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Privind descrierea sumară a investiției propusă prin proiect cu asumarea 
atingerii indicatorilor descriși la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghidul 

specific 
 

 

Prin acest proiect se propune reabilitarea integrată a clădirii căminului cultural, 
ceea ce implica atat consolidarea cladirii, incadrata in clasa de risc seismic RsII, 
cat si reabilitarea termica moderata a cladirii pentru crestrea eficientei energetice a 
acesteia. Clădirea a fost edificată în anul 1972. 

Pentru realizarea cresterii rezistentei cladirii sunt necesare urmatoarele 
interventii: 
• Camasuirea fundatiilor. Pentru a limita infiltratia apelor şi cresterea capacitatii 

structurale a fundatiilor se propune a se realiza o camasa exterioara de 15cm de 
beton armat la nivelul fundatiilor (între cotele -0,30 ÷ -1,80m) pe ambele fete, la 
toate fundatiile caminului 

• Camasuire pereti interiori. Pentru a creste capacitatea la fortele orizontale se 
propune realizarea unei camasi de beton armat de 6cm pe intreaga înălțime a 
peretelui. Fundatiile aferente peretilor camasuiti se vor consolida cu 10cm pe 
fiecare latura. 

• Camasuire pereti interiori subsol. Pentru a limita infiltratiile şi eliminarea igrasei 
se propune realizarea unei camasi de beton armat de 6cm la interiorul subsolului.  

• Inlocuirea sarpantei. Deoarece sarpantei nu i s-au făcut reparatii şi tratamente 
(ignifuga, anticarii, etc) se propune inlocuirea acesteia. Sarpanta va fi tratata 
ignifug conform scenariului de siguranta la foc. 

• Înlocuire pardoseală. Pentru a monta termosistemul şi eliminarea pierderilor de 
caldura este necesar să se sparga pardoseala existenta şi sa se monteze un 
termosistem conform detaliilor din proiectul de arhitectura. Inlocuirea pardoselii nu 
are influente asupra sistemului structural de ansamblu.  

• Inlocuire tamplarie. Din cauza vechimii este necesara inlocuirea tamplariei 
exterioare  

• Termoizolare clădire. Se va realiza un sistem de termoizolare a peretilor 
exteriori, pardoselii şi acoperisului. 

• Recompartimentari interioare. Pentru obtinerea avizului ISU sunt necesare 
modificari de destinatii ale unor incaperi, recompartimentari şi schimbari de 
fluxuri. Modificarile vor fi realizate din pereti usori care să nu puna în pericol 
siguranta structurala.  

• Refacere scari şi trotuare perimetrale. Pentru camasuirea fundatiei şi montarea 
termosistemului este necesar ca scarile şi trotuarul perimetral să fie sparte. După 
realizarea intregului termo-hidro sistem se refac trotuarele şi scarile exterioare 

 



 
 
Conform auditului energetic se propun urmatoarele masuri pentru reabilitarea termica 
a cladirii : 

• Izolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de fatada de 15 cm grosime, 
protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica 
structurata de minim 1,5 mm grosime.  

• Inlocuirea tamplariei cu o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC 
pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de 
etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. 
Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel 
putin in clasa de combustie C2- greu inflamabil. 

• Termoizolarea podului cu 30cm vata minerala de sticla. 

• Izolarea termica a planseului de la nivelul solului/peste subsol cu polistiren 
extrudat de 10 cm grosime 

Conform audit energetic pentru instalatiile cladirii: 

Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip 
aer apa si integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin intermediul unui 
puffer – stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta. Schimbarea, 
eventual, a tabloului si chiar a bransamentului electric pentru a suporta si suplimentul 
de putere datorat instalarii pompelor de caldura. Montarea pompei de caldura 
presupune si o automatizare (sistem de control activ), care, in momentul in care 
pompa de caldura nu va mai face fata, datorita temperaturilor exterioare prea 
scazute, va comuta pe incalzirea clasica. Pentru reducerea consumului de energie 
electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata 
mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe 
aceleasi circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare 
fotovoltaice pentru asigurarea partiala a consumului electric din acestea.  

Astfel, dupa implementarea proiectului se vor obtine urmatorii indicatori : 

  

Rezultate Valoare la începutul 
implementării proiectului 

Valoare la finalul 
implementării proiectului 

Consumul anual specific de 
energie finală pentru încălzire 
(kWh/m2 an) 

611,21 197,40 

Consumul de energie primară 
totală (kWh/m2 an) 797,80 323,09 

Consumul de energie primară 
totală utilizând surse 
convenționale (kWh/m2 an) 

189,73 94,17 



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

608,06 228,91 

Nivel anual estimat al gazelor 
cu efect de seră (echivalent 
kgCO2/m2 an) 

22,68 15,37 

 

Persoanele care beneficiaza direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile 
climatice: 5.533 de locuitori. 


