kWh] – reprezinta factorul de emisie la electricitate 
 
Ep = 85440,00 x 0,205 + 702,0 x 0,09 + 5551,6 x 0,205 + 23538,61 x 0,09 +21783,0 x 
0,09  =  22795,40  [kg/an] 
 
Indicele de emisie echivalent CO2 este: 
ICO2 = ECO2/Ainc = 22795,40 : 855,96 = 26,63 [kgCO2/m²an] 
 
3.3.6 Calculul consumurilor specifice de energie pentru cladirea de referinta 
 
● Consumul specific de energie pentru încalzire se calculeaza cu relatia: 

 
qinc=Qinc/Sinc [kWh/m²an]     (133) 
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unde: 
Qinc= Qf,h = 85440,0 [kWh/an] – reprezinta consumul de energie pentru încalzire 
Sinc = 855,96 [m²] – reprezinta suprafata încalzita a cladirii 
Rezulta:     qinc= 99,81 [kWh/m²an] – clasa B 
 
● Consumul anual specific de energie pentru apa calda de consum se calculeaza cu 
relatia: 

 
qacm=Qacm/Sinc [kWh/m²an]     (134) 

unde: 
Qacm= 5551,6 [kWh/an]– reprezinta consumul de energie pentru apa calda de consum 
Ainc = 855,95 [m²] – reprezinta suprafata încalzita a cladirii 
Rezulta:  

qacm= 6,49  [kWh/m²an] – clasa A 
 
● Consumul anual specific de energie pentru iluminat se calculeaza cu relatia: 
 
LENI= Wi,l/Sinc [kWh/m²an] 
unde: 
Wi,l = 23538,6 [kWh/an] – reprezinta consumul de energie pentru iluminat 
Sinc = 855,95 [m²] – reprezinta suprafata încalzita a cladirii 
 
Rezulta:  

LENI = 27,50  [kWh/m²an] – clasa A 
 
● Consumul anual specific de energie pentru conditionarea aerului se calculeaza cu 
relatia: 

 
qclim=Qclim/Sinc [kWh/m²an]     (135) 

unde: 
Qclim= 21783,0  [kWh/an]– reprezinta consumul de energie pentru climatizare 
Ainc = 855,95 [m²] – reprezinta suprafata climatizata a cladirii 
Rezulta:    qclim= 25,45 [kWh/m²an] – clasa B 
 
● Consumul total anual specific de energie se calculeaza cu relatia: 
 
qtot= qinc+qacm + LENI + qclim [kWh/m²an] 
 
Rezulta:  

qtot = 159,25  [kWh/m²an] – clasa B 
 
 
Notarea din punct de vedere energetic a clădirii de referinta (Mc001/III Tabel 
II.4.1, II.4.2) 
Pentru cladirea de referinta NU se acorda penalizari. 
P0 = 1,0 
N = exp ( -B1x qt x Po + B2) = exp (-0,000761 x 159,25 x 1,0+4,71556) =exp(4,594)= 
98,0 
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         Cod poştal    Nr. înregistrare la Data 
    localitate      Consiliul Local      inregistrarii  

Cap.4 CERTIFICATUL ENERGETIC 
 
                    –       –  

Performanţa energetică a clădirii Notare 
energetica: 

89,00 

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul 
al Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată 
în aplicarea Legii 372/2005 

Clădirea 
certificată 

Clădirea de 
referinţă 

Eficienţă energetică ridicată 
  

 A  
 

 

 B  
 

 B  
 C  

 C  

 

 D  
  

 E  
  

 F  
 

 

 G  
 

 

Eficienţă energetică scăzută   

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] 258,15 159,27 

Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an] 45,87 26,63 

C
er

tifi
ca

t d
e 

pe
rfo

rm
an
ţă

 e
ne

rg
et

ic
ă 

 

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]:   0 

Clasă energetică Consum anual specific de energie 
 [kWh/m²an] pentru: Clădirea 

certificată 
Clădirea 

de referinţă 

Încălzire: 188,85 D A 
Apă caldă de consum: 7,26 A A 
Climatizare: 32,0 B B 
Ventilare mecanică:  - - 
Iluminat artificial: 30,04 A A 

 
Date privind clădirea certificată: 
Adresa clădirii: Cluj-Napoca Str. Câmpeni nr.28 
Categoria clădirii: Clădire de birouri 
Regim de înălţime:  D+P+4E  
Anul construirii:       1977                    

Aria utilă:  855,96 m2 

Aria construită desfăşurată:  1349,04 m² 
Volumul interior al clădirii:   2755,40m³ 

Scopul elaborării certificatului energetic:  documentare pt. reabilitare  

Programul de calcul utilizat:                                          , versiunea:                        

      

z z l l a a 
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Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri: 
Specialitatea     Numele şi prenumele       Seria şi           Nr. şi data înregistrării      Semnătura 
(c, i, ci)           Nr. certificat       certificatului în registrul     şi ştampila 
                                                                 de atestare       auditorului                         auditorului 
 
 
 
AE I c, i      Dr. ing. Mariana Brumaru        Seria UA nr. 01743      25/apr.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
    AE I c, i     ing. Enikő Meleg           Seria UA nr. 01744        51/apr.2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual 

specific: 

  ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM:   ILUMINAT:       

 

 

A B C D E F

70
 

11
7 

17
3 

34
3 

50
0 

188,85kWh/m²an 

D 

G

24
5 

 

 

A B C D E F

15
 

35
 

59
 

13
2 

20
0 

7,26kWh/m²an 

A 

G

90
 

 

 

A B C D E F

40
 

49
 

59
 

91
 

12
0 

30,04kWh/m²an 

A 

G
73

 

 
 
  
 
TOTAL:ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDĂ      CLIMATIZARE:                      VENTILARE   
      DE CONSUM, ILUMINAT                                                               MECANICĂ: 
 

A B C D E F

14
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1 

37
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76
4 

11
20

 

258,15 kWh/m²an 

C 

G

54
2 

 

 

A B C D E F

20
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19
8 

30
0 

32,0 kWh/m²an 

B 

G

13
4 

 

 

A B C D E F

5 8 11
 

21
 

30
 

kWh/ m² an 

G

15
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� Performanţa energetică a clădirii de referinţă: 
 

Consum anual specific de energie 
[kWh/m²an] 

Notare 
energetică 

pentru:   
Încălzire:  99,81 
Apă caldă de consum:  6,49 
Climatizare:  25,45 
Ventilare mecanică:  - 
Iluminat:  27,50 

98,0 

 
� Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora: 

121110987654321o ppppppppppppP ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=     (136) 

P0 = 1,155  provenit din produsul valorilor pj după cum urmează: 

 

� Subsol uscat, accesibil p1 = 1,00 
� Uşile de intrare in clădire sunt prevăzute cu sistem automat de 

închidere p2 = 1,00 
� Ferestre/uşi în stare bună, etanse p3 = 1,00 
� Armăturile de reglaj ale corpurilor statice exista si  sunt 

funcţionale p4 = 1,00 
� Instalaţia de încălzire nu a fost spălată / curăţată dupa ultimul 

sezon de incalzire p5 = 1,05 
� Coloanele de încălzire  sunt prevăzute cu armături de separare 
şi golire a acestora p6 = 1,00 

� Cladire cu sistem propriu de incalzire  p7 = 1,00 
� Tencuială exterioară uscata p8 = 1,00 
� Pereţii exteriori uscati p9 = 1,00 
� Acoperis etans p10= 1,00 
� Starea cosului: buna p11= 1,00 
� Clădire fără sistem de ventilare organizată  p12= 1,10 

 
� Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie 
al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor 
aferente. 
 
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările cauzate de utilizarea 
neraţionala a energiei. 
 
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data 
eliberării acestuia  
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INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ 
 
Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr.25/2013  
 
1. Date privind construcţia: 
� Categoria clădirii:  de locuit, individuală  de locuit cu mai multe apartamente 
(bloc) 
  cămine, internate  spitale, policlinici  
  hoteluri şi restaurante  clădiri pentru sport  
  clădiri social-culturale   clădiri pentru servicii de comerţ 
 alte tipuri de clădiri consumatoare de energie  
� Nr. niveluri:  Subsol partial,  Demisol, 
  Parter +4E 
� Nr. de apartamente şi suprafeţe utile: nu este cazul 
� Volumul total al clădirii: 2755,40 m³ 
� Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei: 
 

Tip element de 
construcţie 

Rezistenţa termică 
corectată [m²K/W] 

Suprafaţa 
[m²] 

0 1 2 
PE  

FE + UE 
PL. POD 

PL.SP. NEINC. 
PL.SPATII RECI 

0,575 
0,490 
0,180 
3,609 
2,150 

659,19 
210,07 
173,16 
133,90 

48,32 
Total suprafaţă exterioară [m²] 1224,64 

� Indicele de compactitate al clădirii, SEXT / V:    0,445 [m-1] 
 
2. Date privind instalaţia de încălzire interioară: 
� Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: 

 Sursă proprie, cu combustibil: gaz metan (centrala termica proprie) 
 Centrală termică de cartier 
Termoficare – punct termic central 
Termoficare – punct termic zonal 
 Altă sursă sau sursă mixtă:                                                               

 
� Tipul sistemului de încălzire: 

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

       
� Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: nu este cazul 
- Numărul sobelor: - 
- Tipul sobelor, mărimea şi tipul sobelor: - 
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� Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice: 
 

Număr corpuri statice [buc.]  
Tipuri de 

radiatoare 
utilizate 

în spaţiul 
locuit 

în spaţiul 
comun Total 

în spaţiul 
locuit 

în spaţiul 
comun 

Total 
Suprafata 

echivalentă 
22- 600/1800  1 1  3,95 55,12 
22 -600/1600  1 1  3,95  
22-600/600  4 4  3,05  
22-600/800  2 2  3,05  
21 -600/400  4 4  3,05  
11 600/400  8 8  2,00  
600/150/2  1 1  0,24  

 
- Tip distribuţie a agentului termic de încălzire:  inferioară, 
   superioară, 
   mixtă 
- Necesarul de căldură de calcul:   110,10 kW           
 
- Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic, 
  multiplu:      puncte, 
 - diametru nominal: 57 x 3  mm, 
 - disponibil de presiune (nominal):3.500   mmCA 
 

Contor de căldură: Nu exista  
Exista un singur contor de gaz  

  - tip contor  de căldură..... 
 - anul instalării:         , 
 - existenţa vizei metrologice        ; 
 
- Elemente de reglaj termic şi hidraulic: 
 - la nivel de racord     NU                     , 

- la nivelul coloanelor: robinete de inchidere la baza coloanelor, 
in stare de functionare                    , 
- la nivelul corpurilor statice: robinete cu dublu reglaj 

- Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite  60    m  

  Debitul nominal de agent termic de încălzire 7816,00     l/h; 
 
- Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: 
 

Temp. ext [C] -18 -10 -5 0 +5 +10 
Temp. tur [C] 70 60,90 54,95 48,74 42,17 35,06 
Q inc med 
orar  [W] 

110,0 85,97 70,96 55,94 40,93 25,91 

 



 

 154 

 
 
� Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: nu este cazul 
- Aria planşeului încălzitor:             m² 
- Lungimea şi diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare; 

    

Lungime [m]    
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei:                 
 
3. Date privind instalaţia de apă caldă de consum: 
 
� Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: 

 Sursă proprie, cazan de incalzire si boiler de acumulare acc    
 Centrală termică de cartier 
 Termoficare – punct termic central 
 Termoficare – punct termic local 
 Altă sursă sau sursă mixtă:                                                      

 
� Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum: 

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

 
� Puncte de consum a.c.m.: 13 
 
� Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:  
-Lavoare : 10 buc 
-WC: 10 buc 
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-Pisoare: 5 buc 
-Cazi de dus : 2 buc 
-Spalator vase :1 buc 
Racord la sursa centralizată cu căldură:   
   racord unic, 
  multiplu:         puncte, 
 - diametru nominal: Ol Zn 1”, 
 - necesar de presiune (nominal): 20.000 mmCA 
 
� Conducta de recirculare a a.c.m.:   funcţională, 
  nu funcţionează 
  nu există 
 
� Contor de căldură general: nu exista 
 - tip contor      , 
 - anul instalării            , 
 - existenţa vizei metrologice              ; 
 
� Debitmetre la nivelul punctelor de consum:  nu există 
    parţial 
    peste tot 
  
4. Informaţii privind instalaţia de climatizare: Q chiller = 38,5kW, Pi= 15kW 
5. Informaţii privind instalaţia de ventilare mecanică: nu este cazul 
6. Informaţii privind instalaţia de iluminat:  
     Pn = puterea instalata pentru iluminat = 8,232 kW 
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Cap.5 CONCLUZII SI RECOMANDARI PENTRU IMBUNATATIREA 
PERFORMANTEI ENERGETICE 
 
5.1 Concluzii 
 
Ca urmare analizei efectuate asupra cladirii si instalatiilor aferente se constata 
urmatoarele: 

- Cladirea studiata, executata in anul 1977 a fost supraetajata si complet 
renovata in anii 1999-2000. Elementele anvelopei (pereti exteriori, planseul 
de pod, planseele peste spatii neincalzite si respectiv in contact cu 
exteriorul) nu sunt izolate termic, cu exceptia panourilor prefabricate de la 
fatada Vest, cu o pondere relativ redusa in ansamblul anvelopei;  

- Etajul 4, construit ulterior, are peretii exteriori din zidarie BCA de 30 cm 
grosime si planseul la pod executat din grinzi de lemn si elemente de 
umplutura, termoizolat cu un strat de vata minerala de cca.10 cm grosime, 
care in prezent se gaseste intr-o stare de degradare avansata; 

- Tamplaria exterioara din PVC cu geam dublu termoizolant este in stare 
buna si are rezistenta termica minima aproape egala cu cea impusa de 
norme [35] pentru elementele vitrate la categoria cladirilor de birouri 
amplasate in zona III climatica; 

- Instalatiile (de incalzire, apa calda menajera, iluminat, conditionarea aerului) 
sunt in stare buna. 
 

● Studiul comparativ al rezultatelor numerice obtinute pentru cladirea analizata fata de 
cele obtinute pentru cladirea de referinta sunt prezentate in cele ce urmeaza.  
 
Tabel comparativ privind valoarea indicatorilor performantei termice si energetice 
a cladirii reale si a cladirii de referinta 

Denumire indicator 
 

Notatie Val. U.M. 

Rezistenta termica medie ponderata pe 
ansamblul anvelopei cladirii de referinta 

R’M,ref   2,334 [m2·K/W]    

Rezistenta termica medie ponderata pe 
ansamblul anvelopei cladirii analizate  

R’M   0,681 [m2·K/W]    

Coeficientului global de izolare termica de 
referinta 

Gref  0,674 [W/m3·K] 

Coeficientului global de izolare termica efectiv al 
cladirii analizate 

Gef 0,983 [W/m3·K] 

Consumul anual normat de caldura (cladire ref.) QNref 76,52 [kWh/(m3·an)] 
Idem, cladirea analizată QN 109,67 kWh/(m3·an)] 
Consumul specific anual de caldura pentru 
incalzirea cladirii de referinta  

qinc,ref
an 99,81 [kWh/(m2·an)] 

Idem, pentru cladirea analizata termic si 
energetic  

qinc
an 188,85 kWh/(m2 an)] 

Consumul specific anual de caldura pentru 
incalzirea cladirii de ref estimat la nivelul sursei  

qSinc,ref
an 146,60 [kWh/(m2· 

an)] 
Idem, al cladirii analizate qSinc 251,27 kWh/(m2 an)] 
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• Analiza rezultatelor numerice obtinute : 
 

o Procentul de realizare a coeficientului global de izolare termica :  
 
p3 = (Gef / Gref) x 100= (0,983/0,621 )x 100 = 158,29[%] 
 
o Ponderea pierderilor de caldura prin transmisie directa, p1: 
p1 = (G1ef/Gef)x100=(0,653 / 0,983) x 100= 66,43% 
 
o Ponderea pierderilor de caldura prin ventilare necontrolata, p2:  
p2= (G2ef / Gef) x 100 = (0,330/0,983) x 100 = 33,57 % 
 

Compararea valorii coeficientilor globali de izolare termica Gef si Gref conduce la 
concluzia:  

Gef  > Gref (Gef este de 1,583 ori mai mare decat Gref), deci nivelul de 
izolare termica globala mai scazut decat cel necesar.  

 
o procentul de realizare a rezistentelor termice pentru elementele 

anvelope, comparativ cu R’min conf.[35]: 
 
- pereti exteriori:  p1= (R’m,ef/1,80)x100 = (0,575/1,80)x100= 31,94% R’min 
- zona vitrata: p2= (R’m,vtr/ 0,490) x 100 = (0,490/0,500)x100 = 98,00 % 
- planseu pod:  p3= (R’m,pod / 4,50)x100=(1,642/4,50)x100 = 36,49 % 
- pl sp. neinc.  p4= (R’m,neinc/2,90)x100=(0,684/2,90)x100= 23,59 % 
- pl. sp. reci  p5=(R’m,reci/2,90)x100=(0,599/2,90)x100= 20,65 % 
 
Concluzie: 
Nici unul dintre elementele anvelopei cladirii expertizate nu indeplineste 

conditia: R’m>R’min 
 

o procentul de realizare a rezistentei termice medii ponderate pe 
ansamblul anvelopei cladirii, pANV:  
 
 pANV = (R’M/R’M,ref )x100 = (0,681/2,334) x 100 = 29,18 % 
 

o Compararea consumurilor specifice anuale de caldura pentru incalzirea 
cladirii analizate si a cladirii de referinta:   

 
  p10 = (188,85/99,81) x 100,0 = 1,891  
 
o Compararea consumurilor specifice anuale de caldura pentru incalzirea 

cladirii analizate si respectiv a cladirii de referinta, estimate la nivelul 
sursei:  

 
 p11 = (251,27 /146,6) x 100 = 1,714  
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Concluzii: 

- rezistenta termica medie ponderata efectiva a anvelopei este mult inferioara 
celei corespunzatoare cladirii de referinta; 

- Consumul specific pentru incalzire este cu 89,1 % mai mare fata de cladirea 
de referinta; 

- Consumul specific pentru incalzire la nivelul sursei este  cu 71,4 % mai 
mare fata de cladirea de referinta. 

 
Toate aceste rezultate arata ca reabilitarea termica elementelor componente ale 
anvelopei cladirii analizate este necesara.  
 
 
5.2 Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea 
performantei energetice a cladirii 
 
a) Interventii asupra elementelor de constructie ale anvelopei: 
 
●  In scopul imbunatatirii performantei termice si energetice a cladirii se recomanda 
urmatoarele masuri: 

- cresterea, prin masuri constructive, a rezistentei la transmisia termica a 
tuturor elementelor componente ale anvelopei: pereti exteriori, planseul de 
pod, planseele peste spatii neincalzite si respectiv in contact cu exteriorul, 
conform precizarilor din RAPORTUL DE AUDIT; 

- termoizolarea la interior a peretilor exteriori ai demisolului.  
 
b) Interventii asupra istalatiilor interioare:  

-  reducerea temperaturilor de reglaj a instalaţiei de încălzire în scopul satisfacerii 
necesarului de căldură; 

- montarea unui strat de termoizolatie eficientă în spatele 
radiatoarelor/ventiloconvectoarelor 

- dotarea instalaţiei de apă caldă de consum cu armături de calitate ridicată, cu 
limitare a consumului de apă; 

- utilizarea panourilor solare pentru prepararea  a.c.c.; 
- utilizarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice 
- asigurarea mentenanţei construcţiei şi instalaţiilor aferente 
- reducerea alimentării cu căldură pe perioadele de neocupare a clădirii; 
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ANEXA LA CERTIFICATUL ENERGETIC 
 

Fişa de analiză termică şi energetică 
 
Clădirea:  
Sediul DIRECTIEI REGIONALE CLUJ  a ANCOM 
Adresa: Str.Campeni nr.28, Mun. Cluj-Napoca 
Proprietar: Dir. Regionala Cluj a ANCOM 
 

� Destinaţia principală a clădirii: 
 locuinţe  birouri  spital 
 comerţ  hotel  autorităţi locale / guvern 
 şcoală  cultură  altă destinaţie 

� Tipul clădirii: 
 individuală  înşiruită 
 bloc  tronson de bloc 

� Zona climatică în care este amplasată clădirea: III  te = -18 C 

� Regimul de înălţime al clădirii D + P + 4E: 

� Anul construcţiei:  - 1977   

� Proiectant: S.C. IPROCHIM S.A. Cluj 

� Structura constructivă: 
 zidărie portanta              cadre din beton armat 
 pereţi structurali din beton armat   stâlpi şi grinzi 
 diafragme din beton armat             schelet metalic 

 

� Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia: 
 partiu de arhitectură pentru fiecare nivel reprezentativ, 
 secţiune transversala a construcţiei, 
 detalii de construcţie, 
 planuri pentru instalaţia de încălzire interioară,  
 schema coloanelor pentru instalaţia de încălzire  
 planuri pentru instalaţia sanitară, 

� Gradul de expunere la vânt: 
 adăpostită moderat adăpostită liber expusă  

� Starea subsolului clădirii: 

 Uscat şi cu posibilitate de acces, 

 Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună, 

 Subsol inundat/inundabil,  
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 Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele cardinale, a 
distanţelor până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei 
de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară (nu este cazul). 

 
� Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor 
caracteristici termotehnice ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei 
clădirii: tip, suprafaţă, straturi, grosimi, materiale, punţi termice: 

 

���� Pereţi exteriori opaci: alcătuire: 
Straturi componente (i →→→→ e) 

PE Descriere 
Arie  
[m²] Material Gros.  

[m] 

Coef. 
de red., 

r 
Tencuiala interioara 0,015 
Zidarie caramida GVP 0,240 1. 

Pereti exteriori din 
zidarie de caramida 
GVP de 25 cm grosime 

453,51 
Tencuiala exterioara 0,020 

0,850  

Tencuiala interioara 0,020 
Zid. blocuri BCA (GBN 35)  0,290 2. 

 
Pereti exteriori din  
zidarie BCA 

143,04 
Tencuiala exterioara 0,020 

0,871 

Tenc. uscata (gipscarton) 0,020 
Strat b.a. pref. la exterior 0,060 
Termoiz. vata minerala 0,100 
Strat b.a. pref. la interior 0,060 

3.  Panouri prefabricate 
de fatada (V) din b.a. 

62,64 

Tencuiala exterioara 0,020 

0,400 

 T O T A L  mp: 659,19    

N 
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� Suprafaţa totală a pereţilor exteriori opaci masurata la exterior [m²]: 659,19 
� Stare:   bună,    pete condens,      igrasie, 
� Starea finisajelor:  bună,  tencuială căzută parţial, 
� Tipul şi culoarea materialelor de finisaj: tencuiala cu culoare deschisa; 
� Elemente de umbrire la faţade: nu sunt 
 

���� Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii: -nu sunt 

Tipul rostului:  închis,  deschis, 
� alcătuire: 

Straturi componente (i →→→→ e) 
P Descriere 

Arie  
[m²] Material Gros.  

[m] 

Coef. 
de red., 

r 
      

 
� Suprafaţa totală a pereţilor către rostul de dilataţie [m²]:  
� Deschiderea rostului (distanţa dintre pereţi), d [m]:   
� Înălţimea rostului, H [m] (pentru rost de dilataţie deschis): 

 

���� Pereţi către spaţii anexe (casa scărilor)  nu este cazul 
Nu se considera zone diferite de incalzire (regimul de incalzire este acelasi pentru 
toate spatiile, cladirea este monozona) 
 

Straturi componente (i →→→→ e) 
P Descriere 

Arie  
[m²] Material Gros.  

[m] 

Coef. 
de red., 

r 
      

 
� Suprafaţa totală a pereţilor către casa scărilor [m²]: nu este cazul - casele de 

scara au acelasi regim de incalzire ca si restul spatiilor 
� Volumul de aer din casa scărilor [m³]: nu este cazul  

 
���� Planşeu peste demisolul neincalzit:  

Straturi componente (i →→→→ e) 
PDS Descriere 

Arie  
[m²] Material Gros.  

[m] 

Coef. 
de red., 

r 
1. Pardoseala mocheta 0,010 
2. Sapa suport mortar cim. 0,020 
3. Termoiz. vata min FI120 0,020 

 

 
Placa peste demisol   
(neincalzit) 74,94 

4. Placa b. a. pref 0,120 

0,899 

      
 

� Suprafaţa totală a planşeului peste demisolul neincalzit:133,90 [m²] 
� Volumul de aer din subsolul neincalzit: 348,14 [m³] (Hutil,med=2,65 m) 
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���� Planşeu sub pod:  
 

Straturi componente (i →→→→ e) 
PP Descriere 

Arie  
[m²] Material Gros.  

[m] 

Coef. 
de red., 

r 
1. Tavan fals gipscarton 0,015 
2. Aer 5 cm 0,050 
3. Astereala 2,4 cm 0,024 
4. Planseu cu gr. din lemn 0,020 
5. Termoiz. vata minerala4 0,080 
6. Folie protectie PVC 0,001 

1. 

 
 

Planseu sub 
pod 173,16 

  

0,836 

 
� Suprafaţa totală a planseului de pod [m²]: 176,16 mp  
� Materiale finisaj: invelitoare din tigla din mortar de ciment;  

 
���� Starea acoperişului: 

  Bună, 
  Acoperiş spart / neetanş la acţiunea ploii sau a zăpezii; 

 
Straturi componente (i →→→→ e) 

PP Descriere 
Arie  
[m²] Material Grosime  

[m] 

Coef. 
de red., 

r 

 Invelitoare din tigla 
din mortar de ciment 

    

 
 

� Ferestre / uşi exterioare: 
 

FE/
UE 

Descriere Supraf 
[m2] 

Tipul tamplariei Grad  
etansare 

Prezenta 
oblon 

1.  Ferestre  202,60 PVC Etans NU 
2. Usi acces 7,47 PVC Etans NU 
TOTAL USI+FERESTRE 210,07    

 
� Starea tâmplăriei:  
        bună (tampl. PVC)    
           evident neetanşă (tamplaria din lemn si usile metalice) 

 fără măsuri de etanşare, (idem ca mai sus) 
 cu garnituri de etanşare  
 cu măsuri speciale de etanşare; 

 
 

���� Alte elemente de construcţie:  

                                                 
4 Material deteriorat, grosime neuniforma 
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���� Plansee peste spatii reci  
 

 
Suprafaţa totală a planşeului peste spatii reci [m²]: 49,32 mp 

 

���� Elementele de construcţie mobile din spaţiile comune:  

 
� uşile de intrare în clădire: 

 Uşi prevăzute cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă 
(interfon, cheie), 
 Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în 
perioada de neutilizare, 
 Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată 
frecvent deschisă în perioada de neutilizare, 

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

  Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare, 
  Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe, idem, ca la ferestre/usi 

exterioare 
  Ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte, 

� Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit: 
� Suprafaţa pardoselii spaţiului încălzit [m²]: 855,56 mp 
� Volumul spaţiului încălzit [m³]: 2755,40 mc 
� Înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: 3,0 m la P+E1+E2+E3 si 2,80 m la E4 
� Gradul de ocupare al spaţiului încălzit: 100%; nr. de ore de funcţionare a 

instalaţiei de încălzire la parametrii nominali: 8 h/ zi, 5 zile / săptămină 
� Raportul dintre suprafaţa faţadei cu balcoane închise şi suprafaţa totală a 

faţadei prevăzută cu balcoane / logii: nu este cazul 
� Tipul solului şi adâncimea medie a pânzei freatice:  

- terenul bun de fundare este balastul, aflat la o adancime de 2,40 m de la 
cota terenului 
-  nivelul maxim al apelor freatice: > 3,50 m 

 
�  Înălţimea medie a subsolului/demisolului faţă de CTS  [m]: 1,45  m 

Straturi componente (i →→→→ e) 

P Descriere 
Suprafaţă 

[m²] Material Grosime 
[m] 

Coef. de 
reducere  

r [%] 
1. Pardoseala mocheta 0,010 
2. Sapa suport mortar cim. 0,020 
3.Termoiz. vata min FI120 0,020 

   
35,18 

4. Placa b. a. pref 0,120 

 
0,776 

1. Pardoseala mocheta 0,010 
2. Sapa suport mortar cim. 0,020 
3. Termoiz. vata min  0,050 
4. Placa b. a. pref 0,120 

 
 
1. 

Placa pe sol 
la cota -3.10 

 
 

13,14 

  

 
 

0,547 
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�  Perimetrul pardoselii subsolului / demisolului clădirii [m]: 48,15 mp 
 

� Instalaţia de încălzire interioară: 
� Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor: 

 Sursă proprie, cu combustibil: gazos  
 Centrală termică de cartier 
 Termoficare – punct termic central 
 Termoficare – punct termic zonal 
 Altă sursă sau sursă mixtă:     

 
� Tipul sistemului de încălzire: 

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

� Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: Nu este cazul 

Nr. 
crt. 

Tipul 
sobei Combustibil 

Data 
instalării 

Element 
reglaj 
ardere 

Element 
închidere tiraj 

Data ultimei 
curăţiri 

       
 

� Starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului:  

 Coşurile au fost curăţite cel puţin o dată în ultimii doi ani, 
 Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin doi ani, 

� Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice: 

 

Număr corpuri statice [buc.]  
Tipuri de 

radiatoare 
utilizate 

în spaţiul 
locuit 

în spaţiul 
comun Total 

în spaţiul 
locuit 

în spaţiul 
comun 

Total 
Suprafata 

echivalentă 
22- 600/1800  1 1  3,95 55,12 
22 -600/1600  1 1  3,95  
22-600/600  4 4  3,05  
22-600/800  2 2  3,05  
21 -600/400  4 4  3,05  
11 600/400  8 8  2,00  
600/150/2  1 1  0,24  
 

 

� Tip distribuţie a agentului termic de încălzire:  inferioară, 
   superioară, 
   mixtă 
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� Necesarul de căldură de calcul [W]; 110,1 kW 
 
� Racord la sursa centralizată cu căldură: 
  racord unic,  multiplu:      puncte, 
 diametru nominal [mm],57x3 mm 
 disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: 3.500 mmCA 
 
� Contor de căldură: tip contor, anul instalării, existenţa vizei metrologice; 
Nu exista. 
Exista un contor de gaz  
 
� Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivel de racord, reţea de distribuţie, 

coloane); nu există. 
 
� Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor statice): 

 Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt 
funcţionale, 
 Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert 
dintre acestea nu sunt funcţionale, 
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj dar cel puţin jumătate 
dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale.  

 
� Reţeaua de distribuţie amplasată în spaţii încălzite: 

- Lungime [m];  60 ml  
- Diametru nominal [mm, ţoli] 57 x 3, 
-   Termoizolaţie in stare foarte buna 

 
 
 

� Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor: 
 

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

 
� Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire: 
 

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

� Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: nu este cazul 
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- Suprafaţa planşeului încălzitor [m²], 
- Lungimea [m] şi diametrul nominal [mm] al serpentinelor încălzitoare; 

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei; 

 

Diametru serpentină. [mm]    

Lungime [m]    
 
� Sursa de încălzire – centrală termică proprie 

- Putere termică nominală:  2 x 68  kW 
- Randament de catalog: 92,0  % 
- Anul instalării, ore de funcţionare: 2000/64.800  ore  
- Stare (arzător, conducte / armături, manta): Buna 
- Sistemul de reglare / automatizare şi echipamente de reglare:  
-  Senzor de temperatura de imersie, senzor exterior, regulator climatic 
 

� Date privind instalaţia de apă caldă menajeră: 

� Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere: 
 Sursă proprie, cu: preparare locală cu cazane de incalzire   
 Centrală termică de cartier 
 Termoficare – punct termic central 
 Termoficare – punct termic zonal 
 Altă sursă sau sursă mixtă:               

 
 

� Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere: 
 

 Din sursă centralizată, 
Centrală termică proprie, 
 Boiler cu acumulare,V= 200 l 
 Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m., 
 Preparare locală pe plită, 
 Alt sistem de preparare a.c.m.: - 

 
� Puncte de consum a.c.m. / a.r.     12/28 
 
� Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: 

-Lavoare : 10 buc 
-WC: 10 buc 
-Pisoare: 5 buc 
-Cazi de dus : 2 buc 
-Spalator vase : 1 buc 

 
Racord la sursa centralizată cu căldură:  
 

  racord unic,     multiplu:       puncte, 
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 - diametru nominal Ol Zn 1” [mm],  
 - presiune necesară (nominal) 20.000 [mmCA]; 
� Conducta de recirculare a a.c.m.: 
  funcţională,      nu funcţionează    nu există 
� Contor de căldură general: nu exista 
� Debitmetre la nivelul punctelor de consum: 

nu există  parţial  peste tot 
 

� Alte informaţii: 
 - accesibilitate la racordul de apă caldă din demisol: DA 
- programul de livrare a apei calde de consum: 8 h/zi 
-facturi pentru apa caldă de consum pe ultimii 5 ani- se anexeaza de beneficiar 
- facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile cu instalaţie proprie de 
producere a.c.m. funcţionând pe gaze naturale – facturi pe ultimii 5 ani – se 
anexeaza de beneficiar 
- date privind starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.: nu sunt pierderi 
semnificative de fluid la nivelul distributiei, puncte de consum acm fara pierderi : 
armaturile sunt in stare buna, starea termoizolatiei din demisol: buna, uscata 
- temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea 
(valori medii lunare – preluate de la staţia meteo locală sau de la regia de apă) 
+12,5 C 
- numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se 
cunosc consumurile facturate):  max 47 persoane 
  

� Informaţii privind instalaţia de climatizare: Q chiller = 38.5 kW 
� Informaţii privind instalaţia de ventilare mecanică: NU ESTE CAZUL 

Informatii privind instalatia de iluminat: 
Pi = 8,232 kW  
 
 
 

 
Intocmit, 

 
Dr.Ing. Mariana Brumaru    Ing. Eniko Meleg 
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FOTO 1  Fatada principala (Vest): parterul si etajul1 

 

 
FOTO 2 Fatada principala – etajele 2, 3 si 4 
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FOTO 3  Fatadele laterale Nord si Sud 

 

 
FOTO 4  Fatada principala – pasaj traficabil 
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FOTO 5  Detalii intrados planseu in consola la fatada principala si planseul peste 

pasajul traficabil 
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FOTO 6 Imagini ale fatadei Est: vedere si detaliu demisol  
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FOTO 7 Ferestre cu tamplarie PVC si geam dublu termoizolant-vedere de la exterior 

 

 
FOTO 8 Fereastrea cu tamplarie PVC si geam dublu termoizolant-detaliu la et.4 
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FOTO 9 Vederi interioare etaje curente 
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FOTO 10 Vedere interioara perete de capat (fatada Nord) 

 

 
FOTO 11 Vedere interioara demisol 
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FOTO 12 Detalii pod 
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FOTO 13  Centrala termica, conducte de distributie agent termic 
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FOTO 14 Boiler de preparare apa calda menajera, conducte de distributie apa calda 

 

  
FOTO 15 Regulator de temperatura si tablou electric 
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FOTO 16 Placa de identificare boiler. Conducta de instalatie de utilizare gaze naturale 
 

 
FOTO 17 Agregat pentru preparare apa racita ( chiller) 
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FOTO 18 Chiller. Conducte de distributie apa racita, ventilatoare 
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FOTO 19 Ventiloconvectoare montate sub ferestre 
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FOTO 20 Radiatoare compacte din otel, montate in casa scarii 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTEA a IIa 

 

RAPORTUL DE AUDIT 

AL CLĂDIRII  

DIRECŢIEI REGIONALE CLUJ A ANCOM  

DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 
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Cap.1  
MASURILE PROPUSE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI 
TERMOENERGETICE A CLADIRII 

 
Recomandarile facute in Partea I au fost justificate prin analiza comparativa a 

cladirii analizate si a cladirii de referinta. Pe baza recomandarilor se propun doua 
variante cu masurile necesare pentru asigurarea cresterii performantei energetice a 
cladirii si a instalatiilor. 

Solutiile constructive propuse se refera numai la reabilitari termice cu sisteme 
termoizolante agrementate pe plan national si care trebuie sa asigure o durabilitate 
garantata de catre producator sau distribuitor de minimum 10 ani. 

Grosimile straturilor termoizolatoare indicate in cadrul raportului privind 
propunerile de imbunatatire a performantelor energetice, tin seama de solutiile 
constructive de reabilitare termica a fondului de cladiri existent aplicate in mod curent 
si in celelalte tari din U.E. Astfel s-a avut in vedere evolutia pretului energiei termice si 
asigurarea capacitatii de izolare termica a cladirii la niveluri ce se prezuma ca vor fi 
impuse dupa anul 2013, pana la termenul de garantie al sistemului de reabilitare 
termica, adica anul 2023 (cel putin).  
Analizand performantele termice si energetice ale elementelor componente ale 
anvelopei, pentru reabilitarea termica se propun pachetele de solutii prezentate la 
§1.1.  
 
 
1.1 Pachetele de solutii de reabilitare termica a cladirii:  
 
Tab.1.1 CONSTRUCTII – VARIANTA I 

ELEMENTUL 
COMPONENT  AL 

ANVELOPEI 

MASURA DE REABILITARE TERMICA OBS. 

1. PERETI EXTERIORI 
FATADELE  
NORD SI SUD 

Termoizolare la interior1 cu placi Multipor 
de 15 cm grosime 

Varianta I 

2. PERETI EXTERIORI 
FATADA VEST 

Termoizolare la interior cu placi Multipor de 
15 cm grosime 

Varianta I 

3. PERETI EXTERIORI 
FATADA EST 

Termoizolarea la exterior cu vata minerala 
bazaltica Frontrock Max E (Rockwool) 12 
cm grosime 

Varianta 
unica  

4. SUPRAF. VITRATA Nu se intervine Var. unica 
5. PLANSEU POD Inlocuirea termoizolatiei existente cu vata 

bazaltica Multirock de 28 cm grosime 
Varianta 
unica 

6. PLANSEE PESTE 
SPATII RECI 

Termoizolarea la partea inferioara cu 20 cm 
vata bazaltica Hardrock Max 

Varianta 
unica 

7. PLANSEU PESTE 
DEMISOL 

Termoizolarea la intrados cu placi Multipor 
de 12,5 cm 

Varianta 
unica 

 
                                                 
1 NOTA cu caracter general: In cazul termoizolarii la interior, termoizolatia se racordeaza la toate 
elementele adiacente (pereti interiori, plansee) pe o latime de min.50 cm iar stalpii se imbraca complet. 
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Tab.1.2 CONSTRUCTII – VARIANTA II 

ELEMENTUL 
COMPONENT AL 

ANVELOPEI 

MASURA DE REABILITARE TERMICA OBS. 

1. PERETI EXTERIORI 
FATADELE  
NORD SI SUD 

Termoizolare la interior cu placi Multipor 
(Xella) de 12,5 cm grosime 

Varianta II  

2. PERETI EXTERIORI 
FATADA VEST 

Termoizolarea la exterior cu vata minerala 
bazaltica Frontrock Max E de 12 cm gros. 

Varianta II 

3. PERETI EXTERIORI 
FATADA EST 

Termoizolarea la exterior cu vata minerala 
bazaltica Frontrock Max E (Rockwool) 12 
cm grosime, inclusiv pe conturul golurilor 
de la fatada (min.3 cm) 

Varianta 
unica 

4. SUPRAF. VITRATA Nu se intervine Var. unica 
5. PLANSEU POD Inlocuirea termoizolatiei existente cu saltele 

din vata bazaltica Multirock de 28 cm 
Varianta 
unica 

6. PLANSEE PESTE 
SPATII RECI 

Termoizolarea la partea inferioara cu 18 cm 
vata bazaltica Hardrock Max (Rockwool) 

Varianta 
unica 

7. PLANSEU PESTE 
DEMISOL 

Termoizolarea la intrados cu placi Multipor 
de 10 cm grosime 

Varianta 
unica 

 
NOTA: In cazul ambelor variante, peretii exteriori ai demisolului se vor termoizola la 
interior pe intreaga inaltime cu placi Multipor de 10 cm grosime (conf. Fig.2.4) 
 
Tabel 1.3  INSTALATII – VARIANTA UNICA 

DENUMIREA 
PARTII 

COMPONENTE  
A INSTALATIEI 

MASURA DE REABILITARE TERMICA OBS. 

Instalatii de incalzire Dotarea corpurilor de incalzire statice  
(radiatoare) cu robinete cu cap termostatic 

Varianta 
unica 

 Dotarea instalatiei de incalzire cu echipament de 
reglare cu ceas programabil pentru asigurarea 
reducerii temperaturii spatiilor incalzite in 
perioadele de neocupare a acestora 

Varianta 
unica 

 Inlocuirea izolatiei conductelor de distributie din 
demisol cu izolatie noua, eficienta, grosimea 
minima a izolatiei va fi 0,75x d 

Varianta 
unica 

 Inlocuirea cazanelor existente cu cazane moderne, 
performante, cu functionare in condensatie 

Varianta 
unica 

Instalatii de apa 
calda de consum 

Inlocuirea izolatiei conductelor de distributie  din 
demisol, izolarea termica a coloanelor de apa 
calda din spatiile incalzite.  

Varianta 
unica 

 Inlocuirea bateriilor obiectelor sanitare cu baterii cu 
limitarea consumului de apa  

Varianta 
unica 

 Izolarea termica suplimentara a boilerului pentru 
producerea apei calde de consum. 

Varianta 
unica 

 Reducerea temperaturii apei calde la 50 C Varianta 
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unica 

 Prevederea panourilor solare pentru prepararea 
apei calde in sezonul cald 

Varianta 
unica 

Instalatii electrice de 
iluminat 

Adoptarea unui control  mixt al sistemului de 
iluminat cu detectarea automata a prezentei 
utilizatorilor si cu senzor de lumina naturala 

Varianta 
unica 

 La corpurile de iluminat incandescente se vor 
utiliza becuri economice 

Varianta 
unica 

Instalatii de 
climatizare 

Utilizarea racirii in orele de noapte pe baza 
ventilarii naturale 

Varianta 
unica 

   
 
 
1.2  Detalierea solutiilor adoptate 
 
CONSTRUCTII: 

 
1. Placarea la interior a peretilor exteriori de la fatadele Nord, Sud si Vest cu 

placi Multipor (produs agrementat YTONG [30], comercializat de firma Xella Romania) 
[30] cu grosimea de 15 cm avand conductivitatea termica λ = 0,045 W/(m.K) – 
varianta I pentru fatadele N, S si V si respectiv cu 12,5 cm grosime in varianta II 
pentru fatadele Nord si Sud.  

La executie se vor respecta cu strictete regulile prevazute in catalogul solutiilor de 
termoizolare alese, cu instructaj prealabil obligatoriu (demo) asigurat de firma „Xella”. 
 

2. Placarea la exterior a peretilor fatadei Vest cu vata minerala bazaltica tip 
Frontrock Max E (produs ROCKWOOL, agrementat) [31] cu grosimea de 12 cm avand 
conductivitatea termica λ = 0,036 W/(m.K) - varianta II. 

Vor fi concepute panouri modulate care sa includa stratul de finisaj al fatadei si 
structura/elementele necesare montajului. 

 
3. Termoizolarea la exterior a peretilor fatadei Est cu vata minerala bazaltica tip 

Frontrock Max E (produs agrementat ROCKWOOL) [31] cu grosimea de 12 cm avand 
conductivitatea termica λ = 0,036 W/(m.K) (varianta unica). 

 
4. Inlocuirea termoizolatiei existente (deteriorate) a planseului de pod cu 

termoizolatie din vata minerala bazaltica tip Multirock (produs agrementat 
ROCKWOOL) [32], cu grosimea de 28 cm (2 x 14 cm), avand conductivitatea termica 
λ = 0,039 W/(m.K) (varianta unica).  

Se va asigura continuitatea termoizolatiei la partea superioara a grinzilor. Se vor 
proiecta zone (fasii) pentru circulatia de serviciu astfel incat termoizolatia sa fie 
protejata. 

 
5. Izolarea termica suplimentara aplicata la intradosul planseelor peste spatii 

reci (in contact cu exteriorul) cu un strat de vata minerala bazaltica tip Hardrock Max 
(produs agrementat ROCKWOOL) [33] de 18 cm grosime avand conductivitatea 
termica λ = 0,040 W/(m.K) (varianta unica). 
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6. Izolarea termica suplimentara aplicata la intradosul planseelor peste spatiul 

neincalzit de la demisol, cu placi Multipor (produs agrementat YTONG [30] de 12,5 
cm grosime (varianta I) si respectiv 10 cm grosime (varianta II) avand conductivitatea 
termica λ = 0,045 W/(m.K)  

 
7. Peretii exteriori ai demisolului se vor termoizola la interior pe intreaga 

suprafata, cu racordarea la stalpii prefabricati din b.a. si peretii interiori, cu placi 
Multipor de 10 cm grosime [30].  
 
Conductivitatile termice ale materialelor termoizolatoare eficiente s-au extras din fisele 
tehnice ale materialelor recomandate, care sunt agrementate. 
 
 
 
INSTALATII: 

 
Instalatii de incalzire  

 
- Utilajele functionale cu montaj din centrala termica cu exceptia cazanelor de 
incalzire se  mentin. 
- Se vor inlocui cazanele avand arzatoare atmosferice cu cazane in condensatie. 
Se verifica performantele termice ale echipamentelor de ardere (cazane si 
arzătoare) care vor fi în concordantă cu Ordin MAPPM 462/1993 şi Ordin MAPPM 
756/1997, care indică valori limită pentru emisii de poluanti de la CT pană la 10 
MW (CO, SOx,NOx). 
- Inlocuirea izolatiei termice a distributiei de la subsol cu izolatie eficienta avand 
grosimea min. 0,75 x d 
- Radiatoarele vor fi echipate cu robinete cu cap termostatic si detentoare 
- Instalatia de incalzire va fi dotata cu un cronotermostat programabil pe 
saptamana si zi. 

Masurile de reabilitare a instalatiei de incalzire conduc la cresterea eficientei 
instalatiei de incalzire prin asigurarea unei bune circulatii a agentului termic si 
eliminarea pierderilor de agent termic din instalatia interioara. 

 
 Instalatii de apa calda de consum 
 

- Inlocuirea izolatiei distributiei de apa calda din demisol, termoizolarea coloanelor 
montate in incapweri incalzite. Grosimea minima a termoizolatiei va fi de 0,75 x d 
- Utilizarea panourilor solare (captatoare plane cu sticla) pentru prepararea a.c.m. 
Randamentul panourilor solare este de 40-60 % pentru orientarea sud, sud-vest si 
inclinatie de 30 grade. 
- Utilizarea de dispersoare de duş economice; 
- Inlocuirea bateriilor si armaturilor defecte cu armaturi de calitate ridicata, cu 
limitare a consumului de apa.Utilizarea perlatoarelor la bateriile lavoarelor permite 
reducerea debitului de apa la 6-8 l/min in loc de 12 l/min.; 
- Echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum 
- Temperatura de preparare a apei calde menajere se va reduce la 50C. 
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 Instalatii electrice 
 

- Se va verifica daca nivelul de iluminare impus prin Metodologie este respectat in 
cazul fiecarei incaperi (Em = 300 lx, Pi = 3,9-10,6 W/mp); 
- Se propune alegerea sursei de lumină cu descărcări, cu condiţia realizării condiţiilor 
de confort vizual impuse de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. 
- Din punct de vedere al performanţei energetice, alegerea corpului de iluminat se va 
face în funcţie de randamentul optic al acestuia, η . Randamentul optic al corpurilor de 

iluminat variază în funcţie de tipul corpului de iluminat şi de firma producătoare, 
acesta având o gamă de valori cuprinsă între 0.28 şi 0.98. Alegerea unor corpuri de 
iluminat cu randament necorespunzător duce la reducerea eficienţei energetice a 
sistemului de iluminat. În consecinţă, se va opta cu preponderenţă pentru corpuri de 
iluminat cu randament optic mare, în condiţiile în care calitatea mediul luminos a unei 
încăperi (oricare ar fi destinaţia acesteia)  este cea indicată prin normativul în vigoare. 
- Balasturile utilizate în circuitul de alimentare ale surselor de lumină pot fi: balasturi 
electromagnetice şi balasturile electronice.  
- Din punct de vedere al eficienţei energetice, balasturile electronice au un consum 
energetic redus, utilizarea acestora conducând la o importantă reducere a consumului 
global de energie electrică (pentru întreaga clădire) şi, de asemenea, la o serie de 
avantaje din punct de vedere funcţional, cum ar fi: creşterea eficacităţii luminoase a 
lămpilor fluorescente, creşterea duratei de funcţionare a acestor surse, posibilitatea 
varierii fluxului luminos în funcţie de necesităţile utilizatorului.  
- Puterile specifice pentru iluminatul interior general vor fi cele din Anexa II.4:B.1. din 
Metodologia Mc 001 Partea a II-a. 
- Se va monta sistem automat de control al iluminatului cu senzori de prezentă, cel 
putin unul în fiecare încăpere iar la suprafete mari cel putin 1 la 30 mp. Se vor 
prevedea senzori de lumina naturala. 
- Asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate 
(care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii). 
 
Instalatii de climatizare a aerului: 

 

- Pentru a reduce energia consumata pentru racirea aerului, se va utilizarea racirea in 
orele de noapte pe baza ventilarii naturale. 
 
In continuare se prezinta calculele corespunzatoare acestor masuri.  
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CAP.2  
DETERMINAREA REZISTENTEI TERMICE SPECIFICE A 
ELEMENTELOR COMPONENTE ALE ANVELOPEI 
 
Rezistenta termica unidirectionala 
 Rezistentele termice unidirectionale – in camp curent – se determina pe baza 
prevederilor generale si a relatiilor de calcul din C107/3 [7] si C107/5-2005. Pentru 
toate elementele de constructii modernizate, cu exceptia peretilor cu strat de aer 
ventilat si a suprafetelor vitrate, rezistenta termica unidirectionala se calculeaza cu 
relatia : 

'
'd

RRo
λ

+=  [m2K/W]     (1) 

Ro = rezistenta termica unidirectionala a elementului reabilitat termic 
R = rezistenta termica unidirectionala a elementului de constructie existent 
d’= grosimea noului strat termoizolant 
λ’= conductivitatea termica de calcul al noului strat termoizolant 
 
In zonele in care prin reabilitare se inlatura unele straturi, rezistenta termica R se 
reduce corespunzator. 
Daca stratul termoizolant este fixat pe suportul existent prin legaturi metalice care 
traverseaza materialul termoizolant, conductivitatea termica echivalenta de calcul se 
determina cu relatia conf. C107/3-05 si SC 007/02 pct.3.1.4: 

 
λ’ech= λ’ + 0,01 x n x d’ W/mK    (2) 

unde 
n = nr. elementelor de fixare pe m2  
d’= grosimea noului strat termoizolant [m] 
 
a. Placi Multipor: 

λ’ech = 0,045+0,01 x 4 buc x 0,15 = 0,051 W/mK 
 
b. Vata minerala bazaltica Frontrock Max E: 

λ’ech = 0,036+0,01 x 4 buc x 0,15 = 0,042 W/mK 
 
c. Vata minerala bazaltica Multirock: 

λ’ech = λ = 0,039 W/mK 
 
d. Vata minerala bazaltica Hardrock Max: 

λ’ech = 0,040+0,01 x 4 buc x 0,15 = 0,046 W/mK 
 
 
La reabilitarea cladirilor de birouri amplasate in zona a III-a climatica, se recomanda 
obtinerea valorilor minime pentru rezistentele termice corectate R’min (conf. Ord 
MDRT 2513/2010) prezentate in Tab.2.1. 
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Tab. 2.1 Valorile R’min pentru elementele componente ale anvelopei cladirii 

Nr. 
crt. 

Element R’min  
[m2K/W] 

1. Pereti exteriori R’min = 1,80  
2. Tamplarie  R’min = 0,50  
3. Planseu terasa R’min = 4,50  
4. Planseu pe sol R’min = 2,90  

 
Este necesar, deci, ca R’ef > R’min  
 
Conform prevederilor C107/1-2005 art.3.5.3., la fazele preliminare de proiectare 
influenţa punţilor termice se poate evalua printr-o reducere globală a rezistenţelor 
termice unidirecţionale (în câmp curent), astfel : 

▪ la pereţi exteriori     20...45 % 
▪ la terase şi planşee sub poduri  15...25 % 
▪ la planşee peste subsoluri, pe sol  25...35 % 

 
Pentru determinarea rezistentelor termice unidirectionale si a rezistentelor termice 
corectate ale tuturor elementelor de constructie din componenţa anvelopei cladirii 
reabilitate se utilizeaza caracteristicile geometrice si termotehnice determinate pentru 
cladirea existenta (Partea I – Expertiza termica si energetica, Tab.2.4). 
 
 
2.1 Pereti exteriori 
 
Peretii exteriori deasupra cotei ±0.00 (vechime mai mare de 30 ani) vor fi reabilitati 
termic conform detaliilor de principiu din Fig.2.1.  
 

   
a.                                                                    b. 

 
Fig. 2.1 Detalii de principiu pentru un pereti exteriori: a- termoizolati la interior si b- cu 

termoizolatia la exterior 
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Fig.2.2 Montarea placilor Multipor [30] 
 
 

● Rezistenta termica specifica unidirectionala se calculeaza cu relatia: 
 

e

n

1j jj

j

i
o

1
a

d1
R

α
+

λ
+

α
= ∑

=

 [m2K/W]    (3) 

 
unde: a – coeficient de majorare a conductivitatii termice (Mc001/I Teb.5.3.2) 
          λ – coeficientul de conductivitate termica al materialului din stratul ‘j’ [W/mK] 
    αi, αe – coeficienti de transfer termic superficial la interior si exterior [m2K/W] 
 
In cazul placilor termoizolatoare de grosime relativ mare, fixarea se face cu adeziv si 
cu elemente de prindere metalice iar coeficientul λ’echiv se calculeaza cu relatia (2) 
 
Pentru cladirea reabilitata in variantele propuse (a, b) placi Multipor de 15 cm 
grosime la interior si respectiv (c) vata minerala bazaltica Frontrock Max E de 12 cm 
grosime la exterior), rezistenta termica specifica corectata conf. relatiei (1) este: 
a) Peretii fatadelor N si S, var. I (Multipor, d’=15 cm): 

r
'
'd

RR '
real,PE

'
PEreab,o

λ
+=  = 0,512 + (0,150/0,051) x 0,8 = 2,865  [m2K/W] 

349,0865,2/1R/1U '
reab,PE

'
PE === W/m2.K 

 
b) Peretii fatadelor N si S, var. II (Multipor, d’=12,5 cm) 

r
'
'd

RR '
real,PE

'
PEreab,o

λ
+=  = 0,512 + (0,125/0,051) x 0,8 = 2,473  [m2K/W] 

404,0473,2/1R/1U '
reab,PE

'
PE === W/m2.K 

 
c) Peretele fatadei V, var. I (Multipor, d’=15 cm): 

r
'
'd

RR '
real,PE

'
PEreab,o

λ
+=  = 0,775 + (0,150/0,051) x 0,8 = 3,128  [m2K/W] 

320,0128,3/1R/1U '
reab,PE

'
PE === W/m2.K 

 
d) Peretele fatadei V, var.II (Frontrock Max E, d’=12 cm) 
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r
'
'd

RR '
real,PE

'
PEreab,o

λ
+=  = 0,775 + (0,120/0,042) x 0,8 = 3,061  [m2K/W] 

327,0061,3/1R/1U '
reab,PE

'
PE === W/m2.K 

 
e) Peretele fatadei Est, var. unica (Frontrock Max E, d’=12 cm): 

r
'
'd

RR '
real,PE

'
PEreab,o

λ
+=  = 0,646 + (0,120/0,042) x 0,8 = 2,932  [m2K/W] 

341,0932,2/1R/1U '
reab,PE

'
PE === W/m2.K 

 
In calculele de mai sus s-a considerat coeficientul de corectie r=0,8 pentru stratul 
suplimentar de termoizolatie.  
 
În scopul reducerii efectului negativ al punţilor termice, trebuie să se asigure în cât 
mai mare măsură continuitatea stratului termoizolant, în special la imbinarea cu 
elementele orizontale precum si la colturi si ramificatii  
În acelaşi scop, este necesar ca, acolo unde este posibil (fatada Est), pe conturul 
exterior al golurilor de la fatada să se faca o căptuşire termoizolantă a glafurilor 
exterioare, inclusiv sub solbancuri ( grosimea minima: 3 cm). 
 
 
2.2 Planseul de pod  
 
Planseul de pod se va reabilita termic conform alcatuirii de principiu prezentate 
Fig.2.3. 

 
Fig.2.3  Detaliu planseu de pod reabilitat termic 

 
Termoizolatia existenta montata in anul 2000 este deteriorata si se va inlocui cu o 
termoizolatie noua dintr-un material eficient termic, incombustibil, avand o grosime 
suficienta nu numai pentru a indeplini conditia ca R’ef > R’min dar si pentru a contribui 
substantial la imbunatatirea rezistentei termice de ansamblu a anvelopei cladirii (R’M). 
Se va asigura continuitatea termoizolatiei pe grosimea care excede partea superioara 
a grinzilor din lemn, pe intreaga suprafata a planseului. 
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Se vor proiecta benzi de circulatie (pentru activitatea de intretinere) din podina de 
scanduri rezemata la o inaltime convenabila pe elemente fixate pe grinzi, astfel incat 
sa nu altereze calitatile materialului termoizolant aflat dedesubt. 
 
Tabelul 2.2 Rezistenta termica specifica unidirectionala a acoperisului de pod 
 Strat/material ρ 

kg/m3 
d 
m 

λ 
W/mK 

R 
m2k/W 

U 
W/m2K 

1. Aer interior - -  0,125 
2. Tavan fals gipscarton 1700 0,015 0,41 0,037 
3. Aer 5 cm  0,050  0,110 
4. Astereala 2,4 cm 550 0,024 0,170 0,141 
5. Planseu cu gr. din lemn 550 0,020 0,170 0,118 
6. Vata minerala bazaltica 

Multirock 
140 0,280 0,039 7,179 

7. Aer in pod    0,084 

 

     7,710 0,130 
 
 
Rezistenta termica specifica corectata se determina utilizand un coeficient de 
reducere globala a rezistentei termice unidirectionale r=0,85. 
R’oP=7,710x 0,80 = 6,553[m2K/W] 
U’oP=1/R=1/6,554 = 0,153 [W/m2K] 
 
 
2.3 Planseul peste spatiul neincalzit (demisol) 
 

 
 

Fig.2.4 Detaliu reabilitare planseu peste demisol si perete exterior demisol  
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Fig.2.5 Montajul placilor Multipor [30] 
 

La planseul peste spatii neincalzite termoizolarea se face cu placi Multipor de 12,5 
cm grosime aplicate la intrados (Fig.2.4, Fig.2.5), cu racordarea la termoizolatia 
peretilor exteriori ai demisolului pe intreg perimetrul executata tot la interior, din 
acelasi material. 
 
Rezistenţa termică specifică corectată a planseului peste demisol se determină 
conf. Tabelului 2.3:  
 
Tabelul 2.3 Rezistenta termica specifica unidirectionala a planseului peste demisol – 
VAR. I 
 Strat/Material ρ 

kg/m3 
d 
m 

λ 
W/mK 

Rj 
m2k/W 

U 
W/m2K 

1. Aer interior     0,167 
2. Pardoseala mocheta 1800 0,010 0,260 0,038 
3. Sapa suport mortar cim. 1800 0,020 0,958 0,021 
4. Termoiz. vata min FI120 140 0,020 0,051 0,392 
5. Placa b. a. pref 2600 0,120 2,030 0,059 
6. Termoiz. din placi 

Multipor 12,5 cm-VAR.I 
115 0,125 0,051 2,451 

7. Aer in demisol    0,084 

 

  3,702 0,270 
 
 
R’o,var.I =3,702 x 0,85= 3,147[m2K/W] 
U’o,var.I =1/R=1/3,147 = 0,318 [W/m2K] 
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Tabelul 2.4 Rezistenta termica specifica unidirectionala a planseului peste demisol – 
VAR. II 
 Strat/Material ρ 

kg/m3 
d 
m 

λ 
W/mK 

Rj 
m2k/W 

U 
W/m2K 

1. Aer interior     0,167 
2. Pardoseala mocheta 1800 0,010 0,260 0,038 
3. Sapa suport mortar cim. 1800 0,020 0,958 0,021 
4. Termoiz. vata min FI120 140 0,020 0,051 0,392 
5. Placa b. a. pref 2600 0,120 2,030 0,059 
6. Termoiz. din placi 

Multipor 12,5 cm-VAR.I 
115 0,100 0,051 1,961 

7. Aer in demisol    0,084 

 

  2,722 0,367 
 
 
R’o, var.II=2,722 x 0,85= 2,314[m2K/W] 
U’o,var.II=1/R=1/2,314 = 0,432 [W/m2K] 
 
 
2.4 Planseul peste spatii reci (ext.) 
 

Planseul peste pasajul traficabil de la nivelul trotuarului (care asigura accesul 
auto in curtea din spatele imobilului), precum si zona de planseu in consola (tip 
bowindow) de la fatada Vest, se vor izola suplimentar cu un strat din vata minerala 
bazaltica tip Hardrock Max de18 cm grosime rezistent la umiditate.  

 
Pentru aceste plansee se va considera valoarea minima a coeficientului de 

corectie r=0,75. 
 

a. Planseul peste pasajul traficabil de la cota +3,20 (Fig.2.6) 
 

 
 

Fig.2.6 Detaliu de principiu: reabiltarea planseelor peste spatii reci 
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Rezistenţa termică specifică corectată a planseului peste pasaj (in contact cu 
exteriorul) se determină conf. datelor prezentate in Tabelul 2.5:  
 
Tabelul 2.5 – Rezistenta specifica unidirectionala a planseului peste pasaj 
 Strat/material ρ 

kg/m3 
d 
m 

λ 
W/mK 

R 
m2k/W 

U 
W/m2K 

1. Aer interior - -  0,167 
2. Pardoseala mocheta 1800 0,010 0,260 0,038 
3. Sapa suport mortar cim. 1800 0,020 0,958 0,021 
4. Termoiz. vata min FI120 140 0,020 0,051 0,392 
5. Placa b. a. pref 2600 0,120 2,030 0,059 
6. Vata min. bazaltica 

Hardrock Max 
120 - 
140 

0,180 0,046 3,913 

 

7. Tencuiala exterioara 1800 0,020 0,930 0,021  
8. Aer exterior    0,042  
     4,653 0,215 
 
Se aplica coeficientul de corectie r=0,75 (valoarea minima pentru plansee), rezultand 
astfel rezistenta termica si respectiv transmitanta termica corectata: 

R’PP= 4,653 x 0,75 = 3,490 [m2K/W] 
U’PP= 1/R’ = 1/3,490 = 0,287 [W/m2K] 

 
b. Placa in consola (bowindow) la cota +3,20 fatada Vest:  
 
Tabelul 2.6 – Rezistenta specifica unidirectionala a planseului in consola, cota +3,20 
 Strat/material ρ 

kg/m3 
d 
m 

λ 
W/mK 

R 
m2k/W 

U 
W/m2K 

1. Aer interior - -  0,167 
2. Pardoseala mocheta 1800 0,010 0,260 0,038 
3. Sapa suport mortar cim. 1800 0,020 0,958 0,021 
4. Termoiz. vata min  140 0,050 0,051 0,980 
5. Placa b. a. pref 2600 0,120 2,030 0,059 
6. Vata min. bazaltica 

Hardrock Max 
120 - 
140 

0,180 0,046 3,913 

7. Tencuiala exterioara 1800 0,020 0,930 0,021 
8. Aer interior    0,042 

 

     5,241 0,191 
 
 
Rezistenta termica si respectiv transmitanta termica corectata a placii in consola: 

R’T= 5,241 x 0,750 = 3,931 [m2K/W] 
U’T= 1/R = 1/3,931 = 0,254 [W/m2K] 

 
Rezistenta  termica corectata medie ponderata a planseelor peste spatii reci rezulta din 
relatia: 
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]W/Km[610,3
36,48

931,3x18,13490,3x18,35
R 2'

PR,med =
+

=  

='
PR.medU 1/3,610=0,277 [W/(m2K)] 

 
 
 
2.5 Zona vitrata 
 
Avand in vedere starea buna a tamplariei existente, la aceasta componenta a 
anvelopei nu se intervine.  
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CAP.3   
REZISTENTA TERMICA SPECIFICA GLOBALA A CLADIRII  
 
 
Cladirea se incadreaza in clasa de inertie termica mare, categoria 1 conf. clasificarii 
date in Mc001/I [1] si C107/1 revizuit prin Ord MDRT 2513/2010 [34]. 
 
 
3.1 Calculul rezistentei termice necesare R’nec 
 
Rezistenta termica necesara, din considerente igienico-sanitare, se calculeaza cu 
relatia de mai jos, conf.C107/3 [7] pct.13.1: 

]W/Km[
T.
T

R 2

maxii

'
nec

∆α

∆
=      (4) 

în care : 
αi - coeficientul de transfer termic superficial la interior 
ΔΔΔΔT = Ti - Te (diferenta de temperatura normata între mediul interior si exterior) 
Te= -18°C (SR 1907-1 [17], zona III, iarna) 
Temperatura interioara medie calculata pentru cladire este Ti = +18,63°C  
 
∆∆∆∆Ti max  este diferenta maximă de temperatură, admisă între temperatura interioară şi 
temperatura medie a suprafetei interioare ∆Ti max = Ti - Tsimed si a fost preluata din 
tabelul VI, C107/3 [7] si respectiv Tab.IV din C107/5 [9] pentru cladiri de categoria 1, 
astfel:  
- pentru peretii exteriori    ΔTi max = 4,5 °C  
- pentru planseul de pod     ΔTi,max = 3,5 °C  
- pentru planseele spre spatii neincalzite si reci ΔTi,max = 2,5 °C  
 
R'nec pentru elementele vitrate este preluat din tabelul I, Anexa 4 C107/2 modificat 
prin [34], pentru cladiri din grupa I. 
 
Rezistenta termica corectata a fiecarui element al anvelopei trebuie sa indeplineasca 
conditia ca R’ > Rnec 
 
Rezultatele calculelor sunt sintetizate in Tabelul 3.1 
 
 
3.2  Rezistenta termica R’o,min stabilita pe criterii de economie de 
energie 
 
Rezistenta termica minima, în scopul reducerii consumului de energie R'min este 
prescrisa pentru fiecare element al anvelopei cladirii al cladirilor din categoria 1 si 2, 
prin reglementate prin Ordinul MDRT nr. 2513/2010 [34] care inlocuieste Tabelul VI 
din C107/4 [8].  
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Rezistenta termica corectata a fiecarui element al anvelopei trebuie sa indeplineasca 
conditia ca R’o > R’o,min 
 
Tabelul 3.1– Rezistentele termice R’o, R’o,nec si R’o,min - varianta I si II de reabilitare 
 Elementul ∆∆∆∆Ti max 

°C 
Ti 
°C 

Te (TP) 
°C 

αi 

W/m2K 
R’o,m 

m2K/W’ 
R’o,nec 

m2K/W 
R’o,min 

m2K/W 
1. Pereti exteriori N si S 

VAR.I 
4,5 +18,63 -18 8 2,865 1,018 1,800 

 Pereti exteriori N si S 
VAR.II 

4,5 +18,63 -18 8 2,473 1,018 1,800 

2. Pereti ext. V - VAR.I 4,5 +18,63 -18 8 3,128 1,018 1,800 
 Idem, VAR. II 4,5 +18,63 -18 8 3,061 1,018 1,800 
3. Pereti exteriori E 4,5 +18,63 -18 8 2,932 1,018 1,800 
4. Planseu pod 3,5 +18,63 -13 8 6,653 1,107 4,500 
5.  Planseu spatii neinc. 

VAR. I 
2,5 +18,63 +8 6 3,147 0,709 2,900 

 Idem 5 – VAR.II 2,5 +18,63 +8 6 2,314 0,709 2,900 
6. Planseu spatii reci 2,5 +18,63 -18 6 3,610 2,442 2,900 
 
 
Cu exceptia zonei vitrate (R’ef=0,49 m2K/W < R’o,min=0,50 m2K/W), se constata ca 
toate elementele componente ale anvelopei reabilitate indeplinesc conditiile igienico 
sanitare si pe cele privind economia de energie, adica R’o,m > R’o,nec si respectiv 
R’o,m > R’o,min. 
 
 
3.3 Rezistenta termica medie corectata a anvelopei cladirii se 
calculeaza cu relatia (5): 
 

∑

∑

=

=

τ
=

n

1j mj,o

jj

n

1j
j

'
M,o

R

A

A
R      (5) 

unde 
Aj este elementul „j” al anvelopei 
R’o,mj este rezistenta termica medie corectata a fiecarui element component „j” al 
anvelopei, pe intreaga cladire. 
τ este factorul de corectie al temperaturilor exterioare se calculeaza cu relatia: 
 

][
TT

TT

ei

ji
−

−

−
=τ      (6) 

 
τ are valorile precizate in normativul C107/1, pct.3.7 si sunt considerate in calcul 
conform Tabelului6.4 : 



 205 

Tabelul 3.2  – Marimi utilizate in calculul R’o,M – VARIANTA I 
Nr. 
crt 

 
ELEMENTUL ANVELOPEI 

ARIA 
mp 

Coef. 

mjτ  

Aj.τj 
mp 

'
mj,oR  

[m2K/W] 
1. Pereti exteriori N si S  342,46 1,00 464,94 2,865 
2. Pereti exteriori V 122,48 1,00 122,48 3,128 
3. Pereti exteriori E 194,25 1,00 194,25 2,932 
4. Zona vitrata 210,07 1,00 210,07 0,490 
5. Planseu pod 173,16 0,50 86,58 6,653 
6. Planseu peste spatiu neinc. 133,90 0,50 66,95 3,147 
7. Planseu peste spatii reci 48,32 1,00 48,32 3,610 
      
TOTAL ARIE ANVELOPA  [mp] 1224,64    
VOLUMUL INCALZIT         [mc] 2755,40    
 
Tabelul 3.3  – Marimi utilizate in calculul R’o,M –VARIANTA II 
Nr. 
crt 

 
ELEMENTUL ANVELOPEI 

ARIA 
mp 

Coef. 

mjτ  

Aj.τj 
mp 

'
mj,oR  

[m2K/W] 
1. Pereti exteriori N si S  342,46 1,00 464,94 2,473 
2. Pereti exteriori V 122,48 1,00 122,48 3,061 
3. Pereti exteriori E 194,25 1,00 194,25 2,932 
4. Zona vitrata 210,07 1,00 210,07 0,490 
5. Planseu pod 173,16 0,50 86,58 6,653 
6. Planseu peste spatiu neinc. 133,90 0,50 66,95 2,314 
7. Planseu peste spatii reci 48,32 1,00 48,32 3,610 
      
TOTAL ARIE ANVELOPA  [mp] 1224,64    
VOLUMUL INCALZIT         [mc] 2755,40    
 
 
Rezulta valoarea '

oMR  in cele doua variante de reabilitare: 
 
a. VARIANTA I: 

[ ]W/Km747,1

610,3
32,48

147,3
95,66

653,6
58,86

490,0
07,210

932,2
25,194

128,3
48,122

865,2
46,342

64,1224
R 2'

I.VARM,o =

++++++

=−

 
='

PR.medU 1/1,747=0,572 [W/(m2K)] 
 

b. VARIANTA II: 

[ ]W/Km680,1

610,3
32,48

314,2
95,66

653,6
58,86

490,0
07,210

932,2
25,194

061,3
48,122

473,2
46,342

64,1224
R 2'

I.VARM,o =

++++++

=−

 
='

PR.medU 1/1,680=0,595 [W/(m2K)] 
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CAP.4  
DETERMINAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA 
 
 
Coeficientul global de izolare termica efectiv al unei cladiri sau parti dintr-o cladire, 
G1, se calculeaza conf. C107/2 pct.2 cu relatia:  
 











 τ
= ∑ '

mj,o

jj

înc R

.A

V
1

ef1G   [W/(m3K)]    (7) 

 
unde: 
V - volumul cladirii [m3], respectiv 2755,40 m3   
Aj - aria alementului de anvelopa ”j” [m2] 
R'mj - rezistenta termica medie corectata a elementului de anvelopa ”j” [m2K/W] 
τj - factorul de corectie al temperaturilor exterioare, conf. C107/1 pct.3.7  
 
Tabelul 4.1 – Valorile introduse in calculul coeficientului global de izolare termica G1 
Nr. 
crt 

ELEMENTUL ANVELOPEI Aj 
[mp] 

R’mj 
[m2K/W] 

Lj=Aj/R’o,mj τj Aj.τj/ 
R’o,mj 

1. Pereti exteriori N si S VAR. I 342,46 2,865 119,53 1,00 342,46 
 Pereti exteriori N si S VAR. II 342,46 2,473 138,48 1,00 342,46 
2. Pereti exteriori V, VAR. I 122,48 3,128 39,16 1,00 122,48 
 Pereti exteriori V, VAR. II 122,48 3,061 40,01 1,00 122,48 
3. Pereti exteriori E 194,25 2,932 66,25 1,00 194,25 
4. Suprafata vitrata 210,07 0,490 428,71 1,00 210,07 
5. Planseu pod 173,16 6,653 26,03 0,50 86,58 
6. Planseu spatii reci 48,32 3,610 13,39 1,00 48,32 
7. Pl. spatii neinc. VAR.I 133,90 3,147 42,55 0,50 66,95 
 Pl. spatii neinc. VAR.II 133,90 2,314 57,87 0,50 66,95 
       
 VARIANTA I 1224,64  735,62  1071,11 
 VARIANTA II 1224,64  770,74  1071,11 
 
 
Vinc = volumul incalzit al cladirii = 2755,40 [m3] 
 
Calculul Gef in VAR.I:  
 

]Km/W[255,0
40,2755

327,701

147,3
95,66

610,3
32,48

653,6
58,86

490,0
07,210

932,2
25,194

128,3
48,122

865,2
46,342

40,2755
1

R

.A

V
1

ef1G

3

'
mj

jj

înc
I.VAR

==

=







++++++=











 τ
= ∑
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Calculul Gef in VAR.II: 
 

]Km/W[264,0

40,2755
79,728

314,2
95,66

610,3
32,48

653,6
58,86

490,0
07,210

932,2
25,194

061,3
48,122

473,2
46,342

40,2755
1

R

.A

V
1

ef1G

3

'
mj

jj

înc
II.VAR

=

==







++++++

=










 τ
= ∑

 
Gef=G1ef+G2ef     (8) 

 
Calculul G2ef are la baza prevederile NP 008/97 privind igiena compozitiei aerului in 
spatii cu diverse destinatii, in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna-vara.  
 

G2ef = 0,34 x nef  (W/m3.K)    (9) 
nef – numarul efectiv de schimburi de aer [h-1]  
 
Conf. pct.2.3,  nef=0,814 [h-1] 
 
Coeficientul de pierderi de caldura prin ventilare:  
 
G2ef= 0,34 x 0,814= 0,277 W/m3 K 
 
Coeficientul global efectiv de izolare termica al cladirii este  

 
Gef=G1ef+G2ef  [W/m3K]    (10) 

 
VAR.I: 

532,0277,0255,0G I.VAR,ef =+=  [W/(m3K] 
 
VAR.II: 

541,0277,0264,0G II.VAR,ef =+=  [W/(m3K] 
 
Valoarea limita a coeficientului global de izolare termica G1 de referinta pentru cladiri 
cu alta destinatie decat locuire (G1ref), se calculeaza conf. prevederilor C107/2 pct.3 
cu relatia: 
 







++++=

e
A

P.d
c

A
b
A

a
A

V
1

1G 4321

înc
ref     [W/(m3K)]   (11) 

 
unde 
A1 – aria suprafetelor opace ale peretilor exteriori = 659,19 m2   
A2 – aria suprafetei planseului peste ultimul nivel (pl. de pod) = 173,16 m2   
A3 – aria suprafetei planseelor de la partea inferioara aflate in contact cu exteriorul 
(spatii reci,) = 133,90+48,32= 182,22 m2   
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A4 – aria suprafetei peretilor transparenti/zonei vitrate = 210,07 m2   
P – perimetrul exterior al spatiului incalzit 58,85 m 
a,b,c,d – coeficienti de control pentru elementele de constructie mentionate mai sus, 
pentru cladiri nerezidentiale de categoria 1, conf.C107/2 Tabelul 1, cu valorile 
reglementate prin Ord.MDRT nr.2513/2010 astfel: 
 
a=1,80; b=4,50; c=2,90; d=1,40; e=0,50; 
 
Gref calculat pentru cladirea de referinta, la Cap.3, pct.3.2. are valoarea: 
 

ref
ref1G  = =








++

+
++

50,0
07,210

4,1x15,48
90,2

32,4890,133
50,4
16,173

80,1
19,659

4,2755
1

 

)]Km/(W[344,0
4,2755

16,949 2==  

 
nref = 0,814 [h-1]  
G2ref=0,34 x 0,814 = 0,277 [W/(m3K)] 
 
 
Concluziile pentru cele doua variante sunt: 
 
In VARIANTA I: 

 
G1ef,VAR.I=0,255 [W/(m2K)] < G1ref = 0,344 [W/(m2K)]  

 
Si respectiv in VARIANTA II: 

 
G1ef,VAR.II=0,264 [W/(m2K)] < G1ref = 0,344 [W/(m2K)]  

 
 
Condiţia ca G1ef ≤ G1ref este îndeplinită, deci nivelul de izolare termica este 
corespunzator si sub acest aspect.  
 
Verificarea este obligatorie numai la clădirile nou proiectate, la clădirile existente 
valorile având un caracter de recomandare. 
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CAP.5  
DETERMINAREA TEMPERATURILOR PE SUPRAFATA INTERIOARA 
A ELEMENTELOR ANVELOPEI ΘSI SI A TEMPERATURII DIN 
INTERIORUL CLADIRII ΘI  
 
 
5.1 Temperaturile pe suprafata interioara a elementelor de 
constructie, θsi,m 
 
Pentru temperatura interioara Ti=18,63°C si umiditatea relativa φi =60%, temperatura 
punctului de roua θr=10,38,0°C conform C107/3, anexa B. 
Temperaturile superficiale medii Tsi,m aferente elementelor de constructie sunt 
calculate în tabelul de mai jos, in care:  

Tsi,m =Ti – ∆T/(αi.R’m);  ∆Ti = Ti - Tsi,m  [°C]    (12) 
 
∆Timax – conf. C107/3 Tab.VI si C107/5 Tab.IV 
αi – conf.C107/3 Tab.II si respectiv Rsi si Rse conf.C107/5 pct.4.3, in care se 
precizeaza valorile rezistenţelor termice superficiale care se vor utiliza la calculele 
termotehnice ale elementelor de construcţie în contact cu solul.  
Astfel, pentru suprafeţe orizontale sau verticale, în spaţii neîncălzite, ventilate: 

            1          1 
Rsi  =  Rse =  ----  =  ------  =  0,084     m2K/ W 

            αi         12 
 
Tabelul 5.1 Temperaturi superficiale medii la interior – VARIANTA I si VARIANTA II 
Nr. 
crt 

ELEMENT Ti 
°C 

αi 
W/(m

2K) 

R’o,m 
m2K/W 

∆T 
°C 

∆T/ 
(αiR’m) 

Tsi,m 
°C 

∆Timax 
°C 

∆θi = θi - 
θsi,m  [°C] 

1. Pereti ext. N si S 
VAR. I 

18,63, 8 2,865 36,63 1,598 17,032 4,5 1,598 

 Pereti ext. N si S 
VAR. II 

18,63, 8 2,473 36,63 1,851  16,778 4,5 1,851 

2. Pereti ext. V, 
VAR. I 

18,63, 8 3,128 36,63 1,464 17,166 4,5 1,464 

 Pereti ext. V, 
VAR. II 

18,63, 8 3,061 36,63 1,496  17,134 4,5 1,496 

3. Pereti exteriori E 18,63, 8 2,932 36,63 1,562 17,068 4,5 1,562 
4. Suprafata vitrata 18,63, 8 0,490 36,63 9,285 9,345 4,5 9,285 
5. Planseu pod 18,63, 8 6,653 31,63 0,594  18,036 3,5 0,594 
6. Planseu spatii reci 18,63, 6 3,610 36,63 1,691 18,939 2,5 1,691 
7. Pl. spatii neinc. 

VAR.I 
18,63, 6 3,147 10,63 0,563 18,267 2,5 0,563 

 Pl. spatii neinc. 
VAR.II 

18,63, 6 2,314 10,63 0,766 17,864 2,5 0,766 

 
Conditia ca sa nu apara condens pe suprafata interioara a unui element de 
constructie exterior este ca θsi,m > θr.  
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Aceasta conditie este îndeplinita in ambele variante la toate elementele 
componente ale anvelopei cu exceptia suprafetei vitrate. 
 
 
5.2 Temperatura interioara a spatiilor neîncalzite 
 
Temperaturile interioare ale spaţiilor şi încăperilor neîncălzite se determină conform 
STAS 1907/2-97. 
Astfel, temperatura medie interioara a demisolului pe perioada de incalzire se 
considera 8 C. 
Temperatura medie interioara a podului pe perioada de incalzire se considera -13 C. 
 
5.3 Temperatura interioara de calcul 
 
Conform Metodologiei Mc001 – 2006 PII, daca diferenta intre temperaturile 
conventionale de calcul ale diferitelor zone este mai mica de 4°C, se poate efectua 
calculul monozonal.  
Temperatura interioara de calcul a cladirii se calculeaza cu relatia: 

∑
∑θ

=θ
uj

ujj
j V

V.
  [°C]     (13) 

unde 
θj - este temperatura interioara de calcul a încaperilor direct încalzite (conf.SR1907-2); 
Vuj - este volumul util al fiecarei încaperi direct încalzite (acolo unde încaperile nu au 
aceeasi înaltime libera; se calculeaza prin înmultirea ariei utile a încaperii cu înaltimea 
libera a acelei încaperi).  
 
Tabelul 5.2 Date pentru stabilirea temperaturii interioare de calcul θi 
Nr.crt. Destinatie Temperatura interioara cf. 

STAS 1907/2 (C) in perioada 
ocupata 

Suprafata 
(mp) 

1 Birouri 20 586,2 
2 Arhiva 15 13,7 
3 Casa scarii 15 79,50 
4 Grupuri sanitare 15 46.30 
5 Hol 15 82,06 
6 Magazii  15 4,7 
7 Bufet 20 24,30 
8 Sala echipamente 18 19,20 
Total suprafata 855,96 
Temperatura interioara medie ponderata 
pe perioada de incalzire normala 

      18,63 C 

 
Rezulta θi = 18,63  [oC] 
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CAP.6  
CONSUMUL ANUAL DE CALDURA SI EMISIA ANUALA DE CO2 
 
Condiţiile convenţionale de calcul sunt fixate de valorile: θ tur =70°C, θ retur = 60º C,  
Ti =18,63°C,     Te=   -18°C 
 
 
6.1 Calculul consumului anual de energie pentru încalzire 
 

6.1.1 Parametrii climatici 
 
● Temperatura conventionala exterioara de calcul 
 
Temperatura conventionala de calcul a aerului exterior pe timp de iarna se 
considera conform STAS 1907/1 Anexa A Tab.8; astfel, pentru localitatea Cluj- 
Napoca, Te = - 18°C. 
 
● Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare 
 
Intensitatile medii lunare ale radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare au 
fost stabilite în conformitate cu Mc001 - PI, anexa A.9.6, respectiv SR 4839, pentru 
localitatea Cluj- Napoca. 
 
               Tabelul 6.1  Valorile medii ale intensitatii radiatiei solare Ir [W/m2] 

LUNA  Nord Sud Est Vest 
Ianuarie 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie 77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie 77,1 108,9 79,8 79,8 
August 66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 9,4 49,0 20,2 20,2 

 
6.1.2 Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare 

 
● Temperatura interioara predominanta a încaperilor încalzite 
Temperatura interioara medie ponderata de calcul pentru imobil este Ti = +18,63 ºC 
In perioada de incalzire redusa Ti = +12 ºC. 
 
● Temperatura interioara a spatiilor neîncalzite 
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Conform Metodologiei Mc001 – 2006 PII, daca diferenta de temperatura între volumul 
încalzit si spatiile neîncalzite este mai mica de 4oC, întregii cladiri i se aplica calculul 
monozonal.  

Temperatura medie interioara a demisolului pe perioada de incalzire se 
considera 8 C.Temperatura medie interioara a podului pe perioada de incalzire se 
considera -13 C. 
 
● Temperatura interioara de calcul  
 
Conform § 2.4.3, θi = 18,63  [oC] 
 

6.1.3 Calculul coeficienţilor de pierderi de căldură HV şi HT  
 
● Calculul coeficientului de pierderi de căldură al clădirii, H, se face cu relatia: 

H = Hv + HT  [W/K]      (14) 
Hv – coeficientul de pierderi de caldura prin ventilare [W/K] 
HT – coeficientul de pierderi de caldura prin transmisie [W/K] 
 
● Calculul coeficientului de pierderi de căldură prin ventilare al clădirii, HV (conf. 
Mc001/4-2009): 

6,3

V.n.c.
H aaa

v

ρ
=    [W/K]      (15) 

unde: 
ρa=1,2 [kg/m3] -densitatea aerului  (Mc 001-P II- pct.1.5.6.2 ) 
ca=1,005 [KJ/(kg.K)] – caldura specifica a aerului 
na= nr. de schimburi de aer in perioada de calcul considerata [h-1]  
V – volumul încalzit [m3]  
Pentru cladirea reabilitata se calculeaza numarul de schimburi de aer din conditia 
asigurarii confortului fiziologic în spatiile  

Conform STAS 4839 art.2.3.temperatura de echilibru este Teo=+12 [oC], iar 
durata de incalzire corespunzatoare acestei temperaturi este de 218 zile. 
Durata preliminara de incalzire este t = 24x218=5232 ore. 
 
Tabelul 6.2 Date pentru calculul coeficientului de pierdere termica prin transmisie, HT  

Nr. 
crt 

ELEMENT Aj 
[m2] 

R’m,j 
[m2K/W] 

U’j 
W/(m2K) 

L=U’jAj 

1. Pereti ext. N si S VAR. I 342,46 2,865 0,349 119,53 
 Pereti ext. N si S VAR. II 342,46 2,473 0,404 138,48 
2. Pereti ext. V, VAR. I 122,48 3,128 0,320 39,16 
 Pereti ext. V, VAR. II 122,48 3,061 0,327 40,01 
3. Pereti exteriori E 194,25 2,932 0,341 66,25 
4. Suprafata vitrata 210,07 0,490 2,041 428,71 
5. Planseu pod 173,16 6,653 0,150 26,03 
6. Planseu spatii reci 48,32 3,610 0,277 13,39 
7. Pl. spatii neinc. VAR.I 133,90 3,147 0,318 42,55 
 Pl. spatii neinc. VAR.II 133,90 2,314 0,432 57,87 

VARIANTA I 1224,64   Σ=735,62 
VARIANTA II 1224,64   Σ=770,74 
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Tabelul 6.3 Calculul numarului mediu de schimburi de aer in perioada de incalzire 
normala   

Nr.crt. Destinatie Nr.schimburi de aer (1/h) 
In perioada ocupata 

Suprafata 
(mp) 

1 Birouri 3 586,2 
2 Arhiva 3 13,70 
3 Casa scarii 1 79,50 
4 Grupuri sanitare 5 46,30 
5 Hol 1 82,06 
6 Magazii  1 4,70 
7 Bufet 4 24,30 
8 Sala echipamente 2 19,20 
Total suprafata 855,96 
Nr. med. schimburi de aer         2,725 

 
Tabelul 6.4 Calculul numarului mediu de schimburi de aer in perioada de incalzire 
redusa   
 

Nr.crt. Destinatie Nr.schimburi de aer (1/h) 
In perioada neocupata 

Suprafata 
(mp) 

1 Birouri 0,20 586,20 
2 Arhiva 0,20 13,70 
3 Casa scarii 0,20 79,50 
4 Grupuri sanitare 0,20 46,30 
5 Hol 0,20 82,06 
6 Magazii  0,20 4,70 
7 Bufet 0,20 24,30 
8 Sala echipamente 2,00 19,20 
Total suprafata 855,96 
Nr. med. schimburi de aer         0,240 

 
Numarul mediu de schimburi de aer pe toata perioada de incalzire: 
(2,725 sch/h x 1208 ore + 0,240 sch/ h x 4024 ore ): 5232 ore = 0,814  sch/h 
 
 
-Calculul coeficientului de pierderi de caldura a cladirii, H1 in perioada de 
ocupare a cladirii. 
H1 = Hv1 + HT   

K/W34,2515
6,3

40,2755x725,2x005,1x2,1
6,3

V.n.c.
1H aaa

v ==
ρ

=  

 
Rezulta coeficientul de pierderi de caldura al cladirii prin ventilare pentru perioada 
ocupata: 
 
Varianta I si Varianta II: 
HV1 =2.515,34 [W/K] 
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Calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii prin transmisie, HT: 
 

HT = L + Ls + Hu [W/K]     (16) 
unde: 
L - coeficientul de cuplaj termic prin anvelopa cladirii [W/K]; 
Ls - coeficient de cuplaj termic prin sol [W/K]; 
Hu - coeficientul de pierderi termice prin spatii neîncalzite   

]K/W[
'R

A
'UAL

j

j
jj ∑∑ ==      (17) 

in care: 
Uj - transmitanta termica corectata a partii ‘j’ din anvelopa cladirii [W/m²K], U’j=1/R’j 
Aj - aria pentru care se calculeaza U’j [m²] 
 
VARIANTA I : 
LI= 667,04 [W/K] 
(se insumeaza numai Lj pentru elementele de anvelopa care sunt in contact cu 
exteriorul, nu si cu spatii neincalzite) 
Hu = coeficient de pierderi termice prin anvelopa clădirii spre spatii neincalzite  
( W/K) 
Hu = Hiu x b  

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

Hiu = coeficient de transfer de caldura de la spatiile incalzite la spatiile neincalzite 
Hiu =Σ LT,iu+ HV,iu 
LT,iu,1= 42,55 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului peste demisolul 
neincalzit 
LT,iu,2= 26,03 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului de pod neincalzit 
HV,iu= coeficient de transfer de caldura prin ventilare de la spatiile incalzite la spatiile 
neincalzite 

K/W0,0
6,3

V.n.c.
iu,H iuaa

v =
ρ

=  

HV,iu,1= 0,0 
HV,iu,2=0,0 
      Conform C107/3 Tabelul IV,n = 0 daca elementul de construcţie care delimiteaza 
spatiul incalzit de cel neincalzit(planseul sau perete) este făra goluri sau orificii de 
ventilare. 
H iu = 42,55 +26,03 = 68,58 W/K 
Hue = LT,ue+ HV,ue 
LT,ue  -coeficient de cuplaj termic al elementelor de constructie ale spatiului neincalzit 
in contact cu mediul exterior 
 
Calculul Hue pentru demisol: 
 
LT,ue,1  = 26,378 W/K (demisol-placa pe sol) 
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LT,ue,2  = 22,47W/K (demisol-pereti exteriori) 
LT,ue,3  = 24,88 W/K (demisol-tamplarie) 
LT,ue  =73,73 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neincalzite la 
mediul exterior 

K/W175,421
6,3

V.n.c.
demisol,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 628,62 mc -volumul interior al demisolului neîncălzit [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea incaperilor din demisol, calculat cf. 
C107/3 , n = 2,0/h 
HV,ue = 421,175 W/K 
Hue,demisol = 494,91 W/K 
 
Calculul Hue pentru pod: 
 
LT,ue,1  = 1298,472 W/K (pod-invelitoare) 
LT,ue,2  = 12,0 W/K (pod-pereti exteriori) 
LT,ue  =1310,472 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neincalzite la 
mediul exterior 

K/W70,493
6,3

V.n.c.
pod,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 294,75 mc -volumul interior al podului neîncălzit [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea al podului spre exterior, calculat cf. 
C107/3 ,Tabel IV, n = 5,0/h 
HV,ue = 493,70 W/K 
Hue,pod = 1804,172 W/K 
∑ Hue = 2299,082 W/K 

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

b = 0,971 
 
Hu = Hiu x b  
HuI = 68,58 W/K x 0,971 = 66,60 W/K 
 
HT,I = LI + HuI = 667,04 + 66,60 =  733,63 W/K  
 
H1,I = Hv1 + HT,I  = 2515,34 + 733,63 = 3248,97 W/m 
 
Coeficientul de pierderi de caldura al cladirii in perioada de incalzire normala este: 

 
H1,I=3248,97 [W/K] 

 
 



 216 

 
VARIANTA II : 
LII= 686,54 [W/K] 
(se insumeaza numai Lj pentru elementele de anvelopa care sunt in contact cu 
exteriorul, nu si cu spatii neincalzite) 
Hu = coeficient de pierderi termice prin anvelopa clădirii spre spatii neincalzite  
( W/K) 
Hu = Hiu x b  

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

Hiu = coeficient de transfer de caldura de la spatiile incalzite la spatiile neincalzite 
Hiu =Σ LT,iu+ HV,iu 
LT,iu,1= 57,87 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului peste demisolul 
neincalzit 
LT,iu,2= 26,03 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului de pod neincalzit 
HV,iu= coeficient de transfer de caldura prin ventilare de la spatiile incalzite la spatiile 
neincalzite 

K/W0,0
6,3

V.n.c.
iu,H iuaa

v =
ρ

=  

HV,iu,1= 0,0 
HV,iu,2=0,0 
      Conform C107/3 Tabelul IV,n = 0 daca elementul de construcţie care delimiteaza 
spatiul incalzit de cel neincalzit(planseul sau perete) este făra goluri sau orificii de 
ventilare. 
H iu = 57,87 +26,03 = 83,90 W/K 
Hue = LT,ue+ HV,ue 
LT,ue  -coeficient de cuplaj termic al elementelor de constructie ale spatiului neincalzit 
in contact cu mediul exterior 
 
Calculul Hue pentru demisol: 
 
LT,ue,1  = 26,378 W/K (demisol-placa pe sol) 
LT,ue,2  = 24,08W/K (demisol-pereti exteriori) 
LT,ue,3  = 24,88 W/K (demisol-tamplarie) 
LT,ue  =75,333W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neincalzite la 
mediul exterior 

K/W175,421
6,3

V.n.c.
demisol,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 628,62 mc -volumul interior al demisolului neîncălzit [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea incaperilor din demisol, calculat cf. 
C107/3 , n = 2,0/h 
HV,ue = 421,175 W/K 
Hue,demisol = 496,51 W/K 
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Calculul Hue pentru pod: 
 
LT,ue,1  = 1298,472 W/K (pod-invelitoare) 
LT,ue,2  = 14,3 W/K (pod-pereti exteriori) 
LT,ue  =1312,772 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neincalzite la 
mediul exterior 

K/W70,493
6,3

V.n.c.
pod,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 294,75 mc -volumul interior al podului neîncălzit [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea al podului spre exterior, calculat cf. 
C107/3 ,Tabel IV, n = 5,0/h 
HV,ue = 493,70 W/K 
Hue,pod = 1806,472 W/K 
∑ Hue = 2302,982W/K 

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

b = 0,965 
 
Hu = Hiu x b  
HuII =83,90 W/K x 0,965 = 80,95 W/K 
 
HT,II = LII + HuII = 686,54 + 80,95 =  767,50 W/K  
 
H1,II = Hv1 + HT,II  = 2515,34 + 767,50 = 3282,83 W/m 
 
Coeficientul de pierderi de caldura al cladirii in perioada de incalzire normala este: 

 
H1,II=3282,83 [W/K] 

 
-Calculul coeficientului de pierderi de caldura a cladirii, H2 in perioada de 
de incalzire redusa a cladirii. 
 
H2 = Hv2 + HT   
 

K/W53,221
6,3

40,2755x24,0x005,1x2,1
6,3

V.n.c.
2H aaa

v ==
ρ

=  

 
Rezulta coeficientul de pierderi de caldura al cladirii prin ventilare pentru perioada 
neocupata: 
 
Varianta I si Varianta II: 
 
HV2 =221,53 [W/K] 
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Coeficientul Hv2 este influentat de numarul de schimburi de aer, coeficientul HT 
ramine neschimat. 
VARIANTA I: 
 
H2,I = Hv2 + HT,I  = 221,53 + 733,63 = 955,16 W/m 
 
VARIANTA I: 
 
H2,II = Hv2 + HT,II  = 221,53 + 767,5 = 989,03 W/m 
 
Coeficientul mediu de pierderi de caldura pentru perioada de incalzire : 
 
VARIANTA I: 
 
(3248,97 W/m x 1208 ore + 955,16 W/m x 4024 ore ) : 5232 ore = 1484,77 W/m 
 
VARIANTA II: 
 
(3282,83 W/m x 1208 ore + 989,03 W/m x 4024 ore ) : 5232 ore = 1518,64 W/m 
 

 
6.1.4 Stabilirea perioadei preliminare de încalzire  

 
În prima faza a calculului consumurilor de energie se stabileste perioada preliminara 
de încalzire, conform SR 4839. În acest caz temperatura conventionala de echilibru 
este 0eo=12°C. 
 

Tabelul 6.5 Determinarea θ em in perioada preliminara de incalzire, D12 

 

 27 sept. – 2mai  Valori conventionale 
Luna θ eo  zj θ e  θ em  

- [oC] [zile] [oC] [oC] 
Iulie 12 0 18,3  
August 12 0 17,7  

Septembrie 12 4 14,1  
Octombrie 12 31 8,5  
Noiembrie 12 30 2,9  
Decembrie 12 31 -1,2 
Ianuarie 12 31 -3,6 

2,981 

Februarie 12 28 -1,2  
Martie 12 31 4,0  
Aprilie 12 30 9,1  
Mai 12 2 14,2  
Iunie 12 0 16,7  

 TOTAL 218 zile de incalzire 
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Temperatura exterioara medie pe sezonul de încalzire se calculeaza ca o medie 
ponderata a temperaturilor medii lunare cu numarul de zile cu încalzire ale fiecarei 
luni. 

Fig. 6.1.Curba temperaturilor exterioare medii lunare 
 

Tabel 6.6 Stabilirea duratelor perioadelor de incalzire normala si redusa –pe 
perioada de incalzire 27 septembrie 2013-02 mai 2014 

 
Perioada Numar de 

zile 
Zi In afara 

programului 
Tipul 
incalzirii 

 La temperatura interioara medie 
ponderata 

Redusa 

t-septembrie 4 16 ore                                                                                                                                                                                 80 ore 
t- octombrie 31 184 ore 560 ore 
t–noiembrie 30 168 ore 552 ore 
t- decembrie 31 160ore 584 ore 
t–ianuarie 31 168 ore 576 ore 
t- februarie 28 160 ore 512 ore 
t–martie 31 168 ore 576 ore 
t- aprilie 30 176 ore 544 ore 
t-mai 2 8 ore 40 ore 
TOTAL 218 zile 1208 ore 4.024 ore 
θi  18,63 C 12 C 
Sezonul de incalzire pentru localitatea Cluj-Napoca este cuprins intre 27 septembrie si 
2 mai adica D12=218 zile. 
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Durata preliminara de incalzire este t = 24 x 218 = 5232 ore. 
 
 

6.1.5 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii QL (perioada preliminara, 
pentru θeo = 12°C) 

 
QL = H*(θi-θe)*t [kWh]    (18) 

 
Perioada de incalzire normala : 

 
QL1 = H1*(θi-θe)*t [kWh]     

 
unde 
H1,I = 3248,97 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 6.1.3, 
H1,II = 3282,83 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 6.1.3 
θi = 18,63  [oC] - temperatura interioara de calcul, determinata la pct. 6.1.3 
θem= 2,981°C - temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire  
Dz = 218 zile - durata perioadei de încalzire preliminare determinata grafic 
t =  1208 h - numar de ore in perioada de încalzire normala 
 
Rezulta  
VARIANTA I: 

QL1,I= 3248,97*(18,63-2,981)*1208 = 61.418,50 [kWh/an] 
VARIANTA II: 

QL1,II= 3282,83*(18,63-2,981)*1208 = 62.058,60 [kWh/an] 
 
Perioada de incalzire redusa : 
 

QL2 = H2*(θi-θe)*t [kWh]     
unde 
H2,I = 955,16 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 6.1.3, 
H2,II = 989,03 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 6.1.3 
θi = 12,0  [oC] - temperatura interioara de calcul, determinata la pct. 6.1.2 
θem= 2,981°C - temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire  
Dz = 218 zile - durata perioadei de încalzire preliminare determinata grafic 
t =  4024 h - numar de ore in perioada de încalzire redusa 
Rezulta  
VARIANTA I: 

QL2,I= 955,16*(12,0-2,981)*4024 = 34.665,10 [kWh/an] 
VARIANTA II 

QL2,II= 989,03*(12,0-2,981)*4024 = 35.894,33 [kWh/an] 
 

VARIANTA I 
 

QL,I= ∑ QLi,I= 61.418,50 + 34.665,10 = 96.083,6 [kWh/an] 
 

VARIANTA I 
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QL,II= ∑ QLi,II= 62.058,60 + 35.894,33 = 97.952,93[kWh/an] 
 

6.1.6 Calculul aporturilor de caldura ale cladirii Qg (perioada preliminara, 
pentru θeo=12°C) 

 
Aporturile de caldura ale cladirii: 

Qg=Qi+Qs [kWh/an]     (19) 
unde: 
Qi - degajari de caldura interne [kWh] 
Qs - aporturi solare prin elementele vitrate, [kWh] 
Calculul degajarilor de caldura interne se face cu relatia 
Qi = [Φih + (1-b)*Φiu]*t [kWh ] 
unde: 
Φih reprezinta fluxul termic mediu al degajarilor interne în spatiile încalzite [W]; 
Φih =Φi*Ainc [W] 
Φiu = 0 reprezinta fluxul termic mediu al degajarilor interne în spatiile neincalzite [W] 
(nu exista) 
t = 218 × 24 = 5232 h - numarul de ore in perioada preliminara de încalzire. 
 
Perioada de incalzire normala 
t= 1208 h - numar de ore in perioada de încalzire. 
 
 
Tabelul 6.7 Aporturi interne de caldura conform SR EN ISO 13790/2005, anexa K 

Perioada Suprafata 
m2 

Durata 
perioadei 

[h] 

Aport  

[W/m2] 
Φi,h1  
[W] 

Birouri 586,20 1208 20 11.724,00 
Alte incaperi 269,76 1208 8 2.158,08 
 
Fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite:  
Φih1 = 13.882,08 [W] 

Pentru VARIANTA I si VARIANTA II: 
 

Qi1= Φih1 [kW] x t [h] = 13882,08/1000 x 1208 =16769,55 [kWh] 
 
Perioada de incalzire redusa 
t= 4024 h - numar de ore in perioada de încalzire. 
 
Tabelul 6.8 Aporturi interne de caldura conform SR EN ISO 13790/2005, anexa K 

Perioada Suprafata 
m2 

Durata 
perioadei 

[h] 

Aport  

[W/m2] 
Φi,h1  
[W] 

Birouri 586,20 4024 2 1.172,4 
Alte incaperi 269,76 4024 1 269,76 
 
Fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite:  
Φih2 = 1.442,16[W] 
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Pentru VARIANTA I si VARIANTA II: 

 
Qi2= Φih2 [kW] x t [h] = 1442,16/1000 x 4024 =5803,25 [kWh] 

 
Calculul aporturilor solare prin elementele vitrate se face cu relatia 

Qs = Σ[Isj*ΣAsnj]*t [kWh]    (20) 
unde: 
Isj - radiatia solara totala medie pe perioada de calcul pe o suprafata de 1m² având 
orientarea ‘j’ [W/m²] 
Asnj - aria receptoare echivalenta a suprafetei ‘n’ având orientarea ‘j’ [m²] si se 
calculeaza cu relatia:  

Asnj =A*Fs*FF*g [m²], 
în care 
A - aria totala a elementului vitrat ‘n’ [m²]; 
Fs - factorul de umbrire a suprafetei n si se calculeaza cu relatia 

Fs= Fh*Fo*Ff, 
Fh - factorul partial de corectie datorita orizontului; 
Fo - factorul partial de corectie pentru proeminente; 
Ff - factorul partial de corectie pentru aripioare 
FF reprezinta factorul de reducere pentru ramele vitrajelor dat de raportul dintre aria 
geamului si aria tâmplariei: FF=Ag/At 
g reprezinta transmitanta totala la energie solara a unei suprafete ‘n’ si se calculeaza 
cu relatia:g=Fw * g┴ , 
Fw - factor de corectie; Fw =0,45 (Tabelul H2, SR EN 13790-2004 –pentru rulouri 
venetiene albe montate la interior) 
g┴ - factor de transmisie totala a vitrajului pentru radiatiile perpendiculare pe vitraj 
g┴ = 0,75(vitraj dublu cu acoperire selectiva) 
g= g x Fw = 0,75 x 0,45 =0,34 
 
Valorile factorilor Fh, Fo, Ff, Fw si g se preiau din SR ISO 13790 anexa H. 
 
VARIANTA I SI VARIANTA II 
 
Tabelul 6.9 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire normala 
 
Tip Orient. A 

(mp) 
Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s1 

F1 N - -  - - 21,72 - 
F2 S - -  - - 88,62 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,34 18,78 48,91 1109,6 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,34 34,26 48,91 2024,19 
 
T= 1208 ore  
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VARIANTA I SI VARIANTA II 
 
Tabelul 6.10 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire redusa 
 
Tip Orient. A 

(mp) 
Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s2 

F1 N - -  - - 21,68 - 
F2 S - -  - - 87,77 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,34 18,78 48,34 1217,70 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,34 34,26 48,34 2221,42 
T = 4024 ore din care soarele straluceste 1341 ore 
 
 
● Intensitatea radiatiei solare medii pe sezonul de încalzire se calculeaza ca o 
medie ponderata a intensitatilor medii lunare, cu numarul de zile ale fiecarei luni.  
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Tabelul  6.11 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- Perioada de incalzire normala 
 

Luna Zile Ore cu inc.normala IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 168 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 160  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 168  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 176 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  2 8 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 4 16 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 184 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 168 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 160 9,4 

 
 
 
 
 
21,72 

49,0 

 
 
 
 
 
88,62 

20,2 

 
 
 
 
 
48,91 

20,2 

 
 
 
 
 
48,91 

T O T A L 218 1208         
 
 
VARIANTA I SI VARIANTA II 
 
Total :Qs1=∑Qsi = 3133,80 [kWh] 
 
Qg1= Qi1 + Qs1 = 16769,55+3133,80 = 19903,35[kWh] 
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Tabelul  6.12 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- Perioada de incalzire redusa 
 

Luna Zile Ore cu inc.redusa IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 576 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 512  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 576  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 544 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  2 40 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 4 80 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 560 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 552 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 584 9,4 

 
 
 
 
 
21,68 

49,0 

 
 
 
 
 
87,77 

20,2 

 
 
 
 
 
48,34 

20,2 

 
 
 
 
 
48,34 

T O T A L 218 4024         
 
 
VARIANTA I SI VARIANTA II: 
 
Total :Qs2=∑Qsi = 3439,12 [kWh] 
 
Qg2= Qi2 + Qs2 = 5803,25 +3439,12 = 9242,37 [kWh] 
 
Qg=∑Qgi = 29.145,72  [kWh] 
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6.1.7 Determinarea factorului de utilizare preliminar, η1  

 
Pentru a calcula factorul de utilizare preliminar trebuie stabilit un coeficient 
adimensional, γ care se determina conf. Mc001-II/1 Fig.II.1.5 in functie de constanta 
de timp (cladiri incalzite cu intermitenta) si reprezinta raportul dintre aporturi, Qg si 
pierderi, QL, astfel: 

γ=Qg/QL      (21) 
 
Qg = 29145,72 [kWh] aporturi totale de caldura (Varianta I si II) 
QL,I= 96083,60 [kWh/an] pierderi totale de caldura ale cladirii – VARIANTA I 
QL,II= 97952,93 [kWh/an] pierderi totale de caldura ale cladirii – VARIANTA II 
 
Rezulta  un coeficient adimensional: 
VARIANTA I : γ = 0,303 
VARIANTA II : γ = 0,297 
 
Deoarece coeficientul adimensional γ ≠ 1, η1 se calculeaza cu relatia: 

1a

a

1 1
1

+γ−

γ−
=η       (22) 

unde: 
a reprezinta un parametru numeric care depinde de constanta de timp τ; 

o
0aa

τ

τ
+=       (23) 

 
 a0 = 0,8 - parametru numeric (conform Metodologie Mc 001-II, Tab.1.2); . 
τ0= 70 h (conform Metodologie Mc 001-II, Tab.1.2); 
τ - constanta de timp care caracterizeaza inertia termica interioara a spatiului încalzit 
care se calculeaza cu relatia: τ= C/H, în care 
C - capacitatea termica interioara a cladirii 
 
VARIANTA I:  
 
HI=1484,72 [W/K] coeficient mediu de pierderi de caldura  
(conf. pct.6.1.3)  
 
VARIANTA II:  
 
HII=1518,64 [W/K] coeficient mediu de pierderi de caldura  
(conf. pct.6.1.3) 
 
Rezulta: 
 
VARIANTA I: 
 
τ= C/HI = 57,63 h 
aI =0,8+57,63/70=1,623 
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8950,0
303,01

303,01
623,2

623,1

I,1 =
−

−
=η  

 
VARIANTA II: 
 
τ= C/HII = 56,35 h 
aII =0,8+56,35/70=1,605 

8954,0
297,01
297,01

605,2

605,1

II,1 =
−

−
=η  

 
 

6.1.8 Determinarea temperaturii de echilibru θed in perioada reala de 
incalzire  

 
Temperatura de echilibru se calculeaza cu relatia: 

H
.

t.H

Q.
a1

id
d

g1
ided

Φη
−θ=

η
−θ=θ    [°C] (24) 

in care 
θed -  temperatura de echilibru [°C] 
θid = 18,63 °C - temperatura interioara de calcul, [°C] 
Qg – aporturile de caldura medii zilnice solare si interne [J] 
Φa - aporturile solare si interne medii pe perioada reala de încalzire 
H = coeficientul de pierderi termice al cladirii,  [W/K] 
η1- factor de utilizare conventional  
 
VARIANTA I: 
 
θ1,I= 0,8950 
HI=1484,72  [W/K];   
Qg = 29145,72  [kWh] aporturi totale de caldura in perioada reala de incalzire 
Φa = Qg/t=  5570,0 W 
Temperatura de echilibru a cladirii este  

 
θed,I = 15,27 [°C] 

 
Conform STAS 4839/97: 
- temperatura medie anuala de θa= 8,3 °C  
- coeficientul de corelare climatica K=0,60 pentru θed=15,27 °C si θa=8,30 °C (Fig.2) 
- localitatea Cluj-Napoca se incadreaza in zona II de corelare climatica (Fig.3) 
- pentru K = 0,60 si θed=15,27°C (Fig. 5) rezulta =20

edN
θ

3426 grade-zile 
- pentru K = 0,60, rezulta Dz = 222 zile (Fig.6) 
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VARIANTA II: 
 
η1,II= 0,8954 
HII=1518,64  [W/K];   
Qg = 29145,72  [kWh] aporturi totale de caldura in perioada reala de incalzire 
Φa = Qg/t=  5570,0 W 
Temperatura de echilibru a cladirii este  
 

θed,I = 15,34 [°C] 
 
Conform STAS 4839/97: 
- temperatura medie anuala de θa= 8,3 °C  
- coeficientul de corelare climatica K=0,59 pentru θed=15,34 °C si θa=8,30 °C (Fig.2) 
- localitatea Cluj-Napoca se incadreaza in zona II de corelare climatica (Fig.3) 
- pentru K = 0,59 si θed=15,34°C (Fig. 5) rezulta =20

edN
θ

3425 grade-zile 
- pentru K = 0,59, rezulta Dz = 223 zile (Fig.6) 

 
 
 

Tabelul 6.13 Determinarea perioadei reale de incalzire- calcul lunar 
VARIANTA I 

 
 
 23 sept. – 2 mai                     Valori medii 

Luna θ eo  zj θ e  θ em  

- [oC] [zile] [oC] [oC] 
Iulie 15,27 0 18,3  
August 15,27 0 17,7  

Septembrie 15,27 8 14,1  
Octombrie 15,27 31 8,5  
Noiembrie 15,27 30 2,9  
Decembrie 15,27  31 -1,2 
Ianuarie 15,27 31 -3,6 

3,181 

Februarie 15,27 28 -1,2  
Martie 15,27 31 4,0  
Aprilie 15,27 30 9,1  
Mai 15,27 2 14,2  
Iunie 15,27  0 18,4  

 TOTAL 222 zile de incalzire 
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Tabelul 6.14 Determinarea perioadei reale de incalzire- calcul lunar 

VARIANTA II 
 
 23 sept. – 3 mai                     Valori medii 

Luna θ eo  zj θ e  θ em  

- [oC] [zile] [oC] [oC] 
Iulie 15,34 0 18,3  
August 15,34 0 17,7  

Septembrie 15,34 8 14,1  
Octombrie 15,34 31 8,5  
Noiembrie 15,34 30 2,9  
Decembrie 15,34  31 -1,2 
Ianuarie 15,34 31 -3,6 

3,231 

Februarie 15,34 28 -1,2  
Martie 15,34 31 4,0  
Aprilie 15,34 30 9,1  
Mai 15,34 3 14,2  
Iunie 15,34  0 18,4  

 TOTAL 223 zile de incalzire 
 

 
 

Tabel 6.15 Stabilirea duratelor perioadelor de incalzire normala si redusa –pe 
perioada de incalzire 23 septembrie 2013-02 mai 2014. 

 
VARIANTA I 
 

Perioada Numar de 
zile 

Zi In afara 
programului 

Tipul 
incalzirii 

 La temperatura interioara medie 
ponderata 

Redusa 

t-septembrie 8 48 ore 144 ore 
t- octombrie 31 184 ore 560 ore 
t–noiembrie 30 168 ore 552 ore 
t- decembrie 31 160ore 584 ore 
t–ianuarie 31 168 ore 576 ore 
t- februarie 28 160 ore 512 ore 
t–martie 31 168 ore 576 ore 
t- aprilie 30 176 ore 544 ore 
t-mai 2 8 ore 40 ore 
TOTAL 222 zile 1240 ore 4.088 ore 
θi  18,63 C 12 C 
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Tabel 6.16 Stabilirea duratelor perioadelor de incalzire normala si redusa –pe 

perioada de incalzire 23 septembrie 2013-03 mai 2014. 
 
VARIANTA II 
 

Perioada Numar de 
zile 

Zi In afara 
programului 

Tipul 
incalzirii 

 La temperatura interioara medie 
ponderata 

Redusa 

t-septembrie 8 48 ore 144 ore 
t- octombrie 31 184 ore 560 ore 
t–noiembrie 30 168 ore 552 ore 
t- decembrie 31 160ore 584 ore 
t–ianuarie 31 168 ore 576 ore 
t- februarie 28 160 ore 512 ore 
t–martie 31 168 ore 576 ore 
t- aprilie 30 176 ore 544 ore 
t-mai 3 8 ore 64 ore 
TOTAL 223 zile 1240 ore 4.112 ore 
θi  18,63 C 12 C 
 
VARIANTA I  
Durata perioadei de încălzire reala Dz = 222 zile = 5328 ore 
 

 
Fig.6.2 Curba temperaturilor exterioare medii lunare-VARIANTA I  
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VARIANTA II 
Durata perioadei de încălzire reala Dz = 223 zile = 5352 ore 
 

 
 

Fig.6.3 Curba temperaturilor exterioare medii lunare-VARIANTA II 
 
 
Temperatura exterioara medie pe sezonul de incalzire se calculeaza ca o medie 
ponderata a temperaturilor medii lunare pe perioada de incalzire reala. 
 
 

6.1.9 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii QL (perioada reala de 
incalzire) 

 
QL = H*(θi-θe)*t [kWh] 

 
Perioada de incalzire normala : 

 
QL1 = H1*(θi-θe)*t [kWh]     

 
unde 
H1,I = 3248,97 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 6.1.3, 
H1,II = 3282,83 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 6.1.3 
θi = 18,63  [oC] - temperatura interioara de calcul, determinata la pct. 6.1.3 
θem,I= 3,181°C - temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire  VARIANTA I 
θem,II=3,231°C- temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire  VARIANTA II 
Dz,I = 222 zile - durata perioadei de încalzire real VARIANTA I 
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Dz,II = 223 zile - durata perioadei de încalzire real VARIANTA II 
t =1240-numar de ore in perioada de încalzire normala (VARIANTA I si VARIANTA  II) 
 
Rezulta  
VARIANTA I: 

QL1,I= 3248,97*(18,63-3,181)*1240 = 62.239,74 [kWh/an] 
 
VARIANTA II: 

QL1,II= 3282,83*(18,63-3,231)*1240 = 62.684,85 [kWh/an] 
 
Perioada de incalzire redusa : 
 

QL2 = H2*(θi-θe)*t [kWh]     
unde 
H2,I = 955,16 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 6.1.3, 
H2,II = 989,03 [W/K], coeficient de pierderi de caldura, calculat la pct. 6.1.3 
θi = 12,0  [oC] - temperatura interioara de calcul, determinata la pct. 6.1.2 
θem,I= 3,181°C - temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire  VARIANTA I 
θem,II=3,231°C- temperatura exterioara medie pe perioada de încalzire  VARIANTA II 
Dz,I = 222 zile - durata perioadei de încalzire real VARIANTA I 
Dz,II = 223 zile - durata perioadei de încalzire real VARIANTA II 
tI=4088 numar de ore in perioada de încalzire redusa  VARIANTA I 
tII=4112 numar de ore in perioada de încalzire redusa  VARIANTA II 
 
Rezulta  
VARIANTA I: 

QL2,I= 955,16*(12,0-3,181)*4088 = 34.435,50 [kWh/an] 
 
VARIANTA II 

QL2,II= 989,03*(12,0-3,232)*4112 = 35.658,50 [kWh/an] 
 

VARIANTA I 
 

QL,I= ∑ QLi,I= 62.239,74 + 34.435,50 = 96.675,24[kWh/an] 
 

VARIANTA I 
 

QL,II= ∑ QLi,II= 62.684,85 + 35.658,50 = 98.343,35[kWh/an] 
 
 

6.1.10 Calculul aporturilor de caldura ale cladirii, Qg  
 
Perioada de incalzire normala 
t= 1240 h - numar de ore in perioada de încalzire ( VARIANTA I si VARIANTA II) 
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Tabelul 6.17 Aporturi interne de caldura conform SR EN ISO 13790/2005, anexa K 
Perioada Suprafata 

m2 
Durata 

perioadei 
[h] 

Aport  

[W/m2] 
Φi,h1  
[W] 

Birouri 586,20 1240 20 11.724,00 
Alte incaperi 269,76 1240 8 2.158,08 
 
Fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite:  
Φih1 = 13.882,08 [W] 

Pentru VARIANTA I si VARIANTA II: 
 

Qi1= Φih1 [kW] x t [h] = 13882,08/1000 x 1240 =17213,78 [kWh] 
 
Perioada de incalzire redusa 
 
Tabelul 6.18 Aporturi interne de caldura conform SR EN ISO 13790/2005, anexa K 

Perioada Suprafata 
m2 

Durata perioadei [h] Aport  

[W/m2] 
Φi,h1  
[W] 

Birouri 586,20 4088 4112 2 1.172,4 
Alte incaperi 269,76 4088 4112 1 269,76 
 
Fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite:  
Φih2 = 1.442,16[W] 
 
VARIANTA I 
t= 4088 h - numar de ore in perioada de încalzire. 

Qi2,I= Φih2 [kW] x t [h] = 1442,16/1000 x 4088 =5895,55 [kWh] 
 
VARIANTA II 
t= 4112 h - numar de ore in perioada de încalzire. 

Qi2,II= Φih2 [kW] x t [h] = 1442,16/1000 x 4112 =5930,16 [kWh] 
 
Calculul aporturilor solare prin elementele vitrate se face cu relatia 

 
Qs = Σ[Isj*ΣAsnj]*t [kWh]     

unde: 
Isj - radiatia solara totala medie pe perioada de calcul pe o suprafata de 1m² având 
orientarea ‘j’ [W/m²] 
Asnj - aria receptoare echivalenta a suprafetei ‘n’ având orientarea ‘j’ [m²] si se 
calculeaza cu relatia:  

Asnj =A*Fs*FF*g [m²], 
în care 
A - aria totala a elementului vitrat ‘n’ [m²]; 
Fs - factorul de umbrire a suprafetei n si se calculeaza cu relatia 

Fs= Fh*Fo*Ff, 
Fh - factorul partial de corectie datorita orizontului; 
Fo - factorul partial de corectie pentru proeminente; 
Ff - factorul partial de corectie pentru aripioare 
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FF reprezinta factorul de reducere pentru ramele vitrajelor dat de raportul dintre aria 
geamului si aria tâmplariei: FF=Ag/At 
g reprezinta transmitanta totala la energie solara a unei suprafete ‘n’ si se calculeaza 
cu relatia:g=Fw * g┴ , 
Fw - factor de corectie; Fw =0,45 (Tabelul H2, SR EN 13790-2004 –pentru rulouri 
venetiene albe montate la interior) 
g┴ - factor de transmisie totala a vitrajului pentru radiatiile perpendiculare pe vitraj 
g┴ = 0,75(vitraj dublu cu acoperire selectiva) 
g= g┴ x Fw = 0,75 x 0,45 =0,34 
 
Valorile factorilor Fh, Fo, Ff, Fw si g┴ se preiau din SR ISO 13790 anexa H. 
 
Tabelul 6.19 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire normala VARIANTA I si VARIANTA II 
 
Tip Orient. A 

(mp) 
Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s1 

F1 N - -  - - 22,15 - 
F2 S - -  - - 89,10 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,34 18,78 49,20 1145,73 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,34 34,26 49,20 2029,13 
T= 1240 ore  
 
Tabelul 6.20 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire redusa VARIANTA I  
 
Tip Orient. A 

(mp) 
Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s2 

F1 N - -  - - 21,68 - 
F2 S - -  - - 87,77 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,34 18,78 50,25 1286,25 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,34 34,26 50,25 2346,50 
T = 4088 ore din care soarele straluceste 1363 ore 
 
 
Tabelul 6.21 Aria receptoare echivalenta Asnj a suprafetelor vitrate pentru tâmplaria 
exterioara- perioada de incalzire redusa VARIANTA II  
 
Tip Orient. A 

(mp) 
Fs=FhxFoxFf 
 

FF g As 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Q s2 

F1 N - -  - - 21,68 - 
F2 S - -  - - 87,77 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,34 18,78 50,30 1295,08 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,34 34,26 50,30 2362,60 
T = 4112 ore din care soarele straluceste 1371 ore 
 
● Intensitatea radiatiei solare medii pe sezonul de încalzire se calculeaza ca o 
medie ponderata a intensitatilor medii lunare, cu numarul de zile ale fiecarei luni. 
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Tabelul 6.22 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- Perioada de incalzire normala 
VARIANTA I si VARIANTA II 
 

Luna Zile Ore cu inc.normala IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 168 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 160  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 168  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 176 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  2/3 8 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 8 48 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 184 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 168 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 160 9,4 

 
 
 
 
 
22,15 

49,0 

 
 
 
 
 
89,10 

20,2 

 
 
 
 
 
49,20 

20,2 

 
 
 
 
 
49,20 

T O T A L 222/223 1240         
 
Total : Qs1,I= Qs1,II=∑Qsi = 3235,86 [kWh] 
 
Qg1,I= Qi1,I+ Qs1,I= 17213,78 +3235,86 = 20449,64 [kWh] 
Qg1,II= Qi1,II+ Qs1,II= 17213,78 +3235,86 = 20449,64 [kWh] 
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Tabelul  6.23 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- Perioada de incalzire redusa 
VARIANTA I 

Luna Zile Ore cu inc.redusa IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 576 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 512  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 576  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 544 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  2 40 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 8 144 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 560 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 552 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 584 9,4 

 
 
 
 
 
23,48 

49,0 

 
 
 
 
 
89,85 

20,2 

 
 
 
 
 
50,25 

20,2 

 
 
 
 
 
50,25 

T O T A L 222 4088         
 
Total : Qs2,I=∑Qsi = 3632,74 [kWh] 
 
Qg2,I= Qi2,I+ Qs2,I= 5895,55 +3632,74 = 9528,30 [kWh] 
 
Qg,I=∑Qgi = 29.977,93 [kWh] 
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Tabelul  6.24 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- Perioada de incalzire redusa 
VARIANTA II 

Luna Zile Ore cu inc.redusa IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Ianuarie 31 576 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 28 512  19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 31 576  28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 30 544 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai  3 64 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie   77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie   77,1 108,9 79,8 79,8 
August   66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 8 144 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 31 560 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 30 552 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 31 584 9,4 

 
 
 
 
 
23,48 

49,0 

 
 
 
 
 
89,85 

20,2 

 
 
 
 
 
50,30 

20,2 

 
 
 
 
 
50,30 

T O T A L 223 4112         
 
Total : Qs2,II=∑Qsi = 3657,70 [kWh] 
 
Qg2,II= Qi2,II+ Qs2,II= 5930,16 +3657,70 = 9587,85 [kWh] 
 
Qg,II=∑Qgi = 30037,49 [kWh] 
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6.1.11 Necesarul de caldura pentru incalzirea cladirii, Qh 
 
Necesarul de caldura pentru încalzirea spatiilor se obtine prin diferenta intre pierderile 
de caldura ale cladirii, QL, si aporturile totale de caldura Qg, cele din urma fiind 
corectate cu factorul de utilizare,η1, astfel: 

Qh=QL- η1*Qg [kWh]     (24) 
unde: 
Qg,I = 29977,93  [kWh] aporturi totale de caldura – VARIANTA I 
Qg,II = 30037,49  [kWh] aporturi totale de caldura – VARIANTA II 
QL,I= 96675,24 [kWh/an] pierderi totale de caldura ale cladirii – VARIANTA I 
QL,II= 98343,35 [kWh/an] pierderi totale de caldura ale cladirii – VARIANTA II 
Rezulta  un coeficient adimensional: 
VARIANTA I: γ = 0,310 
VARIANTA II: γ = 0,305 
 
Deoarece coeficientul adimensional γ ≠ 1, η1 se calculeaza cu relatia: 

1a

a

1 1
1

+γ−

γ−
=η       (25) 

unde: 
a reprezinta un parametru numeric care depinde de constanta de timp τ; 

o
0aa

τ

τ
+=       (26) 

 a0 = 0,8 - parametru numeric (conform Metodologie Mc 001-II, Tab.1.2); . 
τ0= 70 h (conform Metodologie Mc 001-II, Tab.1.2); 
τ reprezinta constanta de timp care caracterizeaza inertia termica interioara a spatiului 
încalzit si se calculeaza cu relatia: τ= C/H, în care 
C reprezinta capacitatea termica interioara a cladirii 
 
VARIANTA I: HI=1489,00 [W/K] coeficient mediu de pierderi de caldura  
VARIANTA II: HII=1520,48 [W/K] coeficient mediu de pierderi de caldura  
 
Rezulta: 
VARIANTA I: 
τ= C/HI = 57,47 h 
aI =0,8+57,47/70=1,620 

8915,0
310,01
310,01

620,2

620,1

I,1 =
−

−
=η  

VARIANTA II: 
τ= C/HII = 56,35 h 
aII =0,8+56,28/70=1,604 

8916,0
305,01

305,01
604,2

604,1

II,1 =
−

−
=η  

 



 

 239 

rezulta Qh,I= 96675,24  - 0,8915*29977,93 = 69950,0 [kWh/an] 
Qh,II= 98343,35  - 0,8916*30037,49 = 71561,92[kWh/an] 
 

6.1.12 Calculul consumului de energie pentru încalzire Qfh 
 

Qfh = Qh + Qth - Qrh,h - Qrwh   [kWh/an]   (27) 

unde 
Qh, I = 69950,0 [kWh/an] - necesarul de energie pentru încalzirea cladirii- VARIANTA I; 
Qh,I I =71561,92 [kWh/an]-necesarul de energie pentru încalzirea cladirii- VARIANTAII; 
Qth reprezinta totalul pierderilor de caldura datorate instalatiei de încalzire, inclusiv 
pierderile de caldura recuperate. Se includ de asemenea pierderile de caldura 
suplimentare datorate distributiei neuniforme a temperaturii în incinte si reglarea 
imperfecta a temperaturii interioare, în cazul în care nu au fost deja luate în 
considerare la temperatura interioara conventionala. Se calculeaza cu relatia: 

 
Qth = Qem + Qd +Qs+Qg [kWh/an]    (28)  

în care 
Qd reprezinta energia termica pierduta pe reteaua de distributie  
Qg = pierderi de căldură ale sistemului de generare pe durata funcţionării, 
pe durata opririi sursei şi cauzate de un sistem de reglare şi control non-ideal. 
Qem reprezinta pierderile de caldura cauzate de un sistem non-ideal de 
transmisie a caldurii la consumator, calculate cu relatia  

Qem= Qem,str+ Qem,c [kWh/an]   (29) 
● Qem,str reprezinta pierderile de caldura cauzate de distributia 
neuniforma a temperaturii, calculate cu relatia 

Qem,str =Qh*(1- ηem)/ηem [kWh]   (30) 
ηem= 0,97 – eficienta sistemului de transmisie a caldurii în functie de tipul 
corpurilor de încalzire si necesarul mediu de caldura (MC 001 II-1 Anexa 
II. Tab. B1 – corpuri de incalzire statice sub fereastra); 
Rezulta:  
Qem, str, I=  2163,40  [kWh] 
Qem, str, II=  2213,25  [kWh] 
● Qem,c reprezinta pierderile de caldura cauzate de dispozitivele de 
reglare a temperaturii interioare utilizand metoda bazata pe eficienta 
sistemului de reglare ηc, care se calculeaza cu relatia: 

Qem,c =Qh*(1- ηc)/ηc [kWh]    (31) 
ηc = 0,99 – eficienta sistemului de reglare (MC 001 II-l Anexa II. Tab. B3) 
Rezulta: 
Qem,c,I= 706,56 [kWh] 
Qem,c,II= 722,85 [kWh] 
Qem,I = 2869,96 [kWh/an] 
Qem,II = 2936,10 [kWh/an] 
Qs = pierderi de căldură ale sistemului de stocare (nu este cazul). 

Qrh,h reprezinta caldura recuperata de la subsistemul de încalzire, respectiv tevi 
neizolate amplasate in spatii incalzite – este parte din Qd  

Q h,rh =Q inc,coloane +Q inc,racorduri  
Qrw,h reprezinta caldura recuperata de la subsistemul de preparare a apei calde:  

Q rwh =Q acc,coloane +Q acc,racorduri  
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6.1.13 Energia termica pierduta prin reteaua de distributie Qd 
 

Valoarea acestor pierderi termice depinde de configuraţia sistemului de 
conducte de distribuţie, amplasarea lor, tipul izolaţiei termice, temperatura agentului 
termic, tipul dispozitivelor de reglare şi control etc. 
Pentru a calcula pierderea de caldura pe reteaua de distributie este necesar sa se 
faca urmatoarele precizari: 
 
1.Cladirea este alimentata de la centrala termica proprie amplasata in demisol. 
2.Conductele de distributie orizontale sunt amplasate in demisol, in incaperi 
neincalzite. Conductele de distributie  sunt izolate, grosimea izolatiei este 0,75 x d 
3.Sistemul de conducte este bitubular (tur+retur); 
4.Distributia este orizontala si este montata sub tavanul demisolului  
5.Cazan de incalzire cu condensatie functionind cu combustibil gazos 
 
Energia termica pierduta prin reteaua de distributie se calculeaza cu relatia: 

Q d =ΣU '
i *(θm -θ ai ) *L i *t H     [kWh/an]    (32) 

- U’i= valoarea coeficientului de transfer de caldura; 
Li -lungimea conductei [m] 
Lea= 4 [m] - lungimea echivalenta a armaturilor pentru conducte neizolate,cu diametrul 
< 100 mm 
Lea= 1,5 [m] - lungimea echivalenta a armaturilor pentru conducte izolate, cu diametrul 
< 100 mm. 
 
Tabelul 6.25 Calculul Qd1  - energia termica pierduta pe distributie izolata, coloane 
neizolate  si racorduri neizolate situate in spatiul incalzit si in demisol in perioada de 
incalzire normala VARIANTA I si VARIANTA II 
Perioada 
de 
incalzire 

 
tH 
(h) 

di 
(m) 

da 
(m) 

Li(m) Lea(m) Ui’ 
(W/ 
mK) 

θ m  
(C) 

θ ai  
(C) 

∆θ 
(C) 

Qd1 
(kWh) 

Incalzire 
normala 

1240 0,057 
0,028 
0,022 
0,015 

0,1425 
0,028 
0,022 
0,015 

60 
50 
28 
430 

8 
24 

0,35 
0,9 
0,9 
0,9 

38 
38 
38 
38 

8 
18,63 
18,63 
18,63 

30 
19,37 
19,37 
19,37 

873 
 
11333 

TOTAL          12206 
 
Tabelul 6.26 Calculul Qd2,I  - energia termica pierduta pe distributie izolata, coloane 
neizolate  si racorduri neizolate situate in spatiul incalzit si in demisol in perioada de 
incalzire redusa VARIANTA I 
Perioada 
de 
incalzire 

 
tH 
(h) 

di 
(m) 

da 
(m) 

Li(m) Lea(m) Ui’ 
(W/ 
mK) 

θ m  
(C) 

θ ai  
(C) 

∆θ 
(C) 

Qd1 
(kWh) 

Incalzire 
redusa 

4088 0,057 
0,028 
0,022 
0,015 

0,1425 
0,028 
0,022 
0,015 

60 
50 
28 
430 

8 
24 

0,35 
0,9 
0,9 
0,9 

23 
23 
23 
23 

8 
12,0 
12,0 
12,0 

15 
11 
11 
11 

1460 
 
21530 

TOTAL          22990 
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Tabelul 6.27 Calculul Qd2,II  - energia termica pierduta pe distributie izolata, coloane 
neizolate  si racorduri neizolate situate in spatiul incalzit si in demisol in perioada de 
incalzire redusa VARIANTA II 
Perioada 
de 
incalzire 

 
tH 
(h) 

di 
(m) 

da 
(m) 

Li(m) Lea(m) Ui’ 
(W/ 
mK) 

θ m  
(C) 

θ ai  
(C) 

∆θ 
(C) 

Qd1 
(kWh) 

Incalzire 
redusa 

4112 0,057 
0,028 
0,022 
0,015 

0,1425 
0,028 
0,022 
0,015 

60 
50 
28 
430 

8 
24 

0,35 
0,9 
0,9 
0,9 

23 
23 
23 
23 

8 
12,0 
12,0 
12,0 

15 
11 
11 
11 

1467 
 
21657 

TOTAL          23124 
αa= 1/0,33 [W/m²K] 

θm =
2

returtur θ+θ
 = 38.0 ºC pentru perioada de incalzire normala 

θai = 18,63 ºC pentru perioada de incalzire normala 

θm =
2

returtur θθ +
 = 23.0 ºC pentru perioada de incalzire redusa 

θai = 12,00 ºC pentru perioada de incalzire redusa 
λD – coeficientul de conductie al izolatiei din vata minerala in stare buna(W/mK)  
λD =0,046   [W/mK] 
 
Qd,I  =ΣU '

i *(θm -θ ai ) *L i *t H  = 35196,0 kWh/an   

Qd,II  =ΣU '
i *(θm -θ ai ) *L i *t H  = 35330,0 kWh/an   

din care pierderi recuperabile :  
-VARIANTA I: 32863,0 kWh/an 
-VARIANTA II: 32990,0 kWh/an 
 

Qth,I = Qem,I + Qd,I + Qg,I= 2869,96 + 35196,0 + 2276,8 = 40342,76 [kWh/an] 
Qth,II = Qem,II + Qd,II + Qg,II= 2936,10 + 35330,0 + 2312,8 = 40578,9 [kWh/an] 

 
Qg = pierderi de căldură ale sistemului de generare pe durata funcţionării, pe 
durata opririi sursei şi cauzate de un sistem de reglare şi control non-ideal. 
Qg - pierderea de căldură totala la nivelul generatorului se calculeaza în functie de 
randamentul sezonier net cu relatia: 
 
VARIANTA I: 
 

net,g

net,g
I,out,gI,g

1
QQ

η

η−
= = 111562,53 kWh/an x 0,0204= 2276,8 kWh/an 

 
VARIANTA II: 
 

net,g

net,g
II,out,gII,g

1
QQ

η

η−
= = 113374,59 kWh/an x 0,0204= 2312,8 kWh/an   

Qg,out – se calculeaza în functie de tipul de cazan: 
- pentru cazane de încălzire si preparare acc (indirect, cu boiler de acumulare): 
Qg,out = Qh + Qem + Qd + Qacm - kWde       
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VARIANTA I: 
Qg,out, I = 69950,0 kWh/an + 2869,96 kWh/an + 35196,0 kWh/an + 3722,07 – 
0,25x702,0 kWh/an = 111.562,53 kWh/an 
 
Calculul necesarului de energie termica la nivelul sursei, Qg,in :  

32,113839
980,0

53,111562Q
Q

net,g

I,out,g
I,in,g ==

η
=  kWh/an     

 
VARIANTA II: 
Qg,out, II= 71561,92kWh/an + 2936,10 kWh/an + 35330,0 kWh/an + 3722,07 – 
0,25x702,0 kWh/an = 113.374,59kWh/an 
 
Calculul necesarului de energie termica la nivelul sursei, Qg,in :  

36,115688
980,0

59,113374Q
Q

net,g

II,out,g
II,in,g ==

η
=  kWh/an     

Eficienta neta a cazanului (MII-1 Tabel 1.7 si 1.8): 
 
Cazan cu condensare, incarcatura maxima ηmax = 101% 
Cazan cu condensare, incarcatura minima 30 %, ηpart =107 % 
Eficienta bruta a cazanului (MII/1 Tabel 1.8.) 
ηg,brut= f × ηg,net 

ηgbrut= 0,901 x 1,07 = 0,964,(Pentru gaz metan) f = 0,901- pentru incarcare de 30% 
ηgbrut= 0,901 x 1,01 = 0,91 , (Pentru gaz metan) f = 0,901 -pentru incarcare maxima 
  
Randamentul sezonier se calculeaza în functie de randamentul sezonier brut şi net al 
cazanelor. 
Pentru cazanele de incalzire in condensatie cu combustibil gazos cu care este 
echipata cladirea de referinta, cu flacare de veghe(p=1),cazan in condensatie b= 1,din 
Tabelul 1.9. rezulta nr. de ecuatie 102. 
 
Din Tabelul 1.10. rezulta ecuatia cu care se calculeaza randamentul sezonier brut al 
cazanului: 
η = 0.5(ηmax + ηpart) – 2.0 – 4p= 0,5 x (101+107)% -2,0 – 4 x 1 = 98 % 
Randamentul sezonier net 
Pentru a calcula randamentul sezonier net al cazanelor se aplica ecuatia urmatoare:  
 ηg,net = 1/f × ηg,brut = 1/0,901 x 98 = 108,7 %      
 
Energia recuperabilă 

In timpul functionarii pompelor de circulatie o parte din energia electrica este 
transformata în energie termica şi transferata apei. O alta parte din energia termica 
este transferata (transmisa) mediului ambiant. Ambele fractiuni energetice sunt 
recuperabile. 
 
Energia recuperata din apa este: 

e,dw,r,d W25,0Q ⋅= = 175,5    [kWh/an]  
 
Energia recuperata din aer este: 
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e,da,r,d W25,0Q ⋅=  = 0,0   [kWh/an]  
Centrala termica este montata in demisolul neincalzit. 
KWd,e – este partea termică recuperată din energia electrică de acţionare a 
pompelor, conform Mc001/II  Anexa II.1.E pct.6 
 
Wde = 702 kWh  pentru cazane cu volum redus de apa si dp variabil. 
 
Consumul de energie pentru încălzirea clădirii: 

 
Qf,h = (Qh - Qrhh - Qrwh) + Qth  [kWh/an] 

 
Qh -  reprezinta necesarul de energie pentru încălzirea clădirii; 
Qr - este căldura recuperată de la echipamentele auxiliare, de la instalaţiile de 
încălzire şi de preparare a apei calde menajere şi de la mediul înconjurător 
Qth - reprezintă totalul pierderilor de căldură datorate instalaţiei de încălzire, inclusiv 
pierderile de căldură recuperate.  

Qth = Qem + Qd + Qs + Qg  

 
VARIANTA I: 
 

Qf,h,I= 69950,0 – 32863,0 –284,15 + 40342,76  = 77145,61 kWh/an 
 
VARIANTA II: 
 

Qf,h,II= 71561,92 – 32990,0 –284,15 + 40578,90  = 78866,67 kWh/an 
 

 
Q h,rh = Qd = căldura recuperata din pierderi de la subsistemul de încălzire aflat in spatii 
incalzite: distributie +coloane + racorduri- perioada de incalzire  
Q w,rh = Qac,d = căldura recuperata de la subsistemul de preparare a a.c.c. pe perioada 
de incalzire; 
 
 
6.2 Calculul consumului de energie pentru apa calda de consum 
Qacm 
 
VARIANTA UNICA 
 

Qacm=Qac+Qac,c+Qac,d + Qac,s + Qac,g [kWh/an]    (33) 
unde: 
Qac reprezinta necesarul de caldura pentru prepararea apei calde de consum livrate, 
calculat cu relatia 

Qac=ρa*c
a*Vac*(θac-θar) [kWh/an]    (34) 

Se va tine cont de faptul ca in perioada de incalzire apa calda de 50 C va fi 
preparata de cazane, iar in perioada de vara apa calda de 45 C va fi preparata de 
panouri solare si stocata in acumulatoare de apa calda izolate. 

ρa = 988,0 [kg/m²J] - densitatea apei calde de consum la temperatura de 50°C; 
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ca = 4,182 [kJ/kgK] - caldura specifica a apei calde de consum la temperatura 
de 50°C; 
Vac reprezinta volumul necesar de apa calda de consum pe perioada 
consumata [m3/an], calculat cu relatia 
Vac= a*Nu/1000 [m3/an] în care 

a = 5 [l/angajati zi] - necesarul specific de apa calda de consum conform 
MC001 III Anexa II.3A; 
Nu = 47 angajati  - numar de persoane din cladire; 

Rezulta Vac = 0,235 [m3/zi] 
θac = 50 [ºC] - temperatura apei calde de consum preparata iarna de cazane; 
θac = 45 [ºC]-temperatura apei calde de consum preparata vara de panouri 

solare; 
θar= 9,5 [ºC] – temperatura medie a apei reci care intra în sistemul de preparare 
a apei calde de consum – rauri de campie sau lacuri,in perioada de iarna 
θar= 17 [ºC] – temperatura medie a apei reci care intra în sistemul de preparare 
a apei calde de consum – rauri de campie sau lacuri,in perioada de vara 

Nr. de zile ocupate :5 zile/saptamana, 260 zile/an din care 1240 ore in care 
functioneaza incalzirea si 840 ore cand apa calda este preparata de panouri solare. 
 

Qac = 988,0 x 4,182 x 0,235 x (260 zile) x (50-12,5) /3600) = 2.629,73[kWh/an] 
 
Pentru perioada de iarna:  
VARIANTA I si VARIANTA II: 
 
Qac,iarna = 988,0 x 4,182 x 0,235 x (1240:8 ore) x (50-9,5) /3600) = 1.693,14[kWh/an] 
 
Energia necesara producerii apei calde de 45 C cu panouri solare este: 

Qac,vara = 990,0 x 4,182 x 0,282 x 105 zile x (45-17) /3600) = 953,5[kWh/an] 
 

Vac= a*Nu/1000 [m3/an] în care 
a = 6 [l/angajati zi] - necesarul specific de apa calda de consum conform 
MC001 III Anexa II.3ª- apa calda de 45 C; 
Nu = 47 angajati  - numar de persoane din cladire; 

Rezulta Vac = 0,282 [m3/zi] 
 
Energia produsa de panouri solare (calcul estimativ) 
Panouri cu orientare estica si vestica  amplasate pe acoperisul cladirii(cca 8 buc 
panouri de 2,2 mp/panou): 
Luna mai : I = 2 x 73,9 W/mp  
Luna iunie : I = 2 x 80,2 W/mp  
Luna iulie : I = 2 x 79,8 W/mp  
Luna august : I = 2 x 70,3 W/mp  
Luna septembrie I = 2 x 74,2 W/mp 
Suprafata panourilor solare: 8 buc x 2.2 mp= 17,6 mp 
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Tabelul 6.28 Durata de stralucire a Soarelui: 
Cf. STAS 6648/2 

 Luna Ore/luna Ore/zi 
 max min med max min mediu 

Ian 111 31 65 3,55 1,0 2,09 
Febr 105 43 66 3,73 1,55 2,27 

Martie 189 54 128 6,10 1,73 4,1 
Aprilie 193 139 162 6,46 4,64 5,37 

Mai 262 193 223 8,46 6,19 7,19 
Iunie 281 203 241 9,37 6,82 8,0 
Iulie 285 213 255 9,19 6,85 8,19 

August 295 194 247 9,56 6,28 8,0 
Septembrie 245 117 196 8,19 3,91 6,55 
Octombrie 206 75 159 6,64 2,46 5,10 
Noiembrie 144 39 92 4,83 1,27 3,09 
Decembrie 82 13 59 2,64 0,46 1,91 

 
 
-mai : 139 h x 17,6 mp x 73,9 W/mp = 181,0 kWh 
-iunie    : 193 h x 17,6 mp x 80,2 W/mp = 272,0 kWh  
-iulie   : 203 h x 17,6 mp x 79,8 W/mp =285,0 kWh  
-august   : 213 h x 17,6 mp x 74,2 W/mp = 278,0 kWh  
-septembrie :194 h x 17,6 mp x 70,3 W/mp =  240,0 kWh  
TOTAL:  1256 kWh/an 
Necesar de caldura pentru prepararea acc: 
In perioada de 15.04 – 15.09. acc se poate asigura cu ajutorul energiei solare in 
procent de 100 %  

 
Qac,c reprezinta pierderea de căldură datorată furnizării/utilizării la consumator a apei 
calde la temperatură diferită fata de temperatura nominală de calcul [J], calculata cu 
relatia: 

Qac,c=Σρa*ca*Vac,c*(θac,c-θar) [kWh/an]     (34) 
unde 
ρa = 992,2 [kg/m3] - densitatea apei calde de consum la temperatura de 40°C; 
ca = 4,182 [J/kgK] - caldura specifica a apei calde de consum la temperatura de 
40°C;  
Vac,c reprezinta volumul corespunzator pierderilor si risipei de apa calda de 
consum, pe perioada considerata [m3/perioada], calculat cu relatia: 

Vac,c= Vac*f1*f2- Vac [m
3/perioada]  

Pierderile de apă s-au estimat după starea tehnică a armăturilor 
obiectelor sanitare care sunt in stare tehnica buna,fara risipa de apa 

Rezulta:  
Qac,c = 0,0  [kWh/an]  

 
Qac,d pierderea de căldură pe conductele de distribuţie [J]; pierderea de căldură 
depinde de lungimea reţelei sistemului de distribuţie a apei calde de consum, de 
amplasarea conductelor de distribuţie, de izolarea lor termică, de temperatura apei 
calde şi de sistemul de control aferent; se calculeaza cu relatia 
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Qac,d=ΣU´i*(θm-θai) *Li*tH [kWh/an],   (35) 
unde: 
U´i coeficientul specific de pierderi de caldura pe unitatea de lungime de conducta si, 
pentru conductele izolate se calculeaza cu relatia data in Mc001/II-Partea 3, Anexa 
II.3.K, pct.K.3.2: 

AAR

A
R

d
1

d
d

ln
2
1

U

×α
+

λ

π
=  [W/mK],    (36) 

în care 
λ – conductivitatea termică a izolaţiei 
dA – diametrul exterior al conductei, inclusiv izolaţia (m) 
dR – diametrul conductei (m) 
αA – coeficientul de transfer de căldură (W/m2K) 
Se poate considera αA = 8 W/m2K 
 
θm=(θtur+θretur)/2= (45+40)/2 = 42,5 [ºC]  
θai reprezinta temperatura aerului exterior conductelor = 18,63 [ºC] 
Li - lungimea conductei [m] 
tH= 1240 h - numarul de ore în pasul de timp [h]  program de furnizare acc 8h/zi  
 
α= 8 [W/m²K] – coeficientul global de transfer termic [W/m²K] – distributie la demisol 
neincalzit (anexa II.3.K MC 001 II)  
 
Conf. Mc001/II-Partea 3, Anexa II.3.K, Tabel I.3, coeficientul specific de pierdere de 
caldura este prezentat in tabel. 
Pierderile totale de energie termică (Qac,d) prin sistemul de distribuţie se calculează 
prin însumarea energiei termice pierdute prin fiecare secţiune. 
 
Tabelul 6.29 – Calculul Qd  . – Perioada de incalzire normala 
 

t(H) d(i) d(a) L(i) U’(i) θ(m) θ(ai) ∆θ Qac(dj) Nr. 
crt [h] 

RETEA 
 [m] [m] [m] [W/mK

] 
[°C] [°C] [°C ] [kWh/an] 

1 1240 1” 0,025 0,0625 22 0,2 42,5 8,0 34,5 
2 1240 1” 0,025 0,025 16 0,2 42,5 18,63 23,87 
3 1240 ¾” 0,020 0,020 12 0,2 42,5 18,63 23,87 
4 1240 ½” 0,015 0,015 20 0,2 42,5 18,63 23,87 

188,23 
 

284,15 

          472,38 
 
In perioada neocupata nu se prepara apa calda. 

 
Qac,d,I,II= ΣQac,d=472,38kWh/an 

 
din care pierderile de caldura recuperate ale conductelor de apa calda de consum 
calculate pentru perioada de incalzire:(M III.1.4.19) 
 

 ccracorduriacoloaneaccrwh QQQ += =284,15 [kWh/an] 
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Qac,s   pierderea de căldură corespunzătoare sistemelor de acumulare/stocare a apei 
calde de consum [ J ];  
Qac,g  pierderea de căldură aferentă echipamentului de preparare a apei calde de 
consum cât şi pe circuitul de agent termic primar, atât pe perioada de funcţionare a 
acestuia cât şi pe perioada de nefuncţionare.Echipamentul de preparare fiind cazanul 
de incalzire, pierderea de caldura aferenta cazanului a fost calculata la capitolul 
anterior. 

Pierderile de căldură prin mantaua boilerelor de preparare a apei calde de 
consum  IARNA 

 
Pierderile de căldură ale boilerului de 200 l sunt reprezentate de pierderile de 

energie prin mantaua recipientului. Aceste pierderi pot fi cuantificate pe perioada unui 
an.Boilerul cu 2 serpentine  are V= 200 l si este amplasata in centrala termica.(t=8 C) 

Cf. MII/3.16.1.-Cantitatea anuală de căldură disipată prin mantaua boilerului 
amplasat în CT (în spaţiu neincalzit) se determină cu relaţia: 

 

)(n
10,0

S001,0
Q ambacbh

iz

iz

m

m

Lat
s,ac θ−θ×

λ

δ
+

λ

δ
+

×
= ,  [kWh/an]  (37) 

în care: 

LatS - suprafaţa laterală  a boilerului = 2,873 mp  [m2] 

mδ - grosimea peretelui boilerului (metal)0,01    [m] 

mλ  - conductivitatea termică a peretelui 58 W/mk (otel) [W/mK] 

izδ  - grosimea medie a izolaţiei 0,10 m    [m] 

izλ - conductivitatea termică a izolaţiei, în funcţie de starea acesteia- stare buna,  

izλ = 0,046 W/mK         [W/mK] 

khn - numărul mediu de ore de livrare a apei corespunzătoare  

pentru fiecare lună k din sezonul de încăzire   [h/lună] 

acbθ  - temperatura medie a apei în acumulatorul de apă caldă de consum, determinată 
cu relaţia:  

0acacb 70,0 θ×=θ = 0,7 x 60 C = 42 C 

unde 0acθ  reprezintă temperatura de preparare a apei calde de consum, în secţiunea 
de ieşire din echipamentul de stocare.Calculul se face pentru perioada de incalzire. 
 
Tabel 6.30 Calculul Qac,s 
 
Perioada de 
inc, ore 

 
tH 
(h) 

iz

iz

m

m

Lat

10,0

S001,0

λ

δ
+

λ

δ
+

×
 )( ambacb θ−θ  θacb  

(C) 
θamb  
(C) 

Qac,s 

(kWh) 

 1240 0,0126 34 42,00 8 530,0 
 

 
Qac,s,iarna = 530,00 kWh/an 
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Pierderile de căldură prin mantaua rezervorului de stocare de apa calda produsa 
de panourile solare VARA 
 
Pierderile de căldură al rezervorului de stocare apa calda de  200l este reprezentata 
de pierderile de energie prin mantaua recipientului si pot fi cuantificate pe perioada 
unui an.  
Rezervor de stocare  V= 200 l, 1 buc. Se presupune ca vara intreaga cantitate de apa 
calda va fi produsa de panourile solare. 
 
Cantitatea anuală de căldură disipată prin mantaua rezervoarelor amplasate in 
camera tehnica se determină cu relaţia (MII/3 , II.3.16.1): 
 

)(n
10,0

S001,0
Q ambacbh

iz

iz

m

m

Lat
s,ac θ−θ×

λ

δ
+

λ

δ
+

×
=  [kWh/an] 

 
 
Calculul se face pentru toata perioada de vara, considerand in prima faza ca panourile 
solare produc acm de 45 C cca 8 h/zi. 
 
Tabelul 6.31 Pierderi de caldura prin mantaua rezervoarelor VARIANTA I si 
VARIANTA II 
 tH 

(h) 

iz

iz

m

m

Lat

10,0

S001,0

λ

δ
+

λ

δ
+

×
 

)( ambacb θθ −  θacb  
(C) 

θamb  
(C)in 
CT 

Qac,s 
(kWh) 

TOTAL 840 0,0126 8,5 31,5 23,0 89,96 
 
 

Qac,s,vara = 89,96 kWh/an 
 
Qac,s= Qac,s,iarna + Qac,s,vara = 619,96 kWh/an 
 

 
Qacm=Qac+Qac,c+Qac,d + Qac,s + Qac,g = 3.722,07 [kWh/an]   
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6.3 Calculul consumului de energie pentru iluminat 
Varianta unica 

 
 
Calculul necesarului de energie pentru iluminat, se realizeaza conform Metodologiei 
MC 001 – P IV anexaII.4.A.1 si anexa II.4.B.1 
 
În cazul clădirii analizate (cladire pentru birouri), puterea electrică absorbită din 
reţeaua electrică poate fi considerată, din punct de vedere al performanţei energetice, 
ca fiind: puterea nominală a corpului de iluminat iP  şi puterea parazitară pP . 

Puterea nominală a corpului de iluminat este formată din puterea nominală a 
sursei (surselor de lumină), puterea nominală a balastului (balasturilor) montat(e) în 
circuitul de alimentare, puterea nominală a altor receptoare consumatoare de energie 
electrică, măsurate în cazul funcţionării la parametrii nominali a corpului de iluminat 
sau în cazul emisiei unui flux luminos maxim atunci când se poate varia fluxul luminos 
emis de sursele de lumină. 

Puterea parazitară este puterea absorbită de întregul sistem (corp de iluminat + 
aparate necesare funcţionării) şi trebuie măsurată când corpul de iluminat este în 
stand-by. Pentru corpurile cu senzor de prezenţă aceasta poate fi puterea nominală a 
detectorului de prezenţă, iar în cazul iluminării de siguranţă puterea necesară pentru a 
încărca bateriile. 

Puterea  nominală a unei surse de lumină, cP  -  Reprezintă valoarea puterii 
declarate de fabricant pentru o sursă de lumină care funcţionează în condiţiile 
specificate. Puterea   nominală este uzual marcată pe sursa de lumină; 
Unitate de măsură [ ]W .  

Puterea electrică a corpului de iluminat iP  - este reprezentată de puterea 
consumată de sursele de lumină care echipează corpul de iluminat, balast (balasturi) 
şi alte aparate electrice necesare funcţionării acestora, măsurată în situaţia 
funcţionării normale sau în cazul emisiei unui flux luminos maxim, atunci când 
corpurile de iluminat pot fi acţionate prin intermediul unui variator de tensiune. 
Unitatea de măsură [ ]W . 

Puterea parazitară piP  este puterea nominală a corpului de iluminat măsurată 

când acesta este în „stand-by”. Pentru corpurile de iluminat cu detector de prezenţă, 
puterea parazitară este puterea absorbită de detector, iar pentru cele din iluminatul de 
siguranţă puterea parazitară este puterea necesară pentru a încărca bateriile. 
Unitatea de măsură: [ ]W . 

Cf. MII/4.4.2. metoda simplificata de calcul pentru calculul consumului de 
energie pentru iluminat este folosind relatia: 

1000
Pt

A6W nu
ilum

∑
+=  [ ]an/kWh      (38) 

Wilum= 6 x 855,96 + (2050 x 8,977)=23538,61 kWh/an 
unde: (cf. Anexa II.4.A1.) 

( ) ( )ONODDu FtFFtt ⋅+⋅⋅=  = 2050 h/an 

nP - puterea instalată = 8,977kW = suma puterilor nominale ale tuturor surselor de 
lumină montate în corpurile de iluminat aferente sistemului de iluminat la care se 
cumulează  puterea totală a aparatajului auxiliar.  
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Relaţia de calcul este:  
( )[ ]acn PPnNP +=  [ ]W     (39) 

unde: 
N - numărul de corpuri de iluminat;  
n  - numărul de surse de lumină montate în corpul de iluminat; 

cP  - puterea nominală a unei surse de lumină; 

aP - putere aparataj auxiliar; 
 
Conf. Anexei II.4.A1. - pentru cladiri de birouri 
tD - timpul de utilizare al luminii de zi în funcţie de tipul clădirii : 2250 ore/an 
tN - timpul în care nu este utilizată lumina naturală : 250 ore/an 
FD- factorul de dependenţă de lumina de zi care depinde de sistemul de control al 
iluminatului din clădire şi de tipul de clădire:0,8  sistem de control cu senzor de lumina 
naturala 

OF  - factorul de dependenţă de durata de utilizare: 1,0 sistem de control manual 

A -  aria totală a pardoselii folosite din clădire [ ]2m = Autila= Sinc=855,96 m2  
 
Tabelul 6.32  Energia electrica consumata pentru iluminat-cladirea reabilitata 
Nr.crt. Destinatie Suprafata 

(mp) 
Em 
[lx] 

Pi [W/mp] 
Cf.Anexa 
II.4.B.1. 

Ptotal 
[kW] 

1 Birouri 586,2 500 13,7 8030,94 
2 Arhiva 13,7 200 5,0 68,50 
3 Casa scarii 79,50 100 3,3 262,35 
4 Grupuri sanitare 46,30 300 3,3 152,79 
5 Hol 82,06 100 3,3 270,80 
6 Magazii  4,7 100 3,3 15,51 
7 Bufet 24,30 150 3,3 80,19 
8 Sala echipamente 19,20 200 5,0 96,0 
 TOTAL 855,96   8977,0 
 
 
Indicatorul LENI se stabileşte din relaţia: 

LENI = 
A

Wilum  [ ]an/m/kWh 2    (40) 

unde: 
 

ilumW  reprezintă energia electrică consumată de sistemele de iluminat din clădire. 
LENI = 23538,61/855,96 = 27,50 [kWh/m2/an] 

 
Nota: Aprecierea corectă a performanţei energetice şi încadrarea clădirii într-o 
clasă de consum energetic se face numai în condiţiile în care sistemele de iluminat 
din clădire realizează gradul de confort vizual minim impus prin reglementările tehnice  
în vigoare. In cazul cladirii reabilitate  aceasta conditie este satisfacuta. 
 
 
 



 

 251 

 
6.4 Calculul consumului de energie pentru instalatia de climatizare  
 

6.4.1 Calculul energiei necesare răcirii incaperilor din clădirea de birouri, 
asigurarea unei temperaturi interioare prescrise precum şi al energiei 
consumate de sistemul de climatizare  

 
-Sistem de climatizare aer-apa, numai recirculare( fara aer proaspat), cu 
ventiloconvectoare 
Necesarul de energie pentru răcire este calculat pe baza bilanţului termic efectuat 
pentru întreaga clădire .  
-Din punct de vedere termic, clădirea poate fi considerată- ca o singură zonă termică 
(spaţiile sunt răcite pe cale mecanică şi temperaturile prescrise pentru răcire nu diferă 
cu mai mult de 4 K) 
-Spaţiile neclimatizate de dimensiuni reduse vor fi incluse în cadrul unui spaţiu mare 
climatizat si  ele se vor trata ca spaţii climatizate. 

-In calcul s-a utilizat metoda lunara. 

 
Tabel 6.33 Rezistente termice corectate pentru cladirea reabilitata: 

Nr. 
crt 

ELEMENT Aj 
[m2] 

R’m,j 
[m2K/W] 

U’j 
W/(m2K) 

L=U’jAj 

1. Pereti ext. N si S VAR. I 342,46 2,865 0,349 119,53 
 Pereti ext. N si S VAR. II 342,46 2,473 0,404 138,48 
2. Pereti ext. V, VAR. I 122,48 3,128 0,320 39,16 
 Pereti ext. V, VAR. II 122,48 3,061 0,327 40,01 
3. Pereti exteriori E 194,25 2,932 0,341 66,25 
4. Suprafata vitrata 210,07 0,490 2,041 428,71 
5. Planseu pod 173,16 6,653 0,150 26,03 
6. Planseu spatii reci 48,32 3,610 0,277 13,39 
7. Pl. spatii neinc. VAR.I 133,90 3,147 0,318 42,55 
 Pl. spatii neinc. VAR.II 133,90 2,314 0,432 57,87 

VARIANTA I 1224,64   Σ=735,62 
VARIANTA II 1224,64   Σ=770,74 

 
 
Tabel 6.34 SUPRAFETE TOTALE ALE PERETILOR EXTERIORI IN 
SUPRASTRUCTURA, DUPA ORIENTARE 
 

Nr. 
crt. 

ORIENTARE SUPRAFATA 
TOTALA  

[mp] 

SUPRAFATA 
VITRATA  

[mp] 

SUPRAFATA 
OPACA  

[mp] 
1. NORD 171,23 - 171,23 
2. SUD 171,23 - 171,23 
3. EST 263,40 69,15 194,25 
4. VEST 263,40 140,92 122,48 

5. Total general 869,26 210,07 659,19 
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Tabelul 6.35 Valorile medii ale intensitatii radiatiei solare Ir pentru Cluj- Napoca [W/m2] 

LUNA  Nord Sud Est Vest 
Ianuarie 12,1 71,2 28,3 28,3 
Februarie 19,1 101,6 50,8 50,8 
Martie 28,7 102,6 64,8 64,8 
Aprilie 38,8 94,2 75,4 75,4 
Mai 65,2 90,4 73,9 73,9 
Iunie 77,4 97,8 80,2 80,2 
Iulie 77,1 108,9 79,8 79,8 
August 66,7 120,2 70,3 70,3 
Septembrie 46,6 117,3 74,2 74,2 
Octombrie 23,6 120,8 63,1 63,1 
Noiembrie 14,2 73,5 32,3 32,3 
Decembrie 9,4 49,0 20,2 20,2 

 
Tabelul 6.36 Temperaturi exterioare medii lunare si temp. medie anuala θa– Mun.Cluj 
Napoca 

LUNA / Te,med [°C] 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tmed,an 
[°C] 

-3,6 -1,2 4,0 9,1 14,2 16,7 18,3 17,7 14,1 8,5 2,9 -1,2 8,3 
 
Temperatura interioară în perioada de răcire se scrie ca o medie ponderată dintre 
temperaturile interioare din aceleaşi zone (θj) cu suprafeţele pardoselilor zonelor j 
(Ap,j):  

∑

∑ θ

=θ

j
j,p

j
j,ij,p

i A

A

 =25 C       (41) 

în care : 

ji ,θ  temperatura prescrisă a spaţiului j în perioada de răcire, [ºC]; 

Ap,j aria pardoselii utile a spaţiului j, [m2]= 855,96 W; 
 
 

6.4.2 Calculul coeficientului de transfer de caldura , H in perioada in care 
functioneaza instalatia de climatizare. 

 
H = Hv + HT   
 

K/W0,0
6,3

40,2755x0,0x005,1x2,1
6,3

V.n.c.
H aaa

v ==
ρ

=  

 
Rezulta coeficientul de transfer de caldura prin ventilare datorat aerului refulat pentru 
perioada ocupata: 
HV =0,0 [W/K] 
In perioada in care functioneaza instalatia de climatizare NU se utilizeaza 
ventilarea naturala. 
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Calculul coeficientului de transfer de caldura al cladirii prin transmisie, HT: 
 

HT = L + Ls + Hu [W/K]     (42) 
unde: 
L - coeficientul de cuplaj termic prin anvelopa cladirii [W/K]; 
Ls - coeficient de cuplaj termic prin sol [W/K]; se neglijeaza 
Hu - coeficientul de transfer termic de la incaperi neclimatizate  

]K/W[
'R

A
'UAL

j

j
jj ∑∑ ==      (43) 

in care: 
Uj - transmitanta termica corectata a partii ‘j’ din anvelopa cladirii [W/m²K], U’j=1/R’j 
Aj - aria pentru care se calculeaza U’j [m²] 
 
VARIANTA I : 
LI= 667,04 [W/K] 
(se insumeaza numai Lj pentru elementele de anvelopa care sunt in contact cu 
exteriorul, nu si cu spatii neincalzite) 
Hu = coeficient de transfer termic prin anvelopa clădirii spre spatii neclimatizate  
( W/K) 
Hu = Hiu x b  

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

Hiu = coeficient de transfer termic de la spatiile neclimatizate la spatiile climatizate 
Hiu =Σ LT,iu+ HV,iu 
LT,iu,1= 42,55 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului peste demisolul 
neclimatizat 
LT,iu,2= 26,03 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului de pod neclimatizat 
HV,iu= coeficient de transfer de caldura prin ventilare de la spatiile climatizate la 
spatiile neclimatizate 

K/W0,0
6,3

V.n.c.
iu,H iuaa

v =
ρ

=  

HV,iu,1= 0,0 
HV,iu,2=0,0 
      Conform C107/3 Tabelul IV,n = 0 daca elementul de construcţie care delimiteaza 
spatiul climatizat de cel neclimatizat(planseul sau perete) este făra goluri sau orificii de 
ventilare. 
H iu = 42,55 +26,03 = 68,58 W/K 
Hue = LT,ue+ HV,ue 
LT,ue  -coeficient de cuplaj termic al elementelor de constructie ale spatiului 
neclimatizat in contact cu mediul exterior 
 
Calculul Hue pentru demisol: 
 
LT,ue,1  = 26,378 W/K (demisol-placa pe sol) 
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LT,ue,2  = 22,47W/K (demisol-pereti exteriori) 
LT,ue,3  = 24,88 W/K (demisol-tamplarie) 
LT,ue  =73,73 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neclimatizate la 
mediul exterior 

K/W175,421
6,3

V.n.c.
demisol,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 348,14 mc -volumul interior al demisolului neclimatizat [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea incaperilor din demisol, calculat cf. 
C107/3 , n = 2,0/h 
HV,ue = 421,175 W/K 
Hue,demisol = 494,91 W/K 
 
Calculul Hue pentru pod: 
 
LT,ue,1  = 1298,472 W/K (pod-invelitoare) 
LT,ue,2  = 12,0 W/K (pod-pereti exteriori) 
LT,ue  =1310,472 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neclimatizate la 
mediul exterior 

K/W70,493
6,3

V.n.c.
pod,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 294,75 mc -volumul interior al podului neclimatizat [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea al podului spre exterior, calculat cf. 
C107/3 ,Tabel IV, n = 5,0/h 
HV,ue = 493,70 W/K 
Hue,pod = 1804,172 W/K 
∑ Hue = 2299,082 W/K 

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

b = 0,971 
 
Hu = Hiu x b  
HuI = 68,58 W/K x 0,971 = 66,60 W/K 
 
HT,I = LI + HuI = 667,04 + 66,60 =  733,63 W/K  
 
H1,I = Hv1 + HT,I  = 0,0 + 733,63 = 733,63 W/m 
 
Coeficientul de pierderi de caldura al cladirii in perioada de ocupare in care 
functioneaza climatizarea este: 

 
H1,I= 733,63 [W/K] 
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VARIANTA II : 
LII= 686,54 [W/K] 
(se insumeaza numai Lj pentru elementele de anvelopa care sunt in contact cu 
exteriorul, nu si cu spatii neclimatizate) 
Hu = coeficient de transfer termic prin anvelopa clădirii spre spatii neclimatizate  
( W/K) 
Hu = Hiu x b  

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

Hiu = coeficient de transfer termic de la spatiile climatizate la spatiile neclimatizate 
Hiu =Σ LT,iu+ HV,iu 
LT,iu,1= 57,87 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului peste demisolul 
neclimatizat 
LT,iu,2= 26,03 W/K – coeficient de cuplaj termic al planseului de pod neclimatizat 
HV,iu= coeficient de transfer de caldura prin ventilare de la spatiile climatizate la 
spatiile neclimatizate 

K/W0,0
6,3

V.n.c.
iu,H iuaa

v =
ρ

=  

HV,iu,1= 0,0 
HV,iu,2=0,0 
Conform C107/3 Tabelul IV,n = 0 daca elementul de construcţie care delimiteaza 
spatiul climatizat de cel neclimatizat(planseul sau perete) este făra goluri sau orificii de 
ventilare. 
H iu = 57,87 +26,03 = 83,90 W/K 
Hue = LT,ue+ HV,ue 
LT,ue  -coeficient de cuplaj termic al elementelor de constructie ale spatiului 
neclimatizat in contact cu mediul exterior 
 
Calculul Hue pentru demisol: 
 
LT,ue,1  = 26,378 W/K (demisol-placa pe sol) 
LT,ue,2  = 24,08W/K (demisol-pereti exteriori) 
LT,ue,3  = 24,88 W/K (demisol-tamplarie) 
LT,ue  =75,333W/K 
HV,ue –coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neclimatizate la 
mediul exterior 

K/W175,421
6,3

V.n.c.
demisol,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 348,14 mc -volumul interior al demisolului neclimatizat [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea incaperilor din demisol, calculat cf. 
C107/3 , n = 2,0/h 
HV,ue = 421,175 W/K 
Hue,demisol = 496,51 W/K 
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Calculul Hue pentru pod: 
 
LT,ue,1  = 1298,472 W/K (pod-invelitoare) 
LT,ue,2  = 14,3 W/K (pod-pereti exteriori) 
LT,ue  =1312,772 W/K 
HV,ue –coeficient de transfer termic prin ventilatie de la spatiile neclimatizate la 
mediul exterior 

K/W70,493
6,3

V.n.c.
pod,ue,H aa

v =
ρ

=  

V = 294,75 mc -volumul interior al podului neclimatizat [m3] 
n= numarul de schimburi de aer pentru ventilarea al podului spre exterior, calculat cf. 
C107/3 ,Tabel IV, n = 5,0/h 
HV,ue = 493,70 W/K 
Hue,pod = 1806,472 W/K 
∑ Hue = 2302,982W/K 

ueiu

ue

HH
H

b
+

=  

b = 0,965 
 
Hu = Hiu x b  
HuII =83,90 W/K x 0,965 = 80,95 W/K 
 
HT,II = LII + HuII = 686,54 + 80,95 =  767,50 W/K  
 
H1,II = Hv1 + HT,II  = 0,0 + 767,50 = 767,50 W/m 
 
Coeficientul de pierderi de caldura al cladirii in perioada ocupata cand functioneaza 
climatizarea este: 

 
H1,II= 767,50 [W/K] 

 
6.4.3 Necesarul de energie pentru racirea cladirii: 

 Q R = Qsurse,R - ηηηηR QTr,R  pentru situaţia Q R > 0,  (44) 
în care: 

- Q R - energia necesară pentru răcirea clădirii, [MJ]; 
- QTr,R- energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia 

răcirii clădirilor, [MJ];   
- Qsurse,R -   energia totală furnizată de sursele de căldură, în situaţia răcirii 

clădirii, [MJ];  
- ηηηηR - factorul de utilizare a pierderilor de căldură, în situaţia răcirii 
-  
 Transferul de căldură total dintre clădire şi mediul adiacent neclimatizat:   
     
 QTr = QT + QV        (45) 
 



 

 257 

în care, pentru fiecare zonă şi pentru fiecare perioadă de calcul: 
 QTr – căldura totală transferată, [MJ]; 
 QT  - căldura transferată prin transmisie,  [MJ]; 
QT  = HT  x ( θi  - θe) x t  
 θi = 25 C 
 θe temperatura medie lunara cf. STAS 4839/97     
T – durata sezonului de racire. In prima faza se aproximeaza ca sezonul de racire 
incepe imediat dupa sfarsitul perioadei de incalzire. 
VARIANTA I: 
( 365-222 ) zile adica 143 zile, din 3 mai pana la 22 septembrie. 
VARIANTA I: 
( 365-223 ) zile adica 142 zile, din 4 mai pana la 22 septembrie. 
 QV  - căldura transferată prin aerul de ventilare [MJ]; 
 
Tabel 6.37 Fluxul de caldura total transferat intre cladire si mediul exterior  
VARIANTA I 
Luna Temperatura 

medie lunara 
cf STAS 
4839/97 

t 
[h] 

 

QT,I 

[kWh] 
QV 

[kWh] 
QTr,I 

[kWh] 

Mai 14,2 160 -1267,71 0,0 -1267,71 
Iunie 16,7 160 -974,26 0,0 -974,26 
Iulie 18,3 184 -904,42 0,0 -904,42 
August 17,7 176 -942,57 0,0 -942,57 
Septembrie 14,1 128 -1023,56 0,0 -1023,56 
Total  808 ore -5112,52 0,0 -5112,52 
 
Tabel 6.38 Fluxul de caldura total transferat intre cladire si mediul exterior  
VARIANTA II 
Luna Temperatura 

medie lunara 
cf STAS 
4839/97 

t 
[h] 

 

QT,II 

[kWh] 
QV 

[kWh] 
QTr,II 

[kWh] 

Mai 14,2 160 -1326,24 0,0 -1326,24 
Iunie 16,7 160 -1019,24 0,0 -1019,24 
Iulie 18,3 184 -946,17 0,0 -946,17 
August 17,7 176 -986,09 0,0 -986,09 
Septembrie 14,1 128 -1070,82 0,0 -1070,82 
Total  808 ore -5348,56 0,0 -5348,56 
Semnul – indica faptul ca in luna respectiva QT  apare ca pierdere de caldura ( semnul 
+ indica aport de caldura) cf M II.2.4.5.2. 
 

 6.4.4 Caldura totala de la sursele interioare 
 
  Qsurse = Qint + QS        (46) 
în care: 
 Qint   - căldura degajată de sursele interioare  
 
Qint   = Qsurse,K + (1-B1) Qsurse,nc 
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Qsurse,K   = Φ surse,med,k x t = (47 pers x 130 W/pers +15 W/mp x 855,96 mp + 16 
W/mp x 855,96 mp) x 808 ore = 26377,0 kWh 
Qsurse,nc = 0 
 
Tabel 6.39 Qsurse,k - Căldura de la surse interioare, pentru clădiri de birouri (W/m2) 

Tip clădire Oameni 
(W/pers) 

Iluminat 
(W/m2) 

Echipamente 
(W/m2) 

Birou 130 15 16 
 
 QS  - căldura provenită de la soare , [MJ]. 
Energia totală pătrunsă în interior, într-o zonă a clădirii, datorită radiaţiei solare 
(aportul solar) se calculează cu relaţia: 

( )[ ]∑ −+=
j

j,nc,sjc,ss Qb1QQ                           (47) 

în care: 
   ( )∑=

k
k,sk,suk,sc,s AFIQ     şi   

   ( )∑=
j

ncj,sj,suj,sj,nc,s AFIQ  

 unde: 

Qs  energia solară totală pătrunsă în zona de calcul climatizată, pentru luna 
considerată; 

Qs,c  energia solară pătrunsă în zona de calcul, prin elementele perimetrale 
exterioare ale clădirii, pentru luna considerată; 

Qs,nc,j energia solară pătrunsă în zona de calcul pentru luna considerată, 
datorată aporturilor solare din zona adiacentă “j”, neclimatizată), [MJ]; 

bl factor de reducere a aporturilor de la spaţiul neclimatizat j,  
Fsu,k factor de reducere a aporturilor solare datorită umbririi prin elemente 

exterioare, a ariei de captare efectiva corespunzatoare suprafeţei k,  
As,k aria de captare efectivă a suprafeţei k, pentru o orientare şi un unghi de 

înclinare dat, în zona considerată 
As,j aceeaşi interpretare ca la As,k, pentru aporturi solare către spaţiul 

adiacent j neclimatizat, [m2]; 
Is,k radiaţia solara totala integrată pe perioada de calcul, egală cu energia 

solară captată de 1 m2 al suprafetei  k, pentru o orientare şi înclinare 
dată a acesteia; 

Is,j Idem pentru aporturi solare către spaţiul adiacent j neclimatizat, [m2]; 
 
Tabelul 6.40 Aria efectiva de captare a radiatiei solare pentru elementele vitrate 
VARIANTA I si VARIANTA II 
As,f = Fu x τ x Ft x Af 
Tip Orient. Af 

(mp) 
Fu=FhxFoxFf 
 

Ft τ As,f 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Qs 

(kWh)  
F1 N - -  - - 67,70 - 
F2 S - -  - - 107,83 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,45x0,75 18,78 75,76 1149,6 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,45x0,75 34,26 75,76 1888,0 
t= 808 ore  
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Tabelul 6.41 Aria efectiva de captare a radiatiei solare pentru elementele opace 
A s,p = αp x Rp,s,e x Up x Ap 
VARIANTA I 
Tip Orient. Ap 

(mp) 
αp  Rp,se 

(mpK/W) 
Up 
(W/mpK) 

As,p,I 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Qs,I 

(kWh)  
PE1 N 171,23 0,91 0,084 0,262 3,43 67,70 187,63 
PE2 S 171,23 0,91 0,084 0,262 3,43 107,83 298,84 
PE3 E 194,25 0,91 0,084 0,256 3,80 75,76 232,61 
PE4 V 122,48 0,95 0,084 0,24 2,35 75,76 143,85 
PE5-pod N 18 0,91 0,084 0,262 0,36 67,70 19,70 
PE6pod S 18 0,91 0,084 0,262 0,36 107,83 31,36 
Invelitoare - 260,00 0,93 0,084 3,25 66,01 208,68 11130,4 
T= 808 ore 
 
Tabelul 6.42 Aria efectiva  de captare a radiatiei solare pentru elementele opace 
A s,p = αp x Rp,s,e x Up x Ap 
VARIANTA II 
Tip Orient. Ap 

(mp) 
αp  Rp,se 

(mpK/W) 
Up 
(W/mpK) 

As,p,II 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Qs,II 

(kWh)  
PE1 N 171,23 0,91 0,084 0,303 3,97 67,70 217,16 
PE2 S 171,23 0,91 0,084 0,303 3,97 107,83 345,89 
PE3 E 194,25 0,91 0,084 0,256 3,81 75,76 233,22 
PE4 V 122,48 0,95 0,084 0,245 2,40 75,76 146,91 
PE5-pod N 18,00 0,91 0,084 0,303 0,42 67,70 22,97 
PE6pod S 18,00 0,91 0,084 0,303 0,42 107,83 36,60 
Invelitoare - 260,00 0,93 0,084 3,250 66,01 208,68 11130,4 
T= 808 ore 
 
Tabelul 6.43 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- 
Perioada de racire VARIANTA I si VARIANTA II (808 ore) 

Luna Zile Ore – 
per. 

ocup. 

IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Is orizontal 
(W/mp) 

Ian   12,1 71,2 28,3 28,3 45,3 
Feb   19,1 101,6 50,8 50,8 79,9 
Mar   28,7 102,6 64,8 64,8 122,6 
Apr   38,8 94,2 75,4 75,4 165,9 
Mai  20     160 65,2 90,4 73,9 73,9 202,7 
Iun 20 160 77,4 97,8 80,2 80,2 236,3 
Iul 23 184 77,1 108,9 79,8 79,8 232,0 
Aug 22 176 66,7 120,2 70,3 70,3 204,7 
Sept 16     128 46,6 117,3 74,2 74,2 153,6 
Oct   23,6 120,8 63,1 63,1 108,9 
Nov   14,2 73,5 32,3 32,3 52,6 
Dec   9,4 

 
 
 
 
 
67,70 

49,0 

 
 
 
 
 
107,83 

20,2 

 
 
 
 
 
75,76 

20,2 

 
 
 
 
 
75,76 

31,2 

 
 
 
 
 
208,68

TOT 101 808 
ore 
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Fluxul de caldura total transferat intre cladire si mediul exterior pe perioada de racire: 
VARIANTA I: QTR,I = -5112,52 kWh/an 
VARIANTA II: QTr,II = -5348,56 kWh/an 
 
Aportul solar pentru perioada de racire : 
VARIANTA I: Qs,I = 6695,9 kWh/an 
VARIANTA II: Qs,II = 7278,5 kWh/an 
  
Caldura totala de la sursele interioare pentru perioada de racire : 
Qint,I   = Qint,II   = 26377,0 kWh/an 
 
Aporturi totale de caldura pe perioada de racire: 
Qsurse = Qint + QS 
 
VARIANTA I: Qsurse,I = 33072,9 kWh/an 
VARIANTA II: Qsurse,II= 33655,5 kWh/an 
 
Necesarul de energie pentru racire pe perioada de racire reala: 
 

Q R = Qsurse,R - ηηηηR QTr,R  

 
VARIANTA I: QR,I = 32280,50 kWh/an 
VARIANTA II: QR,II= 32805,10 kWh/an 
 
 

6.4.5 Calculul factorului de utilizare a pierderilor de căldură 
  
 λR raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură în situaţia răcirii, 

 - )1(
R

R
R,Tr

R

R

1

1
+α−

α−

λ−

λ−
=η ;     (48) 

VARIANTA I   ηTr,R = 0,155 
VARIANTA II   ηTr,R = 0,159 
 

- dacă λR =1  atunci   
1R

R
R,Tr

+α

α
=η ; 

în care: 
ηTr,R factorul de utilizare a pierderilor de căldură în situaţia răcirii; 
λR raportul dintre aporturile şi pierderile de căldura ale zonei în perioada de 

răcire; 

 λ
R,t

R,surse
R Q

Q
=      (49) 

VARIANTA I  λR,I  = -6,469 
VARIANTA II  λR,II  = -6,292 
 
Qsurse,R aporturile de căldura totale pentru răcire,  
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QTr,R energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia răcirii 
clădirilor, 

 αR parametru numeric adimensional ce depinde de constanta de timp a 
clădirii pentru răcire τR, care se calculează cu relaţia: 

 
R0

R
R0R

τ

τ
+α=α         (50) 

 
VARIANTA I  αR,I  = 8,777 h 
VARIANTA II  αR,Ii  = 8,4333 h 
 
unde: 

R0α  parametru numeric de referinţă = 1,0 (Anexa II.2.B) 

τR
 constanta de timp pentru răcire 

R0τ  constanta de timp de referinţă pentru răcire = 15 h cf Anexa II.2.B 

 
T

m
R H

6,3/C
=τ        (51) 

VARIANTA I  Rτ ,I  = 116,65 h 
VARIANTA II  Rτ ,Ii  = 111,5 h 
 
unde : 

Rτ  constanta de timp a clădirii pentru modul de răcire, [ore]; 
Cm capacitatea termică a clădirii, [kJ/K] = 308,05 x  106 [J/K] 
HT coeficient de transfer de căldură prin transmisie ale clădirii  [W/K]; 
 
 

6.4.6 Energia utilizată (consumată) anual pentru răcirea clădirii: 
 
Q R,an = Qsurse,R - ηηηηR QTr,R 

VARIANTA I: QR,I = 32280,50 kWh/an 
VARIANTA II: QR,II= 32805,10 kWh/an 
 
 

6.4.7 Calculul temperaturii de echilibru: 
 
VARIANTA I: 

C02,18
xtH

xQ

I,zI,T

I,surse1
iI,emz °=

η
−θ=θ  

 
VARIANTA II: 

C0,18
xtH

xQ

II,zII,T

II,surse1
iII,emz °=

η
−θ=θ  

In ambele variante de reabilitare perioada de racire dureaza din 5 iulie pana la 
10 august.  
Diferenta intre cele doua temperaturi de echilibru este nesemnificativa, 
 durata perioadei de racire este identica in cele 2 variante, 208 ore, 26 zile. 
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Fig. 6.4  Determinarea perioadei de racire VARIANTA I si VARIANTA II 

 

λR =1 ,   
1R

R
1

+α

α
=η = 0,80 factor de utilizare a pierderilor de caldura 

HT,I coeficient de transfer de căldură prin transmisie ale clădirii  
=733,63 [W/K]- VARIANTA I; 

HT,II coeficient de transfer de căldură prin transmisie ale clădirii  
=767,50 [W/K]- VARIANTA II; 

 
6.4.8 Calculul necesarului de energie real pentru răcirea clădirii: 

Perioada de calcul: 05 iulie-10 august 
 
Tabel 6.44 Fluxul de caldura total transferat intre cladire si mediul exterior-Varianta I 
Luna Temperatura 

medie lunara 
cf STAS 
4839/97 

t 
[h] 

 

QT,I 

[kWh] 
QV 

[kWh] 
QTr,I 

[kWh] 

Iulie 18,3 152 -747,13 0,0 -747,13 
August 17,7 56 -299,91 0,0 -299,91 
Total  208 ore -1047,04 0,0 -1047,04 
 
Tabel 6.45 Fluxul de caldura total transferat intre cladire si mediul exterior-Varianta II 
Luna Temperatura 

medie lunara 
cf STAS 

t 
[h] 

 

QT,II 

[kWh] 
QV 

[kWh] 
QTr,II 

[kWh] 
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4839/97 
Iulie 18,3 152 -781,62 0,0 -781,62 
August 17,7 56 -313,75 0,0 -313,75 
Total  208 ore -1095,37 0,0 -1095,37 
Qint   = Qsurse,K + (1-B1) Qsurse,nc 

 
Qsurse,K   = Φ surse,med,k x t = (47 pers x 130 W/pers +15 W/mp x 855,96 mp + 16 
W/mp x 855,96 mp) x 208 ore = 6790,11 kWh pentru Varianta I si Varianta II 
Qsurse,nc = 0 
 QS  - căldura provenită de la soare , [MJ]. 
 
Tabelul 6.46 Aria efectiva de captare a radiatiei solare pentru suprafetele vitrate 
Tip Orient. Af 

(mp) 
Fu=FhxFoxFf 
 

Ft τ As,f 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Qs 

(kWh)  
F1 N - -  - - 74,30 - 
F2 S - -  - - 111,94 - 
F3 E 69,15 1,0x1,0x1,0 0,80 0,45x0,75 18,78 77,24 301,08 
F4 V 140,92 1,00x0,89x1,0 0,80 0,45x0,75 34,26 77,24 550,42 
t= 208 ore  
 
Tabelul 6.47 Aria efectiva de captare a radiatiei solare pentru elementele opace 
A s,p = αp x Rp,s,e x Up x Ap 
VARIANTA I 
Tip Orient. Ap 

(mp) 
αp  Rp,se 

(mpK/W) 
Up 
(W/mpK) 

As,p,I 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Qs,I 

(kWh)  
PE1 N 171,23 0,91 0,084 0,262 3,43 74,30 53,00 
PE2 S 171,23 0,91 0,084 0,262 3,43 111,94 79,86 
PE3 E 194,25 0,91 0,084 0,256 3,80 77,24 61,05 
PE4 V 122,48 0,95 0,084 0,24 2,35 77,24 37,75 
PE5-pod N 18 0,91 0,084 0,262 0,36 74,30 5,56 
PE6pod S 18 0,91 0,084 0,262 0,36 111,94 8,38 
Invelitoare - 260,00 0,93 0,084 3,25 66,01 224,65 3084,46 
T= 208 ore 
 
Tabelul 6.48 Aria efectiva  de captare a radiatiei solare pentru elementele opace 
A s,p = αp x Rp,s,e x Up x Ap 
VARIANTA II 
Tip Orient. Ap 

(mp) 
αp  Rp,se 

(mpK/W) 
Up 
(W/mpK) 

As,p,II 
(mp) 

Isj  
( W/mp) 

Qs,II 

(kWh)  
PE1 N 171,23 0,91 0,084 0,303 3,97 74,30 61,35 
PE2 S 171,23 0,91 0,084 0,303 3,97 111,94 92,44 
PE3 E 194,25 0,91 0,084 0,256 3,81 77,24 61,21 
PE4 V 122,48 0,95 0,084 0,245 2,40 77,24 38,56 
PE5-pod N 18 0,91 0,084 0,303 0,42 74,30 6,49 
PE6pod S 18 0,91 0,084 0,303 0,42 111,94 9,78 
Invelitoare - 260,00 0,93 0,084 3,25 66,01 224,65 3084,46 
T= 208 ore 
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Tabelul 6.49 Valorile intensitatii radiatiei solare - aporturi solare in functie de orientare- 
Perioada de racire reala.VARIANTA I si VARIANTA II (208 ore) 
 

Luna Zile Ore – 
per. 
ocup 

IsN 
(W/mp) 

IsS 
(W/mp) 

IsE 
(W/mp) 

IsV 
(W/mp) 

Is orizontal 
(W/mp) 

Ian   12,1 71,2 28,3 28,3 45,3 
Feb   19,1 101,6 50,8 50,8 79,9 
Mar   28,7 102,6 64,8 64,8 122,6 
Apr   38,8 94,2 75,4 75,4 165,9 
Mai    65,2 90,4 73,9 73,9 202,7 
Iun   77,4 97,8 80,2 80,2 236,3 
Iul 19 152 77,1 108,9 79,8 79,8 232,0 
Aug 7 56 66,7 120,2 70,3 70,3 204,7 
Sept   46,6 117,3 74,2 74,2 153,6 
Oct   23,6 120,8 63,1 63,1 108,9 
Nov   14,2 73,5 32,3 32,3 52,6 
Dec   9,4 

 
 
 
 
 
74,30 

49,0 

 
 
 
 
 
111,94 

20,2 

 
 
 
 
 
77,24 

20,2 

 
 
 
 
 
77,24

31,2 

 
 
 
 
 
208,68 

TOT 26 208 
ore 

          

 
Fluxul de caldura total transferat intre cladire si mediul exterior pe perioada de racire 
reala: 
VARIANTA I: QTR,I = -1047,04 kWh/an 
VARIANTA II: QTr,II = -1095,37 kWh/an 
 
Aportul solar pentru perioada de racire  reala: 
 
VARIANTA I: Qs,I = 1857,76 kWh/an 
VARIANTA II: Qs,II = 1880,24 kWh/an 
  
Caldura totala de la sursele interioare pentru perioada de racire reala: 
Qint,I   = Qint,II   = 6790,11 kWh/an 
 
Aporturi totale de caldura pe perioada de racire reala: 
Qsurse = Qint + QS 
 
VARIANTA I: Qsurse,I = 8647,87 kWh/an 
VARIANTA II: Qsurse,II= 8670,35 kWh/an 
 
Necesarul de energie pentru racire pe perioada de racire reala: 
 

Q R = Qsurse,R - ηηηηR QTr,R  

 
VARIANTA I: QR,I = 8521,18 kWh/an 
VARIANTA II: QR,II= 8532,330 kWh/an 
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6.4.9 Calculul factorului de utilizare a pierderilor de căldură 

  
 λR raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură în situaţia răcirii, 

- )1(
R

R
R,Tr

R

R

1

1
+α−

α−

λ−

λ−
=η  

VARIANTA I   ηTr,R,I = 0,121 
VARIANTA II  ηTr,R,II = 0,126 
 

- dacă λR =1  atunci   
1R

R
R,Tr

+α

α
=η ; 

în care: 
ηTr,R factorul de utilizare a pierderilor de căldură în situaţia răcirii; 
λR raportul dintre aporturile şi pierderile de căldura ale zonei în perioada de 

răcire; 

 λ
R,t

R,surse
R Q

Q
=       

VARIANTA I   λR,I = -8,259 
VARIANTA II  λR,II = -7,915 
 
Qsurse,R aporturile de căldura totale pentru răcire,  
QTr,R energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia răcirii 

clădirilor, 
 αR parametru numeric adimensional ce depinde de constanta de timp a 

clădirii pentru răcire τR, care se calculează cu relaţia: 

 
R0

R
R0R

τ

τ
+α=α   

VARIANTA I  αR,I  = 8,777 h 
VARIANTA II  αR,Ii  = 8,4333 h 
 
 
unde: 

R0α  parametru numeric de referinţă = 1,0 (Anexa II.2.B) 

τ R
 constanta de timp pentru răcire 

R0
τ  constanta de timp de referinţă pentru răcire = 15 h cf Anexa II.2.B 

 
T

m
R H

6,3/C
=τ  

VARIANTA I  Rτ ,I  = 116,65 h 
VARIANTA II  Rτ ,Ii  = 111,5 h 
unde : 

Rτ  constanta de timp a clădirii pentru modul de răcire, [ore]; 
Cm capacitatea termică a clădirii, [kJ/K] = 308,05 x  106 [J/K] 
HT coeficient de transfer de căldură prin transmisie ale clădirii [W/K]; 
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6.4.10  Energia utilizată (consumată) anual pentru răcirea clădirii: 

 
Q R,an = Qsurse,R - ηηηηR QTr,R 

VARIANTA I: QR,I = 8521,18 kWh/an 
VARIANTA II: QR,II= 8532,330 kWh/an 
 

6.4.11 Necesarul de energie de racire pentru climatizarea incaperilor la 
nivelul generatorului de frig: 

 
Q c,out,g = Qc,b + Qc,ce + Qc,d + Qc,s      (52) 

VARIANTA I: QR,I = Q c,out,g,I = 8521,18 kWh/an 
VARIANTA II: QR,II= Q c,out,g,II =8532,33 kWh/an 
 
 
Qc,outg capacitatea de răcire a generatorului destinat sistemelor de climatizare a 

încăperilor 
Qc,b energia utilizabilă pentru climatizarea încăperilor 
Qc,ce energia de răcire de transfer, necesară climatizării încăperilor 
Qc,d energia de răcire de distribuţie, necesară climatizării încăperilor 
Qc,s energia de răcire de stocare, necesară climatizării încăperilor 
Qc,b = Q R  
Qc,ce = [(1- ηc,ce)+(1- ηc,ce,sens)] x Qc,b 
  
VARIANTA I : Qc,ce,I = 1107,75 kWh/an 
VARIANTA II: Qc,ce,II= 1109,72 kWh/an 
unde: 
-ηc,ce gradul de utilizare al transferului de energie de răcire către sistemul de 
climatizare a încăperilor,pentru apa rece de 6/12 C = 1,0 
-ηc,ce,sens gradul de utilizare al transferului de energie de răcire sensibilă către 
sistemul de climatizare a încăperilor, pentru apa rece de 6/12 C = 0,87. Această 
valoare ia în considerare dezumidificarea ce are loc în mod inevitabil în 
echipamentele de răcire existente. 
 
-Pierderea de energie de răcire datorată distribuţiei sistemului de răcire se calculează 
cu relaţia: 
Qc,d =(1- ηc,d) x Qc,b  
VARIANTA I : Qc,d,I = 852,12 kWh/an 
VARIANTA II: Qc,d,II= 853,23 kWh/an 
 
unde: 
-ηc,d = 0,90 ( pentru apa de racire 6/12 C),  gradul de utilizare al energiei de răcire 
aferentă sistemului de distribuţie. 
-Pierderea de energie de răcire datorată stocării pentru sistemul de răcire se 
consideră: Qc,s = 0,0 
 
VARIANTA I:Q c,out,g,I = 10481,05 kWh/an 
VARIANTA II:Q c,out,g,II = 10495,28 kWh/an 
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6.4.12 Calculul energiei auxiliare utilizate la unitatile terminale 
 

Necesarul de energie electrică al ventilatoarelor amplasate în încăperile 
climatizate Qc,ce,aux se calculează în funcţie de tipul dispozitivului terminal şi de 
concepţia componentelor individuale.  

Necesarul specific de energie se referă la dispozitivele cu un control eşalonat al 
vitezei (stabilit pe baza a 1000 ore de utilizare pentru ventilo-convectoare şi 500 ore 
de utilizare sistematică a sistemului de răcire). 

 
h500/t.Q.fQ op,coutg,caux,ce,caux,ce,c =  

unde: 
fc,ce,aux  necesarul specific de energie al ventilatoarelor ( pentru 
ventiloconvectoare = 0,04 ) 
Qc,outg-  capacitatea de răcire a generatorului destinat răcirii încăperilor = 38,5 [kW] 
tc,op  perioada de calcul a necesarului de răcire a încăperilor. = 208 ore  
 
VARIANTA I : Qc,ce,aux,I = 0,04 x 10481,05 x 208/500 = 174,40 kWh/an 
VARIANTA II : Qc,ce,aux,II = 0,04 x 10495,28 x 208/500 = 174,64 kWh/an 
 
Qclim,I =  Qc,out,g,I + Qc,ce,aux,I = 10481,05 + 174,40 = 10.655,45 kWh/an 
 
Qclim,II =  Qc,out,g,II + Qc,ce,aux,II = 10495,28 + 174,64 = 10.669,32 kWh/an 
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6.5 Calculul energiei primare si a emisiilor de CO2 pentru cladirea 
reabilitata 
 
Energia primara este energia care nu a constituit încă subiectul vreunui proces de 
conversie sau transformare (exemplu: energia conţinută în petrolul existent dar 
neexploatat încă). Energia primara se calculeaza (conf.MII.1.10.1.) cu relatia: 
 

Ep = Qf,h*fh +Wh * fh +  Qf,acm*fw + Qclim*fw +Wil*fi [kWh/an]  (53) 
unde: 
 
VARIANTA I: 
 
Qf,h,I = 77145,61 [kWh/an] – reprezinta energia termica consumata pentru încalzire, 
produsa la sursa din combustibil gaz natural 
fh,1 = 0,901 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru gaz 
fh,2 =2,8 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru energie 
electrica consumata de pompe 
 
Qacm,I =  3722,07 [kWh/an] energia termica consumata pentru prepararea apei calde 
de consum, produsa la sursa din combustibil gaz natural si panouri solare 
fw = 0,901 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru gaz 
 
Wi,I = 23538,61 [kWh/an] – reprezinta energia electrica consumata pentru iluminat  
fi = 2,8 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru energie 
electrica. 
Qclim,I = 10655,45 [kWh/an] – reprezinta energia electrica consumata pentru racirea 
aerului interior 
 
Rezulta 
Ep,I = 77145,61 x 0,901 + 702,0 x 2,8 + 3722,07 x 0,901 + 23538,61 x 2,8 + 10655,45 
x 2,8  = 170570,75 kWh/an 
 
Consum de caldura normat= Ep/V = 170570,75/2755,40= 61,90 kWh/m3 an 
 
VARIANTA II: 
 
Qf,h,II = 78866,67 [kWh/an] – reprezinta energia termica consumata pentru încalzire, 
produsa la sursa din combustibil gaz natural 
fh,1 = 0,901 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru gaz 
fh,2 =2,8 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru energie 
electrica consumata de pompe 
 
Qacm,II =  3722,07 [kWh/an] energia termica consumata pentru prepararea apei calde 
de consum, produsa la sursa din combustibil gaz natural si panouri solare 
fw = 0,901 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru gaz 
 
Wi,II = 23538,61 [kWh/an] – reprezinta energia electrica consumata pentru iluminat  
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fi = 2,8 [kg/kWh] – reprezinta factorul de conversie în energie primara pentru energie 
electrica. 
Qclim,II = 10669,32 [kWh/an] – reprezinta energia electrica consumata pentru racirea 
aerului interior 
 
Rezulta 
Ep,II = 78866,67 x 0,901 + 702,0 x 2,8 + 3722,07 x 0,901 + 23538,61 x 2,8 + 10669,32 
x 2,8  = 172160,25 kWh/an 
 
Consum de caldura normat= Ep/V = 172160,25/2755,40= 62,48 kWh/m3 an 
 
Emisia de CO2 se calculeaza cu relatia: 
ECO2= Qf,h*fh,CO2+Wh *fh,CO2 +Qf,acm,*fw,CO2 + Qclim * fw,CO2 + Wi,l*fi,CO2 [kg/an]      (54) 
in care 
fh,CO2 = fw,CO2 = 0,205 [kg/kWh] – reprezinta factorul de emisie la arderea gazului 
natural; 
fi,CO2 =fh,CO2= fw,CO2= 0,09 [kg/kWh] – reprezinta factorul de emisie la electricitate 
 
VARIANTA I: 
ECO2,I = 77145,61 x 0,205 + 702,0 x 0,09 + 3722,07 x 0,205 + 23538,61 x 0,09 
+10655,45x 0,09  =  19718,52  [kg/an] 
 
Indicele de emisie echivalent CO2 este: 
ICO2,I = ECO2,I/Ainc = 19718,52 : 855,96 = 23,04 [kgCO2/m²an] 
 
VARIANTA II: 
ECO2,II = 78866,67 x 0,205 + 702,0 x 0,09 + 3722,07 x 0,205 + 23538,61 x 0,09 
+10669,32 x 0,09  =  20072,58  [kg/an] 
 
Indicele de emisie echivalent CO2 este: 
ICO2,II = ECO2,II/Ainc = 20072,58 : 855,96 = 23,45 [kgCO2/m²an] 
 
 
6.6 Calculul consumurilor specifice de energie pentru cladirea de 
referinta 
 
● Consumul specific de energie pentru încalzire se calculeaza cu relatia: 

 
qinc=Qinc/Sinc [kWh/m²an]     (55) 

unde: 
VARIANTA I: 
Qinc,I= Qf,h,I =77145,61 [kWh/an] – reprezinta consumul de energie pentru 
încalzire 
Sinc = 855,96 [m²] – reprezinta suprafata încalzita a cladirii 
Rezulta:     qinc= 90,13 [kWh/m²an] – clasa B 
 
VARIANTA II: 
Qinc,II= Qf,h,II =78866,67 [kWh/an] – reprezinta consumul de energie pentru 
încalzire 
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Sinc = 855,96 [m²] – reprezinta suprafata încalzita a cladirii 
Rezulta:     qinc= 92,14 [kWh/m²an] – clasa B 
 
● Consumul anual specific de energie pentru apa calda de consum se calculeaza cu 
relatia: 

 
qacm=Qacm/Sinc [kWh/m²an]     (56) 

unde: 
VARIANTA I si VARIANTA II: 
Qacm= 3722,07 [kWh/an]– reprezinta consumul de energie pentru apa calda de 
consum 
Ainc = 855,95 [m²] – reprezinta suprafata încalzita a cladirii 
Rezulta:  

qacm= 4,35  [kWh/m²an] – clasa A 
 
● Consumul anual specific de energie pentru iluminat se calculeaza cu relatia: 
 
LENI= Wi,l/Sinc [kWh/m²an] 
unde: 
 
VARIANTA I si VARIANTA II: 
 
Wi = 23538,6 [kWh/an] – reprezinta consumul de energie pentru iluminat 
Sinc = 855,95 [m²] – reprezinta suprafata încalzita a cladirii 
 
Rezulta:  

LENI = 27,50  [kWh/m²an] – clasa A 
 
● Consumul anual specific de energie pentru conditionarea aerului se calculeaza cu 
relatia: 

 
qclim=Qclim/Sinc [kWh/m²an]     (57) 

unde: 
 
VARIANTA I: 
 
Qclim,I= 10655,45  [kWh/an]– reprezinta consumul de energie pentru climatizare 
Ainc = 855,95 [m²] – reprezinta suprafata climatizata a cladirii 
 
Rezulta:    qclim= 12,45 [kWh/m²an] – clasa A 
 
VARIANTA II: 
 
Qclim,II= 10669,32  [kWh/an]– reprezinta consumul de energie pentru climatizare 
Ainc = 855,95 [m²] – reprezinta suprafata climatizata a cladirii 
 
Rezulta:    qclim= 12,47 [kWh/m²an] – clasa A 
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● Consumul total anual specific de energie se calculeaza cu relatia: 
 
qtot= qinc+qacm + LENI + qclim [kWh/m²an]     (58) 
 
Rezulta:  
 
VARIANTA I: 
 

qtot = 134,43  [kWh/m²an] – clasa A  
VARIANTA II: 
 

qtot = 136,46  [kWh/m²an] – clasa A  
 

Notarea din punct de vedere energetic a clădirii reabilitate (Mc001/III Tabel II.4.1, 
II.4.2) 
 
VARIANTA I si VARIANTA II: 

 

P0 = 1,10  provenit din produsul valorilor pj după cum urmează: 

� Subsol uscat, accesibil p1 = 1,00 
� Uşile de intrare in clădire sunt prevăzute cu sistem automat de 

închidere p2 = 1,00 
� Ferestre/uşi în stare bună, etanse p3 = 1,00 
� Armăturile de reglaj ale corpurilor statice exista si  sunt 

funcţionale p4 = 1,00 
� Instalaţia de încălzire a fost spălată / curăţată dupa ultimul 

sezon de incalzire p5 = 1,00 
� Coloanele de încălzire  sunt prevăzute cu armături de separare 
şi golire a acestora p6 = 1,00 

� Cladire cu sistem propriu de incalzire  p7 = 1,00 
� Tencuială exterioară uscata p8 = 1,00 
� Pereţii exteriori uscati p9 = 1,00 
� Acoperis etans p10= 1,00 
� Starea cosului: buna p11= 1,00 
� Clădire fără sistem de ventilare organizată  p12= 1,10 

 
VARIANTA I : 
 
N = exp ( -B1x qt x Po + B2) = exp (-0,000761 x 134,43 x 1,1+4,71556) =exp(4,603)= 
99,78 
 
VARIANTA II : 
 
N = exp ( -B1x qt x Po + B2) = exp (-0,000761 x 136,46 x 1,1+4,71556) =exp(4,601)= 
99,58 
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         Cod poştal    Nr. înregistrare la Data 
    localitate      Consiliul Local      inregistrarii  

 
 
                    –        

Performanţa energetică a clădirii Notare 
energetica: 

99,78 

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul 
al Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată 
în aplicarea Legii 372/2005 

Clădirea 
certificată 

Clădirea de 
referinţă 

Eficienţă energetică ridicată 
  

 A  
 A  

 

 B  
 

 B  
 C  

  

 D  
  

 E  
  

 F  
 

 

 G  
 

 

Eficienţă energetică scăzută   

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] 134,43 159,27 

Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an] 23,04 26,63 

C
er

tifi
ca

t d
e 

pe
rfo

rm
an
ţă

 e
ne

rg
et

ic
ă 

 

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]:1256,0 

Clasă energetică Consum anual specific de energie 
 [kWh/m²an] pentru: Clădirea 

certificată 
Clădirea 

de referinţă 

Încălzire: 90,13 B A 
Apă caldă de consum: 4,35 A A 
Climatizare: 12,45 A B 
Ventilare mecanică:  - - 
Iluminat artificial: 27,50 A A 

 
Date privind clădirea certificată: 
Adresa clădirii: Cluj-Napoca Str. Campeni nr.28 
Categoria clădirii:  Cladire de birouri 
Regim de înălţime:  D+P+4E  
Anul construirii:       1977                    

Aria utilă:  855,96 m2 

Aria construită desfăşurată:  1349,04 m² 
Volumul interior al clădirii:   2755,40m³ 

Scopul elaborării certificatului energetic: reabilitare     

Programul de calcul utilizat:                                          , versiunea:                        

      

z z l l a a 

            

Cladirea reabilitata VARIANTA I 
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Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri: 
Specialitatea     Numele şi prenumele       Seria şi           Nr. şi data înregistrării      Semnătura 
(c, i, ci)           Nr. certificat       certificatului în registrul     şi ştampila 
                                                                 de atestare       auditorului                         auditorului 
 
 
 
AE I c, i      Dr. ing. Mariana Brumaru        Seria UA nr. 01743     25/apr.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AE I c, i            ing. Enikő Meleg                Seria UA nr. 01744     51/apr.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual 

specific: 

  ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM:   ILUMINAT:      
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TOTAL:ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDĂ      CLIMATIZARE:                      VENTILARE   
      DE CONSUM, ILUMINAT                                                               MECANICĂ: 
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� Performanţa energetică a clădirii de referinţă: 
 

Consum anual specific de energie 
[kWh/m²an] 

Notare 
energetică 

pentru:   
Încălzire: B 99,81 
Apă caldă de consum: A 6,49 
Climatizare: B 25,45 
Ventilare mecanică:  - 
Iluminat: A 27,50 

98,0 

 
� Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora: 

121110987654321o ppppppppppppP ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=     (59) 

P0 = 1,10  provenit din produsul valorilor pj după cum urmează: 

 

� Subsol uscat, accesibil p1 = 1,00 
� Uşile de intrare in clădire sunt prevăzute cu sistem automat de 

închidere p2 = 1,00 
� Ferestre/uşi în stare bună, etanse p3 = 1,00 
� Armăturile de reglaj ale corpurilor statice exista si  sunt 

funcţionale p4 = 1,00 
� Instalaţia de încălzire  a fost spălată / curăţată dupa ultimul 

sezon de incalzire p5 = 1,00 
� Coloanele de încălzire  sunt prevăzute cu armături de separare 
şi golire a acestora p6 = 1,00 

� Cladire cu sistem propriu de incalzire  p7 = 1,00 
� Tencuială exterioară uscata p8 = 1,00 
� Pereţii exteriori uscati p9 = 1,00 
� Acoperis etans p10= 1,00 
� Starea cosului: buna p11= 1,00 
� Clădire fără sistem de ventilare organizată  p12= 1,10 
 

 
� Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie 
al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor 
aferente. 
 
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările cauzate de utilizarea 
neraţionala a energiei. 
 
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data 
eliberării acestuia  
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         Cod poştal    Nr. înregistrare la Data 
    localitate      Consiliul Local      inregistrarii  

 
 
                    –       –  

Performanţa energetică a clădirii Notare 
energetica: 

99,58 

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul 
al Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată 
în aplicarea Legii 372/2005 

Clădirea 
certificată 

Clădirea de 
referinţă 

Eficienţă energetică ridicată 
  

 A  
 A  

 

 B  
 

 B  
 C  

  

 D  
  

 E  
  

 F  
 

 

 G  
 

 

Eficienţă energetică scăzută   

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] 136,46 159,27 

Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an] 23,45 26,63 

C
er

tifi
ca
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e 

pe
rfo

rm
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ţă

 e
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rg
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ă 

 

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]:1256,0 

Clasă energetică Consum anual specific de energie 
 [kWh/m²an] pentru: Clădirea 

certificată 
Clădirea 

de referinţă 

Încălzire: 92,14 B A 
Apă caldă de consum: 4,35 A A 
Climatizare: 12,47 A B 
Ventilare mecanică:  - - 
Iluminat artificial: 27,50 A A 

 
Date privind clădirea certificată: 
Adresa clădirii: Cluj-Napoca Str. Campeni nr.28 
Categoria clădirii:  Cladire de birouri 
Regim de înălţime:  D+P+4E  
Anul construirii:       1977                    

Aria utilă:  855,96 m2 

Aria construită desfăşurată:  1349,04 m² 
Volumul interior al clădirii:   2755,40m³ 

Scopul elaborării certificatului energetic: reabilitare     

Programul de calcul utilizat:                                          , versiunea:                        

      

z z l l a a 

            

Cladirea reabilitata VARIANTA II 



 

 276 

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri: 
Specialitatea     Numele şi prenumele       Seria şi           Nr. şi data înregistrării      Semnătura 
(c, i, ci)           Nr. certificat       certificatului în registrul     şi ştampila 
                                                                 de atestare       auditorului                         auditorului 
 
 
 
AE I c, i      Dr. ing. Mariana Brumaru        Seria UA nr. 01743     25/apr.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE I c, i         ing. Enikő Meleg                   Seria UA nr. 01744     51/apr.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual 

specific: 

  ÎNCĂLZIRE: APĂ CALDĂ DE CONSUM:   ILUMINAT:      
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TOTAL:ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDĂ      CLIMATIZARE:                      VENTILARE   
      DE CONSUM, ILUMINAT                                                               MECANICĂ: 
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� Performanţa energetică a clădirii de referinţă: 
 

Consum anual specific de energie 
[kWh/m²an] 

Notare 
energetică 

pentru:   
Încălzire: B 99,81 
Apă caldă de consum: A 6,49 
Climatizare: B 25,45 
Ventilare mecanică:  - 
Iluminat: A 27,50 

98,0 

 
� Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora: 

121110987654321o ppppppppppppP ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  

P0 = 1,10  provenit din produsul valorilor pj după cum urmează: 

 

� Subsol uscat, accesibil p1 = 1,00 
� Uşile de intrare in clădire sunt prevăzute cu sistem automat de 

închidere p2 = 1,00 
� Ferestre/uşi în stare bună, etanse p3 = 1,00 
� Armăturile de reglaj ale corpurilor statice exista si  sunt 

funcţionale p4 = 1,00 
� Instalaţia de încălzire  a fost spălată / curăţată dupa ultimul 

sezon de incalzire p5 = 1,00 
� Coloanele de încălzire  sunt prevăzute cu armături de separare 
şi golire a acestora p6 = 1,00 

� Cladire cu sistem propriu de incalzire  p7 = 1,00 
� Tencuială exterioară uscata p8 = 1,00 
� Pereţii exteriori uscati p9 = 1,00 
� Acoperis etans p10= 1,00 
� Starea cosului: buna p11= 1,00 
� Clădire fără sistem de ventilare organizată  p12= 1,10 
 

 
� Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie 
al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor 
aferente. 
 
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările cauzate de utilizarea 
neraţionala a energiei. 
 
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data 
eliberării acestuia  
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Cap. 7 ANALIZA ECONOMICA A SOLUTIILOR PROPUSE 
 
 
Aceasta analiza presupune evaluarea urmatorilor indicatori: 
- valoarea neta actualizata a investitiei     ∆VNA  
- costul de investitie a variantei  I       C(m)   
- durata de recuperare a investitiei pentru varianta I    NR  
- costul specific al energiei termice economisite    e  
- economia de energie datorita adoptarii solutiilor de reabilitare  ∆E 
 
Analiza eficientei economice  cuprinde pe langa economia de energie si durata de 
recuperare a investitiei. 
 
Conf. prevederilor HG nr.964/23.12.1998 pentru aprobarea clasificarii si a duratei 
normate de functionare a mijloacelor fixe, completata cu HG nr.2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normate de functionare a 
mijloacelor fixe, durata de viata a lucrarilor de interventie este de min.16 ani si max. 
24 ani.  
 
De regula, o investitie de aceasta natura este rentabila atunci cand costul specific al 
lucrarilor de interventie (C+M raportat la suprafata utila a cladirii) nu depaseste pretul 
unitar nesubventionat al unitatii de energie, deoarece in acest caz este garantata 
recuperarea investitiei intr-un interval de timp mai mic decat durata de viata minima 
normata care in cazul de fata este de 20 ani.  
 
Din expertiza termica si energetica rezulta ca sediul Sediul ANCOM din Cluj Napoca 
se incadreaza in categoria de consum de gaz B3, 1 kWh de gaz avand pretul de 
0,09764 lei/kWh, iar pretul unitatii de energie electrica este de 0,38 lei/kWh. 
 
1 EURO = 4,3352 lei la curs BNR din 03.05.2013 
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Tabelul 7.1 Evaluarea costului lucrarilor de interventie [Euro] 
 
a1) EVALUAREA COSTULUI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - VARIANTA I 
 

Nr. crt. Masura de reabilitare constructii U.M. Cantit. 
Costul masurii propuse 

fara TVA [Euro] 

1. Costul lucrarilor de constructii – Varianta I    75 EURO/mp Au [m2] 855,96 m2 64.197,0 

 T O T A L    64.197,0 
 
 
b1) EVALUAREA COSTULUI LUCRARILOR DE INSTALATII - VARIANTA I 
 

 
C(m) =85.596,0 EURO+TVA 
Investitie specifica raportata la Su: 100,00 EURO/ mp + TVA 
Nota: La aprecierea costurilor masurii propuse s-a tinut cont de categoria si clasa de importanta a cladirii, iar calitatea 
materialelor de constructii si instalatii trebuie sa fie in concordanta cu importanta cladirii.  
- Categoria de importantă: C - Constructie de importanta normala cf HG 766/1997 
- Clasa de importantă II 

Nr.  
crt. 

Masura de reabilitare sau modernizare energetica 
propusa pentru instalatii U.M. 

Cantit. Costul masurii propuse 
[Euro] fara TVA 

1 Demontare instalatii existente [m2] 855,96 m2 855,96 

2 Modificare instalatii exterioare de pe fatade [m2] 855,96 m2 2.567,88 

3 Reabilitare instalatii de incalzire  [m2] 855,96 m2 
                                          

8.559,60 

4 
Reabilitare instalatii sanitare + sursa alternativa 
pentru acc( panouri solare) [m2] 855,96 m2 5.991,72 

5 Reabilitare instalatii electrice de lumina [m2] 855,96 m2 3.423,84 
Total 21.399,0 
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a2) EVALUAREA COSTULUI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - VARIANTA II 
 

Nr. crt. Masura de reabilitare constructii U.M. Cantit. 
Costul masurii propuse 

fara TVA [Euro] 

1. Costul lucrarilor de constructii – Varianta II  70 EURO/mp Au [m2] 855,96 m2 59.917,2 

 T O T A L    59.916,2 
 
 
b2) EVALUAREA COSTULUI LUCRARILOR DE INSTALATII - VARIANTA II 
 

 
C(m) =81.316,2 EURO+TVA 
Investitie specifica raportata la Su: 95,00 EURO/ mp + TVA 
 
 
 

Nr.  
crt. 

Masura de reabilitare sau modernizare energetica 
propusa pentru instalatii U.M. 

Cantit. Costul masurii propuse 
[Euro] fara TVA 

1 Demontare instalatii existente [m2] 855,96 m2 855,96 

2 Modificare instalatii exterioare de pe fatade [m2] 855,96 m2 2.567,88 

3 Reabilitare instalatii de incalzire  [m2] 855,96 m2 
                                          

8.559,60 

4 
Reabilitare instalatii sanitare + sursa alternativa 
pentru acc( panouri solare) [m2] 855,96 m2 5.991,72 

5 Reabilitare instalatii electrice de lumina [m2] 855,96 m2 3.423,84 
Total 21.399,0 
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Tabelul 7.2 Performanta energetica a cladirii expertizate, de referinta si reabilitate 
 

 
Varianta de calcul 

Coef. de pierderi 
de caldura, Hmed 

(W/K) 

Necesarul de cald. 
pt incalzire Qh 

(kWh/an) 

Consumul 
specific de energ 

qinc 
(kWh/m2 an) 

Emisia de CO2 
ECO2 

(kgCO2/an) 

Ind.mediu 
ICO2 

(kg CO2 / m2an) 

Incadrarea in 
grila de evaluare 
pt incalzire 

Cladirea expertizata 2695,24 139232,10 188,85 39266,18 45,87 D 
Cladirea de referinta 1625,63 78662,98 99,81 22795,40 26,63 B 
Cladirea reabilitata 
Varianta I 

1489,00 69950,00 90,13 19718,52 23,04 B 

Cladirea reabilitata 
Varianta II 

1520,48 71561,92 92,14 20072,58 23,45 B 

 
Din tabelul de mai sus rezulta ca prin reabilitarea termica a anvelopei performantele energetice ale cladirii sunt superioare cladirii 
de referinta.  
Reducerea emisiei de noxe fata de cladirea expertizata : 

Varianta I: Reducerea emisiei de CO2 = %77,49100x
87,45

04,2387,45
=

−
 

Varianta II: Reducerea emisiei de CO2 = %88,48100x
87,45

45,2387,45
=

−
 

Reducerea consumului specific de energie pentru incalzirea cladirii  reabilitate fata de cladirea expertizata: 
 

Varianta I: Reducerea consumului specific de energie pentru incalzire = %27,52100x
85,188

13,9085,188
=

−
 

 

Varianta II: Reducerea consumului specific de energie pentru incalzire = %20,51100x
85,188

14,9285,188
=

−
 



 

 282 

7.1. Modificarea valorii nete actualizate (∆VNA) 
 
Relaţia de bază este proiecţia la momentul „zero” a tuturor costurilor şi are forma: 
 

                        2         N                                    N 
VNA  =  C0  +  ΣCEk * Σ [(1+fk) / (1+i)]t   + CM * Σ [1/ (1+i)]t      (60) 
                       k=1      t=1                                  t=1 

 
în care: 
VNA – valoarea netă actualizată 
C0 – costul investiţiei totale la momentul „zero” al clădirii existente [Euro/an] 
CE - costul anual al energiei consumate la nivelul anului de referinţă   [Euro/an]  
CM - costul anual al operaţiunilor de mentenanţă la nivelul anului de referinţă 
[Euro/an] 
f – rata anuală de creştere a costului căldurii (a tipului de energie) [%] 
i – rata anuală de depreciere a monedei utilizate [%] 
k – indice a tipului de energie utilizată (1-gaz natural,2- energie electrică) 
N – durata fizică de viaţă considerată a sistemului analizat 
t – variabila timpului t = 1, N   [an] 
 
Se fac următoarele IPOTEZE: 
1. performanţa energetică a sistemului se menţine la aceeaşi valoare pe 
întreaga    durată de viaţă N, fiind valabilă cu condiţia asigurării verificărilor 
periodice ale performanţei energetice şi implicit a remedierilor necesare, dacă 
este cazul 
2. rata de creştere anuală a costului căldurii = ct pe durata N 
3. rata de depreciere anuală a monedei = ct 
4. CM este puţin importantă – poate fi neglijată 
5.  Se obţine o relaţie simplificată de forma:  

 VNA  =  C0  +  CE*X         (61) 
                    N 
unde:     X =  Σ [(1+f) / (1+i)]t       (62)                                 t=1 

 
Se analizează în paralel două valori VNA specifice unei rezolvări clasice 
(VNAclasic) şi unei rezolvări energetice (VNAenerg). Ambele soluţii vor avea dotări 
cu durata de viaţa fizică N egale.  
Diferenţa dintre ele este ∆VNA:  
 ∆VNA = VNAclasic – VNAenerg        (63) 
 VNAclasic = C0  +  CE clasic*X       (64) 
 VNAenerg = C0  + C(m)  +  CE energ*X      (65) 
 
în care: 
 C0 – costul investiţiei totale la momentul „zero”  

C(m)  - costul investiţiei suplimentare datorită modernizării energetice la 
nivel de an „zero” 

 CE clasic – cost anual de exploatare clasic la nivel de an de referinţă [Euro/ 
an] 
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 CE energ–cost anual de exploatare energetic la nivel de an de referinţă 
[Euro/an] 
 ∆VNA = C0  + ( CE clasic*X ) - C0  - C(m) -  ( CE energ *X ) 
 ∆VNA = ( CE clasic - CE energ ). X  - C(m) / (- 1) 
 
 
Se obţine: 
 
   - ∆VNA = C(m) - ( ∆CE*X )                                                  (66) 
 
în care: 

∆CE – reducerea costurilor de exploatare anuale la nivelul anului de 
referinţă [Euro / an] 

Din termenul stâng al relaţiei (7) scrisă sub forma ∆VNA < 0 reiese condiţia de 
eficienţă a investiţiei în soluţia modernizată energetic.  
 
Termenul din dreapta al relaţiei (7) va fi:  C(m) - ( ∆CE.X )  < 0      (67) 
 
Se împarte relaţia cu ∆CE:  
 (C(m) /∆CE) - X  < 0  

(C(m) /∆CE) < X  
 
Pentru ca raportul (C(m) /∆CE) să scadă, trebuie să crească numitorul, adică 
reducerea costurilor de exploatare anuale. Dacă notăm raportul cu A, atunci X > 
A, adică anii de referinţă consideraţi să fie suficient de mulţi, ca din economia 
anuală de energie să se poata recupera, într-un timp rezonabil costurile cu 
investiţia de modernizare energetică, pentru asigurarea eficienţei.   
 
Nota :calculul se efectueaza in Euro, fara TVA 
 

7.1.1 Calculul VNA – Varianta I de reabilitare 
 
Conform datelor calculate la modulul de instalatii pentru cladirea reala si 
reabilitata Varianta I: 
Ep=302.206,13 kWh/an  energia primara consumata de cladirea reala din care: 
Ep,1 = 161652,35 x 0,901 + 6221,6 x 0,901  = 151.254,43 kWh/an energie 
produsa de combustibil gazos 
Ep,2 = 797,0 x 2,8 + 25715,76 x 2,8 +27398,56 x 2.8 = 150.951,7 kWh/an energie 
electrica 
 
Epo =  170570,75 kWh/an   energia primara consumata de cladirea reabilitata 
Var. I, din care: 
Epo,1 = 77145,61 x 0,901 +3722,07 x 0,901 = 72.861,78 [kWh/an] energie 
produsa de combustibil gazos 
Epo,2 = 702,0x2,8 +23538,61 x 2,8 +10655,45 x2,8 =97.708,97  [kWh/an] energie 
electrica 
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Nota: calculul se efectueaza in EURO, fara TVA 
 
C(m) = 85.596,0  EURO Valoarea C+I    
Evaluarea s-a bazat pe preturi actualizate la nivelul lunii aprilie 2013 si pe 
standardele de cost cf. HG 363/2010.( asimilare cu bloc de locuinte) 
 
∆E= Ep – Ep o = (Ep,1 - Epo,1 )+ (Ep,2 - Epo,2 ) = 78.392,65 + 53.242,73 = 
131.635,38  kWh/an = 11,32 tep/an (tone echivalent petrol) 
 
1 tona echivalent petrol (tep) =  11,63 x 103 kWh   
La data efectuarii auditului costul unui kWh de gaz  este de c1 = 0,09764  
lei/kWh = 0,022522 EURO/kWh  
 
Cost mediu combustibil in Varianta I  0,0488 EURO/kWh 
Costul unui kWh de energie electrica este de c2 = 0,38 lei /kWh = 0,08765 
EURO/kWh 
∆CE =∑ ∆E·c = 78392,65 kWh/an x 0,022522 EURO/kWh + 53.242,73 kWh/an  x 
0,08765 EURO/kWh = 6.432,28 EURO/an 
 
∆VNA = C(m) - ( ∆CE · X )  = 85.596,0 EURO – (6.432,28 EURO/an x 46,55 ani)   
= -213826,63 EURO  
            N 
    X =  Σ [(1+f) / (1+i)]t=  Σ(1,075)t

 

                  t=1 
X=1,075+1,155+1,242+1,335+1,436+1,543+1,66+1,783+1,917+2,06+2,215+2,3
82+2,56+2,752+2,96+3,18+3,42+3,675+3,951+4,248=46,55 ani 
      unde: 
 f=0,15                                              
 i=0,07      
 N=20 ani 

    ani30,13
an/EURO28,6432

EURO0,85596
C

C
AcareinAX

E

)m(
==

∆
=>  

  X=46,55 
 

∆VNA = -213826,63 EURO 
 
   A<X   rezulta ca anii de referinta consideraţi N= 20 ani sunt suficient de mulţi, 
ca din economia anuală de energie să putem recupera, într-un timp rezonabil 
costurile cu investiţia de modernizare energetică, pentru asigurarea eficienţei 
economice.   
 

7.1.2 Calculul VNA – Varianta II de reabilitare 
 
Conform datelor calculate la modulul de instalatii pentru cladirea reala si 
reabilitata Varianta II: 
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Ep=302.206,13 kWh/an  energia primara consumata de cladirea reala din care: 
Ep,1 = 161652,35 x 0,901 + 6221,6 x 0,901  = 151.254,43 kWh/an energie 
produsa de combustibil gazos 
Ep,2 = 797,0 x 2,8 + 25715,76 x 2,8 +27398,56 x 2.8 = 150.951,7 kWh/an energie 
electrica 
 
Epo =172.160,25  kWh/an   energia primara consumata de cladirea reabilitata 
Var. II, din care: 
Epo,1 = 78.866,67 x 0,901 +3.722,07 x 0,901 = 74.412,45 [kWh/an] energie 
produsa de combustibil gazos 
Epo,2 = 702,0 x 2,8 + 23.538,61 x 2.8 + 10.669,32 x 2,8  = 97.747,80 [kWh/an] 
energie electrica 
 
Nota: calculul se efectueaza in EURO, fara TVA 
 
C(m) = 81.316,2   EURO Valoarea C+I    
Evaluarea s-a bazat pe preturi actualizate la nivelul lunii aprilie 2013 si pe 
standardele de cost cf. HG 363/2010. 
 
∆E= Ep – Ep o = (Ep,1 - Epo,1 )+ (Ep,2 - Epo,2 ) = 76.841,98 + 53.203,9 = 
130.045,88  kWh/an = 11,18 tep/an (tone echivalent petrol) 
 
Cost mediu combustibil in Varianta II   0,0491 EURO/kWh 
 
1 tona echivalent petrol (tep) =  11,63 x 103 kWh   
La data efectuarii auditului costul unui kWh de gaz  este de c1 = 0,09764  
lei/kWh = 0,022522 EURO/kWh  
Costul unui kWh de energie electrica este de c2 = 0,38 lei /kWh = 0,08765 
EURO/kWh 
 
∆CE =∑ ∆E·c = 76.841,98 kWh/an x 0,022522 EURO/kWh+53.203,9kWh/an  x 
0,08765 EURO/kWh =6394,0 EURO/an 
 
∆VNA = C(m) - ( ∆CE · X )  = 81.316,2 EURO – (6394,0 EUROx 46,55 ani)   = 
= -216324,5 EURO  
            N 
    X =  Σ [(1+f) / (1+i)]t=  Σ(1,075)t

 

                  t=1 
X=1,075+1,155+1,242+1,335+1,436+1,543+1,66+1,783+1,917+2,06+2,215+2,3
82+2,56+2,752+2,96+3,18+3,42+3,675+3,951+4,248=46,55 ani 
      unde: 
 f=0,15 
 i=0,07 
 N=20 ani 
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    ani72,12
an/EURO0,6394

EURO2,81316

C

C
AcareinAX

E

)m(
==

∆
=>  

  X=46,55 
 
∆VNA = -216324,5 EURO   
 
   A<X   rezulta ca anii de referinta consideraţi N= 20 ani sunt suficient de mulţi, 
ca din economia anuală de energie să putem recupera, într-un timp rezonabil 
costurile cu investiţia de modernizare energetică, pentru asigurarea eficienţei 
economice.   
 
 
7.2 Durata de recuperare a investiţiei suplimentare (NR) 
 
Se va înlocui durata de viaţă fizică N cu NR, ca valoare necunoscută, în relaţia  
scrisă sub forma explicită şi se pune condiţia de recuperare a investiţiei ∆VNA = 
0. 
                            N   
 C(m) - ∆CE Σ [(1+f) / (1+i)]t = 0                                 (68) 
    
Însă 

∆CE = Σc.∆E ,        (69) 
în care: 

c – costul actual al unităţii de energie exprimat în [Euro/kWh] 
∆E – economia anuală de energie estimată obţinută prin implementarea 
măsurii de modernizare energetică [Kwh / an] 

 
Rezulta:    

C(m) = ∑c.∆E.NR         (70) 
 
           NR = C(m) /(c.∆E)   
c – costul actual al unitatii de energie (in functie de tipul de energie utilizat: gaz 
sau energie electrica) 
 
Rezulta NR: 
 
Varianta I: 

E.c/CN )m(R ∆= = 85.596,0 EURO/(78392,65 kWh/an x 0,022522 EURO/kWh + 

53.242,73 kWh/an  x 0,08765 EURO/kWh) = 13,30 ani 
 
Varianta II: 

E.c/CN )m(R ∆= = 81.316,2 EURO/(76.841,98 kWh/an x 0,022522 

EURO/kWh+53.203,9kWh/an  x 0,08765 EURO/kWh) = 12,72 ani 
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7.3 Costul unităţii de energie economisite [LEI/kwh] 
 
In cazul  modernizarii energetice a unei clădiri existente, relaţia (70) se va 
transcrie astfel:  
 
C(m) – e ∆E N = 0  
C(m) = e ∆E N  
e = C(m) /(N.∆E)       [Euro/KWh]   
 
VARIANTA I:     
 

0325,0
20x38,131635

0,596.85
N.E

C
e )m(

==
∆

=  Euro/kWh  

 
e= 0,00325 Euro/kWh.an < c = 0,0488 Euro/kWh.an (pretul mediu al 
combustibilului utilizat in Varianta I) 
 
 
VARIANTA II:     
 

0313,0
20x88,130045

2,81316
N.E

C
e )m(

==
∆

=  Euro/kWh  

 
e= 0,0313 Euro/kWh.an < c = 0,0491 Euro/kWh.an (pretul mediu al 
combustibilului utilizat in Varianta II) 
  
In analiza economica a variantelor de reabilitare s-a avut in vedere un cost 
specific al combustibilului utilizat ( gaze naturale si energie electrica). 
 
 
Rezultatele analizei economice sunt prezentate in Tabelul 7.3: 
 
Tabelul 7.3 Rezultatele analizei economice 
Varianta Economia 

anuala 
Cost 

aprox. 
investitie 

Durata 
de viata 

Durata 
Recuperare 

investitie 

Cost specific 
al economiei 
de energie 

 (kWh/an ) (Euro ) (ani ) ( ani ) (Euro/kWh) 
V1 131635,38 85596,0 20 13,30 0,0325 
V2 130045,88 81316,2 20 12,72 0,0313 
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7.4 Costul investitiei suplimentare prin modernizare energetica 
C(m) 
 
Pentru costul investitiei suplimentare prin modernizare C(m) adusa la nivelul 
anului „zero”se pot imagina 2 scenarii: 

a. beneficiarul dispune de întreaga suma la momentul „zero”, ceea ce 
înseamna ca VNA = C(m) 
b. beneficiarul NU dispune de întreaga suma necesara realizarii investitiei 
si apeleaza la un credit rambursabil cu o dobânda anuala fixa „d”. Conditia 
angajarii creditului este NC < N si pe durata (N - NC) trebuie sa se 
realizeze economiile presupuse prin solutiile de modernizare. 

 
Din punctul de vedere al beneficiarului solutia avantajoasa este ca intervalul de 
profit sa fie maxim, adica: 

(N - NC)profit = max (N - NC) 
 
Conditia de mai sus se poate indeplini prin maximizarea lui N, respectiv prin 
adoptarea unor solutii de calitate superioara (scumpe) sau prin minimizarea lui 
NC, care va depinde de: 
a. conditia de acordare a creditului 
b. capacitatea beneficiarului de a achita ratele de rambursare a creditului. 
 
a. Conditia de acordare a creditului implica: 
- achitarea unui avans „ac” ca parte a valorii C(m) achitata integral la momentul 
„zero” 

ac*C(m) 
unde: 
- indicele c – sugereaza creditul 
- restul (1-ac)*C(m) prin credit supus efectelor devalorizarii monedei si 
compensarii prin dobânda anuala d = ct pe durata NC ani. 
 
Valoarea neta actualizata a sumei creditului C(m2) va fi: 

C(m2) = (1 - ac)*C(m) (1 + d)Nc * [1/(1 + i)]Nc 

Valoarea neta actualizata a investitiei C(mc) va fi: 
C(mc) = ac *C(m) + C(m2) 

În cazul functionarii sistemului de credit, conditia unei solutii economice fezabile 
este: 

ac*C(m) + C(m2) < ∆CE*X 
 

Pentru Varianta I  de reabilitare  se considera: 
 
ac=20% (avans) 
d=8%/an (dobanda anuala constanta) 
NC=13,3 ani (durata de acordare a creditului) 
i=7% 
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C(m)= 85.596,0  EURO  
 
Valoarea neta actualizata a sumei creditului: 
C(m2)= 75.152,46 EURO 
 
Valoarea neta actualizata a investitiei: 
C(mc)= 0,2 x 85.596,0 + 75.152,0= 92.271,66 < 299.422,63  = ∆CE* X 
∆CE* X= 6432,28  EURO/an x 46,55 ani = 299.422,63 EURO 
 
Deci conditia ac *C(m) + C(m2) < ∆CE*X este îndeplinita 
 
b. Capacitatea beneficiarului de a achita ratele lunare de rambursare a 
creditului rc pe durata de NC ani cu dobânda anuala fixa „d” va fi: 
 
rc = [0,0833 (1 - ac)x  C(m) * (1 + d)Nc] / NC 
pentru NC=13,3 ani si dobânda constanta d=8%/an, rezulta 
rc= 1194,0 [EURO / luna] 
 
Pentru Varianta II  de reabilitare  se considera: 
 
ac=20% (avans) 
d=8%/an (dobanda anuala constanta) 
NC=12,72 ani (durata de acordare a creditului) 
i=7% 
C(m)= 81316,2  EURO  
 
Valoarea neta actualizata a sumei creditului: 
C(m2)= 72868,10 EURO 
 
Valoarea neta actualizata a investitiei: 
C(mc)= 0,2 x 81316,2 + 72868,10= 89.131,34 < 297.640,7  = ∆CE* X 
∆CE* X= 6394  EURO/an x 46,55 ani = 297.640,7 Euro    
 
Deci conditia ac *C(m) + C(m2) < ∆CE*X este îndeplinita 
 
b. Capacitatea beneficiarului de a achita ratele lunare de rambursare a 
creditului rc pe durata de NC ani cu dobânda anuala fixa „d” va fi: 
 
rc = [0,0833 (1 - ac)x  C(m) * (1 + d)Nc] / NC 
pentru NC=12,72 ani si dobânda constanta d=8%/an, rezulta 
rc= 1135,0 [EURO / luna] 
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7.5 Concluzii 
 
• Analiza din punct de vedere energetic si economic a cladirii Directiei 
Regionale Cluj a ANCOM pune în evidenta urmatoarele: 
 

1. Varianta I de reabilitare  implica un cost de cca. 85596,0 Euro si se 
recupereaza în cca.13,3 ani, costul specific al economiei energetice 
fiind de 0,0325 EURO/kWh. 

2. Varianta II de reabilitare implica un cost de cca. 81316,2 Euro si se 
recupereaza în cca.12,72 ani, costul specific al economiei energetice 
fiind de 0,0313 EURO/kWh. 

3.  Oricare dintre cele doua solutii implica un cost relativ mare al 
investitiei dar aduc o economie semnificativa de energie si 
imbunatatesc confortul termic interior. În acelasi timp, solutiile aduc 
imbunatatiri performantei energetice a anvelopei cladirii prin limitarea 
efectelor puntilor termice, a caror eliminare in conditiile date 
(termoizolare la interior) nu a fost posibila.  

 
Se poate aplica oricare dintre cele doua variante propuse oentru partea de 
constructii (anvelopa cladirii), performantele lor din punct de vedere al eficientei 
energetice si economice fiind foarte apropiate.  
Chiar si in conditiile efectuarii termoizolarii la interior (cu exceptia fatadei Est in 
Varianta I si a fatadelor Est si Vest in Varianta II), performantele energetice ale 
cladirii reabilitate sunt foarte bune, incadrandu-se in clasa A de performanta 
energetica. 
 
Instalatiile interioare din cladire sunt in stare buna, dar este necesara luarea 
unor masuri de modernizare care sa aduca performantele acestora la nivelul 
anului 2013. 
In urma cresterii semnificative a rezistentelor termice corectate ale elementelor 
anvelopei prin reabilitarea termica, ( oricare din variantele I sau II s-ar realiza) 
scad considerabil consumurile de energie pentru incalzirea respectiv racirea 
cladirii.  
Consumurile de energie pentru apa calda, iluminat si conditionarea aerului se 
incadreaza in clasa energetica A, iar consumurile energetice pentru incalzire se 
incadreaza in clasa energetica B. 
 
• Recuperarea investitiei se poate face în 13,3 ani si respectiv 12,72 ani, 
ceea ce atesta ca investitia este rentabila (durata de recuperare sub 20 ani).  
Trebuie sa se ia in considerare si faptul ca pretul specific al gazului si al energiei 
electrice va creste în urmatorii ani, astfel incat durata de recuperare a investiei se 
va reduce corespunzator.  
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• . Emisia de noxe se reduce cu peste 49% fata de cladirea expertizata 
(Tab.7.2). 
 
• Consumul specific de energie pentru incalzirea cladirii se reduce cu 
peste 51 % fata de cladirea expertizata (Tab.7.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intocmit, 

 
Dr.Ing.Mariana Brumaru     Ing. Enikö Meleg  
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18. SC 007-02 – Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a 
anvelopei cladirilor de locuit existente 
19. Legea 325/27.05.2002 pentru aprobarea O.G. 29/30.01.2000 privind 
reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii 
energiei termice. 
20. O.G.nr. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termica a fondului construit 
existent si stimularea economisirii energiei termice. 
21. O.G. nr. 18/04.03.2009 - Ordonanta de urgenta privind cresterea 
performantei energetice a blocurilor de locuinte publicata în MO nr. 155/2009. 
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22. Norma Metodologica din 17.03.2009 - Norma metodologica de aplicare a 
O.G. 18/04.03.2009 
23. Legea nr. 10/1995 actualizata privind calitatea în constructii. 
24. NP 008-97 - Normativ privind igiena compozitiei aerului în spatii cu diverse 
destinatii, în functie de activitatile desfasurate în regim de iarna-vara. 
25. GT 032-2001 - Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare 
expertizarii 
termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aferente. 
26. SC 007-2002 - Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a 
anvelopei cladirilor de locuit existente. 
27. STAS 4908/85 - Arii si volume conventionale 
28. NP 061-02 - Normativ pentru proiectarea si exeutarea sistemelor de iluminat 
artificial din cladiri 
29. EN 832-2998 - Performanta termica a cladirilor. Calculul necesarului de 
energie pentru încalzire. Cladiri de locuit 
30. http://www.ytong.ro/ro/content/de_ce_termoizolare_la_interior_1729.php 
31. http://ghid.rockwool.ro/produse/izolarea-cladirilor/frontrock-max-e.aspx 
32. http://ghid.rockwool.ro/produse/izolarea-cladirilor/multirock.aspx 
33. http://ghid.rockwool.ro/produse/izolarea-cladirilor/hardrock-max.aspx 
34. M.O. nr.820 din 8 dec.2010 - Ordinul MDRT nr. 2513/2010 
35. SCOST – 04/MDRT, ANEXA nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 
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