
 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                               PROIECT 
HOTĂRÂREA NR._____ 

privind aprobarea valorii estimate a Programului de Contractare a 
Performanţei Energetice (CPE) în clădirile publice ocupate de 

şcoli şi spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea 
acestui contract 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2014; 

Având în vedere raportul nr.109690/2014 întocmit de Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii prin care se propune aprobarea valorii estimate a Programului de 
Contractare a Performanţei Energetice (CPE) în clădirile publice ocupate de şcoli şi 
spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract; 

În conformitate cu prevederile art.26 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.36/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.168/2014 privind aprobarea participării municipiului Craiova la Programul de 
Contractare a Performanţei Energetice (CPE) în clădirile publice ocupate de şcoli şi 
spitale; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală;      

                          
                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă valoarea totală estimată a Contractului de Performanţă Energetică în 
cuantum de 11.483.000 lei, fără TVA, care include valoarea estimată pentru 
fiecare dintre cele două loturi : 

a) lotul 1 – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor 
Babeş” Craiova (10 clădiri principale) – 4.760.000 lei (fără TVA); 
b) lotul 2 - unităţi de învăţamânt – 6.723.000 lei (fără TVA), 
conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Craiova pentru fiecare din cele 
două loturi prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, după cum urmează: 
a) lotul 1 – 1.560.000 lei (fără TVA); 
b) lotul 2 – 2.380.000 lei (fără TVA). 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
            INIŢIATOR,          AVIZAT, 
               PRIMAR,            SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 
Nr.109690/ 29.07.2014 

APROBAT, 
  PRIMAR, 

LIA OLGUTA VASILESCU 
 

 
R A P O R T 

privind aprobarea, de către Consiliul Local, a  valorii estimate a contractului de performanță energetică și a 
contribuției proprii a municipalității la finanțarea acestui Contract 

 
  La nivel local, sectorul clădirilor aparținând domeniului public al Municipiului Craiova, se 
confruntă cu dificultăţi cauzate de lipsa mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea unui confort privind 
eficienţa energetică. 
 Prin prerogativele instituite de Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Local, hotărăşte cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în 
vederea realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local. 
 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a lansat apelul pentru expresia de interes 
adresat orașelor din România, care doresc să devină partenere în cadrul noului Program ESCO de eficientă 
energetică, program lansat la București, în prezenţa reprezentanților ANRE, a Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administrației Publice, a Ministerului Finanțelor Publice, a Comisiei Europene, a municipalităţilor, a 
societăţilor de servicii energetice de tip ESCO. 
 BERD a angajat asistenţă tehnică pentru dezvoltarea programului de eficienţă energetică, asistenţă 
finanţată dintr-un grant care cuprinde trei etape: 

• Etapa I: analiza de piață pentru evaluarea potenţialului de eficientă energetică în sectorul 
public din Romania; 

• Etapa II: pregătirea de proiecte pilot în patru orașe, suport în pregătirea documentaţiei de 
proiect, licitare şi contractare; 

• Etapa III: extinderea programului în alte oraşe interesate să intre în program. 
În cadrul acestui Program, orașele selectate beneficiază de următoarele avantaje: 

- asistență tehnică gratuită pentru identificarea şi pregătirea procedurilor de atribuire pentru 
proiectele de eficientă energetică, acestea urmând a fi realizate sub formă de Contracte de 
Performanță Energetică (CPE) în clădiri publice ocupate de școli, grădinițe şi spitale; 

- proiectele CPE au următoarele avantaje: 
• un mecanism privind finanțarea de către terţi, îmbinând subvențiile publice 

(respectiv o contribuție din partea municipalității) cu fonduri private furnizate de 
către companiile ESCO, prin care investiţiile de eficienţă energetică vor fi 
implementate de o companie tip ESCO (companie de servicii energetice), 
investiţii care vor fi rambursate din viitoarele economii la facturile de energie; 

• facturi reduse de energie, ce vor conduce la reducerea presiunii asupra bugetului 
local; 

• un nivel de confort sporit pentru cetăţeni, cum ar fi nivelul garantat de căldură şi 
confort din scoli şi spitale; 

• garantarea unor economii de energie și de costuri, stabilite prin Contract; 



 

• un pachet de servicii complete oferite de compania de servicii energetice, inclusiv 
întreținerea măsurilor și un management energetic profesionist al clădirilor ce fac 
obiectul Contractului. 

 Prin proiectele de eficienţă energetică, referitoare la clădirile publice, se poate finanţa o gamă largă de 
măsuri de eficienţă energetică, cum ar fi îmbunătăţirea  anvelopei clădirii, îmbunătăţirea sistemului de iluminat, 
a sistemului de încălzire (apă) sau schimbarea acestuia, îmbunătăţirea sistemului de ventilaţie, climatizare sau 
schimbarea acestuia, alimentarea cu energie nouă/suplimentară (cogenerare, fotovoltaică), schimbarea tipului 
de combustibil utilizat pentru producerea de energie, etc. 

Prin scrisoarea de invitație pentru expresia de interes privind participarea la „Programul Pilot de 
Eficientă Energetică” în sectorul public din Romania, municipiul Craiova a fost selectat ca oraş pilot, care va 
beneficia de sprijin din partea consorţiului de consultanţi angajaţi de BERD. 
 Contractele de Performantă Energetică sunt răspândite în alte ţări europene (Germania, Austria, Cehia, 
Slovacia, Ungaria etc.) unde sunt garantate economii la costurile cu energia de cca. 30% pentru clădirile 
publice. 
 După vizitele de lucru ale Consorţiului de consultanţi angajaţi de BERD, în municipiul Craiova în cursul 
anului 2013: 2-3 septembrie, 23-24 septembrie, 19-20 noiembrie, dar și în 25-26 februarie 2014, s-au întocmit 
rapoarte privind descrierea situației actuale a construcțiilor vizitate, astfel că au fost nominalizate ca fiind incluse 
în programul pilot unităţile cele mai reprezentative, potrivite pentru programul BERD, cu posibilitatea de 
replicare pentru toate unităţile de învățământ preuniversitar, ca ordonatori terţiari ai municipiului Craiova. 
 Obiectivul acestui Proiect este legat de punerea în aplicare a măsurilor de eficienţă energetică în cadrul 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, ce cuprinde un număr de 14 
clădiri, fiind incluse în proiect 10 clădiri principale ca beneficiare directe ale măsurilor. 

De asemenea, printr-un alt raport, au fost selectate 7 unități şcolare din învățământul preuniversitar, 
ce cuprind un număr de 13 clădiri, fiind identificate ca fiind calificabile pentru finanțarea printr-un contract de 
performanță energetică (CPE), după cum urmează: 

- Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”- 2  corpuri de clădire; 
- Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe”- 4 corpuri de clădire; 
- Școala Gimnazială „Ion Creangă”- 3 corpuri de clădire; 
- Grădinița cu program prelungit „Phoenix”- un corp de clădire; 
- Grădiniţa „Paradisul Copiilor”- un corp de clădire; 
- Grădiniţa „Pinochio”- un corp de clădire; 
- Grădiniţa „Castelul Fermecat” - un corp de clădire. 

În considerarea celor de mai sus, având în vedere faptul că scăderea consumului de energie în clădirile 
publice din municipiul Craiova și degrevarea corespunzătoare a bugetului local reprezintă un deziderat major al 
municipalității, iar acest obiectiv impune contractarea de servicii de eficiență și performanță energetică, Consiliul 
Local al municipiului Craiova, prin hotărârea nr. 168 din 24 aprilie 2014, a aprobat următoarele: 

- participarea municipiului Craiova la Programul de Contractare a Performanţei Energetice (CPE) în 
clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale; și 

- contractarea de servicii de eficiență energetică și proiectare prin procedura dialogului competitiv, în 
baza Memoriului tehnico-economic justificativ de fundamentare a deciziei de încheiere a unui 
contract de performanţă energetică pentru un grup de 7 unităţi de învăţământ din Municipiul 
Craiova şi a Memoriului tehnico-economic justificativ de fundamentare a deciziei de încheiere a 
unui contract de performanţă energetică pentru spitalul de boli infecţioase “Victor Babeș”, Craiova. 

 În considerarea prevederilor art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora “valoarea estimată a contractului 
de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului 
respectiv”, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații – Serviciul Investiții și Achiziții, prin documentul”Scrisoare de 
însoţire a anexelor: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 privind propunerea de justificare a valorii estimate a contractului 
de perfomanţă energetică şi servicii de proiectare”, nr. 109689/29.07.2014, atașat prezentului Raport ca 



 

Scrisoare şi Anexa 1, Anexa 2 şi Anexa 3 a stabilit valoarea estimată a contractului de performanță energetică 
ca fiind de 11.483.000 lei (fără TVA), respectiv, aprox. 2.617.500 euro (1 euro = 4,387 lei în data de 
30.06.2014) lei, exclusiv TVA, după cum urmează: 

- Lot 1 - Spitalul Clinic „Victor Babeş” (10 clădiri principale): 4.760.000 lei (fără TVA), respectiv 
aproximativ 1.085.000 euro (1 euro = 4,387 lei în data de 30.06.2014); 

- Lot 2 - Unităţi şcolare: 6.723.000 lei (fără TVA), respectiv aproximativ 1.532.500 euro  (1 euro = 
4,387 lei în data de 30.06.2014). 

Valoarea contractului de performanță energetică conține atât valoarea investițiilor în măsurile de 
eficiență energetică, cât și valoarea viitoarelor plăți pe care municipalitatea le va face pentru administrarea 
energetică și îndeplinirea obiectivelor contractului de performanță energetică pe perioada contractului (10 ani), 
de către ofertantul desemnat câștigător în urma finalizării procedurii de dialog competitiv. Menționăm că 
viitoarele plăți către ESCO vor fi acoperite integral de economiile garantate de costuri cu energia, eventual va 
exista chiar și o degrevare a bugetului (în funcție de rezultatul procedurii de atribuire). 

Prin același document „Scrisoare de însoţire a anexelor: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 privind propunerea 
de justificare a valorii estimate a contractului de perfomanţă energetică şi servicii de proiectare” , s-a propus ca, 
pentru Lotul 1, contribuția proprie a municipalității să fie de 1.560.000 lei, iar pentru Lotul 2, aceasta să fie de 
2.380.000 lei. Se preconizează că va fi necesară contribuția din partea municipalității deoarece multe dintre 
măsurile de eficientizare energetică avute în vedere (cum ar fi reabilitarea termică a clădirilor) au o perioadă de 
rambursare mai mare decât durata contractuală. 

Faţă de cele prezentate, în temeiul art.36 alin. 7 lit.a din Legea nr. 215/2001, propunem spre aprobare 
următoarele: 

- valoarea totală estimată a contractului de performanță energetică: 11.483.000 lei (fără TVA), 
care  include valoarea estimată pentru fiecare dintre cele două loturi:Lot 1 - Spitalul Clinic 
„Victor Babeş” (10 clădiri principale): 4.760.000 lei (fără TVA), Lot 2 - Unităţi şcolare: 
6.723.000 lei (fără TVA), astfel cum rezultă din documentul „Scrisoare de însoţire a anexelor: 
Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 privind propunerea de justificare a valorii estimate a contractului de 
perfomanţă energetică şi servicii de proiectare” atașat; 

- contribuția proprie a municipalității pentru fiecare dintre cele două loturi:Lotul 1, contribuția 
proprie a municipalității să fie de 1.560.000 lei (fără TVA), iar pentru Lotul 2, aceasta să fie de 
2.380.000 lei (fără TVA), astfel cum rezultă din documentul „Scrisoare de însoţire a anexelor: 
Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 privind propunerea de justificare a valorii estimate a contractului de 
perfomanţă energetică şi servicii de proiectare” atașat. 

 
D.E-F.                                        D.I.A.L.                                           S. I. A. 
Director executiv adjunct,               Director executiv,                                    Şef Serviciu, 
Lucia Ştefan                                   Anamaria Mihaela Covaci                        Maria Nuţă 
 
 

 





U.E. /1. ex 1                    FP-31-10, vers. 1 

ANEXA 1 
 
 

Principii și ipoteze de calcul considerate la estimarea valorii Contractului  
 

Informaţiile furnizate prin prezenta nota justificativă nu reprezintă conținutul și nici scopul unei 
documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și , de asemenea, nu exprimă  o opinie legală cu 
privire la obiectul acesteia. Informaţiile specificate în această notă justificativă prezintă o valoare 
estimată a contractului de achiziție publică având ca obiect: „Contract de Performanță Energetică şi 
servicii proiectare”. Cifrele şi sumele prezentate în aceasta reprezintă un calcul estimativ, 
aproximativ, pe baza informaţiilor de piaţă disponibile la data întocmirii documentului, dar și pe 
baza calculelor, ipotezelor și a experienței proprii Consorțiului de consultanți. Informațiile de piață 
nu au fost verificate separat de către noi şi este posibil să nu fie actualizate. În consecinţă, nu suntem 
în măsură să apreciem acurateţea sau caracterul complet al acestor informaţi de piaţă. Facem 
precizarea că, până la finalizarea procesului de licitație pentru selectarea companiei de servicii și de 
atribuire a Contractului, este posibil ca valorile prezentate în acest document sa sufere modificări. 
Consorțiul de Consultanți nu își asumă responsabilitatea modificării informațiilor prezentate în acest 
document, atât pe parcursul desfășurării procesului de licitație, cât și după încheierea acestuia.   
În considerarea celor de mai sus, semnarea de către noi a prezentului document nu poate şi nu 
trebuie să fie interpretată ca o asumare expresă sau implicită a niciunei astfel de răspunderi. 
 
 
La baza determinării valorii estimate a Contractului a stat metoda abordării crescătoare. Premisele de 
lucru au fost următoarele: 
- Servicii referitoare la întocmirea documentației tehnico-economice  
- Servicii referitoare la implementarea măsurilor de performanta energetică 
- Servicii de eficiență energetică – cheltuieli operaționale, de mentenanță și monitorizare a 
consumului, cuprinzând: 
a) mentenanța 
b) marja de profit 
c) cost de finanțare (6% pe an) – conform estimărilor pieței, costul de finanțare la creditele pentru 
investiții evoluează in jurul marjei de 4% peste ROBOR 6 luni sau 3 luni. 
Astfel, CEC acordă împrumuturi la marja 3.62% peste ROBOR 6 luni (actualmente la 2.60%), 
rezultând o valoare de 6,22%. Sursa: 
http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/160095/cui-acord-cec-credite-pentru-investitii-cu-dobanda-de-3-65-pe-
an.html 
Marfin Bank practică o marjă începând cu 4% peste ROBOR 3 luni (actualmente la 2.18%), rezultând 
o valoare de 6,18%. Sursa: 
http://www.conso.ro/compara/credite-imm/2 
d) compensare TVA – Având în vedere că, pe de o parte,  bunurile aferente investiției care vor fi 
încorporate în bunuri imobile ale autorității contractante vor fi transferate prin efectul legii către 
autoritatea contractantă, iar pe cealaltă parte, bunurile care servesc la implementarea serviciilor de 
eficienţă energetică prestate de ESCO pot fi transferate la o valoare reziduală (propusă de 0), există 
riscul ca ESCO să considere că, la momentul predării bunurilor către beneficiar, va avea loc o livrare 
de bunuri având ca bază de impozitare valoarea investiției din Faza pregătitoare.  Pentru a nu genera 
un flux de numerar negativ pentru companie, ne așteptăm ca diferența între TVA colectată în urma 
acestei operațiuni (corespunzătoare facturii emise având drept obiect valoarea investiției) și TVA 
deductibilă (corespunzătoare facturilor emise de furnizori la achizițiile ce vor fi folosite în etapa de 
implementare a măsurilor de performanță energetică) sa fie recuperată din valoarea contractuală 
propusă în timpul dialogului competitiv. 
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Valoarea estimată a contractului a fost agregată pornind de la diferitele sub-componente definite 
conform OUG 34/2006 astfel: 
 

Primul lot 
(Spital) 

Al doilea 
lot (Scoli)   

Primul lot 
(Spital) 

Al doilea lot 
(Scoli) Elemente de 

cost 
EUR EUR  RON RON 

Precizări 

Servicii 
referitoare la 
întocmirea 
documentației 
tehnico-
economice 

8.050  13.020    35.315 57.119 Cost: 3.07 RON (0.7 eur) pe m2 

Servicii 
referitoare la 
implementarea 
masurilor de 
performanta 
energetică  

716.760  1.040.000    3.144.425 4.562.480 Pentru mai multe detalii, a se 
vedea Anexele 

Servicii de 
eficientă 
energetică – 
cheltuieli 
operaționale, de 
mentenanță si 
monitorizare a 
consumului 

255.265  301.531    1.119.848 1.322.818 

Mentenanta: 3% din valoarea 
masurilor de performanta energetica 
implementate                                                                 
Marja de profit: 1% din valoarea 
masurilor de performanta energetica 
implementate                                                                             
Cost de finantare: 6% pe an   
Compensare TVA  

Alte cheltuieli 59.803  140.059    262.354 614.439 

Masuri aditionale. Conform art. 5.3 
din Metodologia din 09/01/2008 de 
aplicare a HG nr.28/2008, pentru 
estimarea capitolului de alte 
cheltuieli, se estimeaza un procent 
de pana la 10% din valoarea totala 
a cheltuielilor  

Estimarea 
bonusului conf. 
art. 6.5 Contract  

45.146  37.872    198.057 166.144 4% pe an, economii 
suplimentare de energie 

1.085.024  1.532.482   4.760.000 6.723.000 
  

Total valoare 
estimata 
Contract 2.617.506 €   11.482.999 RON    

- Plăți 729.428 989.970   3.200.000 4.343.000 

Conform premiselor de lucru, 
valoarea minima estimata a 
economiilor de energie va fi utilizata 
de către autoritatea contractanta 
pentru efectuarea plăților către 
ESCO.  
A se retine totuși că se asteaptă ca 
oferta tehnica finala sa prevadă 
economii minim garantate 
superioare nivelului prognozat in 
calculele curente. 

- Contribuția 
autorității 
contractante 

355.596 542.512   1.560.000 2.380.000 

Nivelul maxim cu care 
contribuie autoritatea locală la 
realizarea masurilor de eficienta 
reprezinta diferenta intre 
valoarea serviciilor de 
implementare a masurilor de 
performanta energetica pe de o 
parte si valoarea agregata a 
economiilor aduse de 
implementarea masurilor 
mentionate, pe o perioada de 5 
ani. 
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Cheltuielile operaționale, de mentenanță și monitorizare au fost estimate astfel: 

Primul lot 
(Spital) 

Al doilea 
lot (Scoli) 

  
Primul lot 

(Spital) 
[RON] 

Al doilea 
lot (Scoli) Precizări 

Servicii de eficiență 
energetică – cheltuieli 
operaționale, de 
mentenanță si monitorizare 
a consumului 

EUR EUR  RON RON  

- mentenanța 63.166 31.197  277.107 136.861 
3% din valoarea masurilor 
de performanță energetică 
implementate  

- costurile de finanțare 83.243 114.205  365.188 501.019 6% pe an, 70% finanțabil 
prin împrumut bancar 

- marja de profit 71.676 103.760  314.443 455.193 
1% din valoarea măsurilor 
de performanta energetică 
implementate  

- impact TVA 37.181 52.369  314.443 455.193 

Compensarea de TVA 
reprezintă diferența între 
TVA colectata 
(corespunzătoare facturii 
emise la sfârșitul 
perioadei de construcție) 
și TVA deductibila 
(corespunzătoare 
facturilor de achiziție a 
masurilor de performanta 
energetica) 

 
Total    255.265  301.531    1.119.848  1.322.818   

 
 
Premisele de calcul au fost următoarele: 

Primul lot 
(Spital) 

Al doilea lot 
(Scoli) Primul lot (Spital) Al doilea lot (Scoli) 

EUR EUR RON RON 
Servicii referitoare la 
implementarea măsurilor de 
performanță energetica  

716.760 1.040.000 3.144.425 4.562.480 
 

Primul lot 
(Spital) 

Al doilea 
lot (Scoli) 

Măsuri de eficiență 
energetică* 

EUR EUR 
Explicații Justificare 

1. Reabilitare 
termică 443.043 903.000 

Termoizolare pereți 
externi: 34 EUR/m2;  
Înlocuire tâmplărie cu 
geamuri tip termopan: 
95Eur/m2;  
Izolare planșeu acoperiș+ 
planșeu subsol: 41 
EUR/m2 

In conformitate cu  Anexa 
2.4 a HG no. 363/2010 
privind aprobarea 
standardelor de cost pentru 
investiții in obiective 
finanțate din fonduri publice, 
cu modificările și 
completările ulterioare (HG 
no. 1061/ 2012). 
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2.  Centrala termică 14.950 0 

Centrala termica gaze 
naturale 50 kW+ 
accesorii: 2300 
EUR/centrala 

Conform unui studiu de 
piață realizat pe internet 
(aceasta este o valoare 
medie):  
www.romstal.ro ;  
www.calorserv.ro ; 
www.arenainstalatiilor.ro ;  
www.roinstalatii.ro ;  
www.benedekco.ro  

3. Instalații termice 155.239 0 

Costul unui radiator 
standard 1500W din 
fonta: 150 EUR/buc 
Costul unui radiator 
standard 1500W din oțel: 
45 EUR/buc  (200 RON/ 
buc) 

Conform unui studiu de 
piață realizat pe internet: 
www.romstal.ro; 
www.calorserv.ro ;  
www.dedeman.ro ;  
www.roinstalatii.ro  

4. Modernizarea 
instalațiilor de 
iluminat 

63.068 74.000 

Costul unui corp de 
iluminat standard (4 
tuburi fluorescente 
T8x18W +accesorii): 45 
EUR (200 RON)/corp 
Costul unei lămpi LED de 
putere: 300 EUR/corp 

Conform unui studiu de 
piață realizat pe internet: 
www.elda.ro ;  
www.electromagnetica.ro ;  
www.dedeman.ro 
www.materialeelectrice.ro  

5. Alte măsuri 40.460 63.000 
Cost alte masuri: estimare 
5% din suma costurilor 
masurilor 1-4 

Pe baza experienței 
Consultantului (Tractebel 
Engineering)  

 

  

* sunt incluse lucrările de 
construcții-montaj, 
reprezentând 30%  din 
valoarea echipamentelor 

Pe baza experienței 
Consultantului (Tractebel 
Engineering)  

Total: 716.760 1.040.000   

(*valori estimate rotunjite)    
 
Detalierea costurilor este prezentată în Anexa 3. 
 
Cu privire la masurile efectuate in vederea implementării măsurilor de performanță energetica, 
estimările au avut la baza următoarele premise: 
 

1. Costul serviciilor pentru întocmirea documentației tehnico-economice (3,07 lei/mp, respectiv, 
0,7 eur/mp) este prețul mediu aplicat în prezent pe piața concurențială de consultanță din 
domeniu (audit energetic+expertiza tehnică +întocmire DALI).  
Exemple: 
http://www.avizareenergetica.ro : preț solicitat 3,5 lei/mp. 
 
Conform Anexei 2.4 din Ordinul MDRT nr. 363/2010, pct. IV.2.2, se iau în considerare ca 
niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, pentru  asistenţă tehnică, 1,5% din 
valoarea investiţiei de bază. 
 

• Spital:  11 500 mp x 0,7 eur/mp =  8 050 eur  
• Școli:  18 600 mp x 0,7 eur/mp = 13 020 eur 
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2. Alte măsuri: sunt estimate la un procent de 5% din suma costurilor măsurilor 1-4 – conform 

experienței Tractebel Engineering.  
Aceasta este o ipoteza de lucru ce are în vedere acoperirea costurilor cu eventuale lucrări ce 
pot apărea la clădirile ce vor fi  supuse măsurilor principale de eficiență energetică. Aceste 
posibile lucrări sunt de tipul: 
- Reabilitarea izolației termice pentru conductele de distribuție a agentului termic, unde este 

cazul; 
- Curățarea/spălarea caloriferelor care pot fi utilizate în continuare; 
- Montarea de robinete termostatate la calorifere; 
- Instalarea de senzori de temperatură în anumite încăperi; 
- Echilibrarea hidraulică și termică a sistemelor de încălzire, acolo unde este cazul; 
 
Valoarea estimată pentru alte măsuri ia în considerare suma costurilor măsurilor de eficiență 
energetică numerotate de la 1 la 4, fără lucrări de construcții montaj, astfel: 
 
      Lot 1 – Spital               Lot 2 - școli 
- 1.Reabilitare termică (costuri normate):      443.043      902.409 
- 2.Centrala termică:         11.500      0 
- 3.Instalații termice:       119.415      0 
- 4.Modernizare iluminat:         48.514        56.065 
- Total           622.472       958.474 
- Estimare cost alte masuri         31.123         47.924 
- Estimare cost alte măsuri (inclusiv C+M)      40.460         62.301 
- Rotunjire            40.460         63.000 
 
Valoarea rotunjită (în plus) se aplică în principiu școlilor, datorită diversităților de alte măsuri 
ce se pot aplica, în funcție de specificul fiecărei unități de învățământ (ce au o componență  
eterogenă de clădiri: săli de clasă, cămine, cantine, săli de sport, ateliere etc.). 
 

3. Valoarea lucrărilor de mentenanță (3% pe an) pentru măsurile de eficiență energetică propuse 
a fost estimată pe baza valorii medii a costurilor cu lucrările de mentenanță practicate uzual la 
o centrală termică pe gaze naturale (cu putere de până la 100kW). Costurile aferente 
mentenanței într-o perioadă de doi ani sunt de cca. 600 lei (300 lei revizia tehnică și 300 lei 
materiale). Pentru o centrala cu o valoare de cca 10.000 lei (2300 euro), costurile acestea 
reprezintă o pondere de 6% în doi ani de funcționare, ceea ce este echivalent cu 3% pe an. 
   

4. Nivelul maxim al marjei de profit este de 5%, conform Anexei 2.4 din Ordinul MDRT nr. 
363/2010, pct. IV.1. In cazul acestui proiect, dată fiind durata Contractului, s-a luat în 
considerare un nivel al marjei de profit de 1 %. 
 

5. Lucrările de construcții-montaj – sunt estimate la o valoare medie de cca. 30% din valoarea 
investiției de bază - conform experienței Tractebel Engineering 

Exemple de proiecte similare din experiența Tractebel Engineering: 

- Reabilitare instituție publică (culturală): Total investiție: 13,009  milioane RON, din care, 
lucrări de construcții-montaj: 7,4 milioane RON (57%); 

- Reabilitare sediu administrativ (Orăștie, jud Hunedoara): Total investiție: 135 mii EUR, 
din care, lucrări de construcții-montaj: 58 mii EUR (43%); 
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- Reabilitare sediu administrativ unitate de producere (Săcele, jud Brașov): Total investiție: 
727 mii EUR, din care, lucrări de construcții-montaj: 218 mii EUR (30%); 

- Reabilitare sediu administrativ companie (Piatra Neamț, jud Neamț): Total investiție: 904 
mii EUR, din care, lucrări de construcții-montaj: 228 mii EUR (25%); 

- Reabilitare sediu administrativ companie (Alexandria, jud. Teleorman): Total investiție: 
280 mii EUR, din care, lucrări de construcții-montaj: 52,5 mii EUR (24%); 

- Reabilitare sediu administrativ companie (Șercaia, jud. Brașov ): Total investiție: 1,3 
milioane RON, din care, lucrări de construcții-montaj: 0,368 milioane RON (28%) 

 
6. Estimarea bonusului ca urmare a obținerii unei economii mai mari decât cea garantată în 

Contract – estimare 4% economii suplimentare de energie. 

Această estimare se bazează pe ipoteza că, în cursul unui an calendaristic, pentru 3 luni de zile 
se obține o depășire cu 15% a valorilor de economii minime garantate. Raportând cantitatea de 
energie economisită la consumul anual, rezultă o valoare estimată de 4% economii 
suplimentare de energie pe an.   

Economie anuală suplimentară de energie: 
• Spital: 4185 MWh (consumul în anul de bază) x 4% = 167,4 MWh/an 
• Școli: 3760 MWh (consumul în anul de bază) x 4% = 150,4 MWh/an 

Economie de energie pe perioada de 10 ani: 
• Spital: 167,4 MWh x 10 = 1674 MWh 
• Școli: 150,4 MWh x 10 = 1504 MWh 

Economie de costuri pe perioada de 10 ani: 
• Spital: 1674 MWh x 53,938eur/MWh (prețul mediu al energiei plătite de spital în anul 

de bază) = 90 292 eur  
• Școli: 1504 MWh x 50,362 eur/MWh (prețul mediu al energiei plătite de școli în anul 

de bază) = 75 744 eur 

Contribuția municipalității la bonus pe perioada contractului (50% din economiile realizate): 
• Spital: 90 292 eur x 50% = 45 146 eur  
• Școli: 75 744 eur x 50% = 37 872 eur. 

7. Alte cheltuieli – sunt estimate într-un procent de până la 10% din valoarea contractului 
(conform art. 5,3 al Metodologiei din 09/01/2008 de aplicare a HG nr.28/2008) 

• Spital: 5,5% x 108 5024 eur = 59 803 eur  
• Școli:  9,1% x 153 2482 eur = 140 059 eur. 

 

8. Prețul mediu al unei centrale termice (împreună cu instalațiile conexe) a fost estimat conform 
unui studiu de piață realizat pe internet (detaliat în Anexa 2). 

Sursa Produsul 
Putere  
[kW] 

Pret  
[Lei] 

Pret  
[Eur] 

www.arenainstalatiilor.ro  centrală termică 50 8 639 1 969 
www.arenainstalatiilor.ro  centrală termică 50 10 129 2 309 
www.arenainstalatiilor.ro  centrală termică 46 9 190 2 095 
www.roinstalatii.ro  centrala termica 50 8 649 1 972 
www.benedekco.ro  centrala termica 50 8 299 1 892 
www.valtherm.ro  centrala+boiler+accesorii 46 16 750 3 818 
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Sursa Produsul 
Putere  
[kW] 

Pret  
[Lei] 

Pret  
[Eur] 

www.valtherm.ro  centrala termica 46 8 550 1 949 
www.valtherm.ro centrala + accesorii 46 13 582 3 096 
     

www.arenainstalatiilor.ro  
instalații conexe / 
accesorii - 2 231 508 

www.romstal.ro   
instalații conexe 
/accesorii - 2 123 484 

 
În categoria “instalații conexe/accesorii” au fost luate în considerare următoarele elemente 
necesare instalării centralelor termice pe gaze naturale: kit de evacuare, detector de gaze, 
regulator de presiune, pompă de recirculare și dispozitiv distribuitor-colector. 
 

9. Prețul mediu al radiatoarelor termice a fost estimat conform unui studiu de piață realizat pe 
internet (detaliat în Anexa 2). 

Radiator  fonta 
Putere element 

[ W] 
Nr 

elemenți 
Preț / element 

[Lei] 
Valoare  

[Lei] 
Valoare 

[Eur] 
www.romstal.ro  109 14 45,00 630,00 143,18 
  127 12 57,81 693,72 157,66 
  150 10 66,44 664,40 151,00 
  186 8 86,29 690,32 156,89 
      
www.calorserv.ro   133 11 51,29 564,19 128,23 
  108,8 14 66,67 933,38 212,13 
  70 21 59,98 1 259,58 286,27 
  73,4 20 55,65 1 113,00 252,95 
      
www.dedeman.ro   122 13,00 55,61 722,93 164,30 

 
 

Radiator oțel 
Putere  

 [W] 
Preț unitar 

[Lei] 
Preț unitar 

[Eur] 
www.romstal.ro 1538 185,00 42,05 
  1593 181,10 41,16 
  1416 218,55 49,67 
  1545 174,74 39,71 
        
www.calorserv.ro  1499 215,00 48,86 
  1514 229,00 52,05 
        
www.dedeman.ro  1515 235,44 53,51 
 1498 256,00 58,18 
       
www.roinstalatii.ro  1538 465,00 105,68 
 1538 1495 420,00 
 1538 1518 192,00 
 1538 1418 210,00 

 
10. Prețul mediu al corpurilor de iluminat a fost estimat conform unui studiu de piață realizat pe 

internet (detaliat în Anexa 2). 
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Iluminat cu tuburi fluorescente: 

Site Producator Preț corp 

Valoare tuburi 
fluorescente 

(4x 18W) 

Valoare 
totala 
[Lei] 

Valoare 
totala  
[Eur] 

www.elda.ro Elba 163,21 40 203,2 46,2 
www.elda.ro Elba 172,19 40 212,2 48,2 
www.elda.ro Elba 195,21 40 235,2 53,5 
www.celon.ro Elba 156,36 40 196,4 44,6 
www.celon.ro Elba 170,83 40 210,8 47,9 
www.dedeman.ro Lohuis 106 40 146,0 33,2 
www.dedeman.ro Elba 167 40 207,00 47,05 

 
 

Iluminat cu LED-uri (de putere): 

Site Producator 
Putere 

[W] 
Preț 
[Lei] 

Preț 
[Eur] 

www.ledemag.ro  Luxor 80 1 400 318,2 
www.ledemag.ro  Luxor 100 1 600 363,6 
www.luce.ro    100 1 569 356,6 
www.ledonline.ro    90 2 500 568,2 
www.led-uri.com    90 2 500 568,2 
www.goldenled.ro    100 1 361 309,3 
www.materialeelectrice.ro Electromagnetica 82 1 369 311,2 
www.materialeelectrice.ro  Elba 30 LED 1 520 345,5 
www.materialeelectrice.ro  Elba 60 LED 2 160 491,0 

 
 
 



Anexa 2 - Determinarea valorii estimate a CPE- Studii piață   Pagina 1 

 

Anexa 2 

Studii de piață privind estimarea valorilor echipamentelor utilizate pentru 

măsurile de eficiență energetică 

A. Studiu privind stabilirea valorii unei centrale termice pe gaze naturale, de 50 kW 

Valoarea medie estimată, conform studiului de piață realizat pe internet:  

Sursa: Putere  
[kW] 

Pret 
[Lei] 

Pret 
[Eur] 

www.arenainstalatiilor.ro centrala + kit evacuare 50 8 639 1 969 

www.arenainstalatiilor.ro centrala + kit evacuare 50 10 129 2 309 

www.arenainstalatiilor.ro centrala + kit evacuare 46 9 190 2 095 

www.roinstalatii.ro centrala + kit evacuare 50 8 649  1 972 

www.benedekco.ro centrala 50 8 299 1 892 

www.valtherm.ro centrala+boiler+accesorii 46 16 750 3 818 

www.valtherm.ro centrala + kit evacuare 46 8 550 1 949 

www.valtherm.ro centrala + accesorii 46 13 582 3 096 

1 Eur= 4,387 Lei 

 

Accesorii: 

Sursa: Element 
Preț 
[Lei] 

Preț 
[Eur] 

www.romstal.ro  detector gaze 175 40 

 regulator presiune 548 125 

 distribuitor - colector 718 164 

    
www.importinstal.ro  pompa recirculare 682 155 

    

www.roinstalatii.ro  detector gaze 139 32 

 pompa recirculare 645 147 
    

www.arenainstalatiilor.ro  detector gaze 175 40 

 regulator presiune 445 101 

 pompa recirculare 672 153 
 distribuitor - colector 939 214 
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B. Studiu privind stabilirea valorii unui radiator standard din oțel, de 1500W 

Valoarea medie a unui radiator din oțel de 1500W s-a estimat conform unui studiu de piață realizat pe 

internet:  

Calorifer otel 
Putere  
 [W] 

Pret 
[Lei] 

Pret 
[Eur] 

www.romstal.ro 1538 185,00 42,17 

  1593 181,10 41,28 

  1416 218,55 49,82 

  1545 174,74 39,83 

        

www.calorserv.ro 1499 215,00 49,01 

  1514 229,00 52,20 

        

www.dedeman.ro 1515 235,44 53,67 

  1498 256,00 58,35 

        

www.roinstalatii.ro 1538 465,00 105,99 

  1495 420,00 95,74 

  1518 192,00 43,77 

  1418 210,00 47,87 

1 Eur =4,387 Lei 
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C. Studiu privind stabilirea valorii medii a unui radiator standard de 1500W, din fontă 

Valoarea medie a unui radiator din fontă de 1500W s-a estimat conform unui studiu de piață realizat pe 

internet:  

Calorifer fonta 

Putere 
element 
[ W] 

Nr 
elemenți 

Preț / 
element 
[Lei] 

Valoare  
[Lei] 

Valoare 
[Eur] 

www.romstal.ro 109 14 45,00 630,00 143,61 

  127 12 57,81 693,72 158,13 

  150 10 66,44 664,40 151,45 

  186 8 86,29 690,32 157,36 

          

www.calorserv.ro 133 11 51,29 564,19 128,60 

  108.8 14 66,67 933,38 212,76 

  70 21 59,98 1 259,58 287,12 

  73.4 20 55,65 1 113,00 253,70 

1 EUR= 4,387 Lei 
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D. Studiu privind estimarea valorii unui corp de iluminat standard (4 tuburi fluorescente 

T8x18W +accesorii) 

Valoarea medie a unui corp de iluminat standard (4 tuburi x18W) s-a estimat conform unui studiu de piață 

realizat pe internet:  

Site Producător 
Preț corp 
[Lei] 

Valoare 
tuburi 

fluorescente 
(x4 buc) 
[Lei] 

Valoare 
totala 
[Lei] 

Valoare 
totala  
[Eur] 

www.elda.ro Elba 163,21 40 203,21 46,18 

www.elda.ro Elba 172,19 40 212,19 48,23 

www.elda.ro Elba 195,21 40 235,21 53,46 

www.celon.ro  Elba 156,36 40 196,36 44,63 

www.celon.ro  Elba 170,83 40 210,83 47,92 

www.dedeman.ro  Lohuis 106,00 40 146,00 33,20 

www.dedeman.ro Hepol 175,81 40 215.81 49,19 

www.dedeman.ro Deko 146,00 40 186,00 42,40 

www.dedeman.ro  Elba 167,00 40 207,00 47,05 
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E. Studiu privind estimarea valorii unui corp de iluminat cu LED-uri de putere 

Site Producător 
Putere 
[W] 

Preț  
[Lei] 

Preț 
[Eur] 

www.ledemag.ro  Luxor 80 1 400,00 319,12 

www.ledemag.ro  Luxor 100 1 600,00 364,71 

www.luce.ro    100 1 569,00 357,65 

www.ledonline.ro  Bridgelux  90 2 500,00 569,87 

www.led-uri.com   Bridgelux  90 2 500,00 569,87 

www.goldenled.ro    100 1 361,00 310,23 

www.materialeelectrice.ro  Electromagnetica 82 1 369,43 312,16 

www.materialeelectrice.ro  Elba 30 LED 1 520,06 346,49 

www.materialeelectrice.ro  Elba 60LED 2 160,24 492,42 

1Eur=4,387 Lei 
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Anexa 3 

Estimarea costurilor măsurilor de eficiență energetică pentru cele două loturi ale Contractului CPE 

Estimarea costurilor măsurilor de eficiență energetică propuse pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie 

”Dr.Victor Babeș”,  Craiova  

Suprafata
Cost 

unitar 
Total cost Suprafata

Cost 

unitar 
Total cost Suprafata

Cost 

unitar 
Total cost Nr.

Pret 

unitar
Valoare

Total 

cost (incl 

C+M)

Numar 

radiatoare

Pret 

unitar

Valoare 

radiatoare

Conducte 

+fitinguri
Valoare

Total 

cost (incl 

C+M)

Nr corpuri 

de 

iluminat

Pret Valoare

Total 

cost 

(incl 

C+M)

Valoare

Total 

cost (incl 

C+M)

no.  m²
EUR/ 

m²
EUR  m²

EUR/ 

m²
EUR  m²

EUR/ 

m²
EUR EUR buc EUR/buc EUR EUR buc

EUR/

buc
EUR EUR EUR buc

EUR/

buc
EUR EUR EUR EUR EUR

1

Cladire C1 - 
Pavilion 
administrativ 

P+1 P2= S1+S3 226,81 34 7.711,54 35,99 95 3.419,05 123,00 41 5.043,00 12.754,54 0 0 150 0 0 0 0 0,00 44,96 0 0 638 829 13.584

2
Cladire C3 
Contagiosi II

S+P+1 P2= S1+S3 617,66 34 21.000,34 172,74 95 16.410,58 634,46 41 26.013,05 47.013,39 0 0 150 0 0 0 0 109 44,96 4.901 6.371 2.596 3.374 56.759

3
Cladire C4 - 
Pavilon central 

S+P+6
P3 = 

S1+S2+S3
2.882,28 34 97.997,52 295,90 95 28.110,97 1.581,60 41 64.845,60 190.954,10 0 142 150,0 21.300 31.872 53.172 69.123 722 44,96 32.462 42.201 13.829 17.978 320.257

4
Cladire C6 - 
Arhiva

P P2= S1+S3 244,78 34 8.322,40 30,30 95 2.878,84 210,00 41 8.610,00 16.932,40 0 5 150 750 1.059 1.809 2.352 16 44,96 719 935 973 1.265 21.484

5
Cladire C8 - Bloc 
gospodaresc

S+P+1 P2= S1+S3 645,03 34 21.931,02 302,97 95 28.782,15 420,00 41 17.220,00 39.151,02 0 23 150 3.450 4.994 8.444 10.978 0 44,96 0 0 2.380 3.094 53.223

6
Cladire C11 - 
Atelier mecanic

P
P3 = 

S1+S2+S3
131,16 34 4.459,41 23,47 95 2.229,56 115,00 41 4.715,00 11.403,96 0 4 150 600 812 1.412 1.836 9 44,96 405 526 661 859 14.625

7
Cladire C14 - 
Farmacie

P P2= S1+S3 205,77 34 6.996,08 37,15 95 3.529,54 215,00 41 8.815,00 15.811,08 1 2.300 2.300 2.990 14 150 2.100 3.106 5.206 6.768 16 45 719 935 1.202 1.562 28.067

8
Cladire C22 - 
Pavilon TBC2

S+P+1 P2= S1+S3 368,65 34 12.533,98 52,55 95 4.991,81 229,13 41 9.394,13 21.928,11 2 2.300 4.600 5.980 39 150 5.850 8.801 14.651 19.046 42 45 1.888 2.455 2.153 2.799 52.209

9
Cladire C23 - 
Pavilion TBC

P+1 P2= S1+S3 707,21 34 24.045,14 127,27 95 12.090,65 358,44 41 14.696,04 38.741,18 2 2.300 4.600 5.980 48 150 7.200 10.919 18.119 23.555 57 45 2.563 3.332 3.201 4.162 75.769

10
Cladire C28 - 
Pavilon TBC1

S+P+1 P2= S1+S3 731,29 34 24.863,97 195,82 95 18.603,26 572,90 41 23.488,78 48.352,75 0 44 150 6.600 10.001 16.601 21.581 108 45 4.856 6.313 3.490 4.538 80.784

443.043 14.950 155.239 63.068 40.461 716.760

Nr.
Denumirea si 

destinatia cladirii

Etaje Pachete 

de 

masuri 

propuse

2. Centrala termica 3. Instalatii termice
Solutia S1

 anvelopare pereti exteriori cu 

polistiren expandat de 10 cm

Solutia S2

 inlocuire ferestre cu 

tamplarie moderna 

pentacamerala

Solutia S3

 izolare termica placa sub 

acoperis cu saltele de vata 

minerala de 15 cm sau 

polistiren extrudat

Măsuri de eficiență energetică propuse

4. Reabilitare iluminat
1.Valoare 

Pachete 

masuri 

reabilitare 

termica 

(incl. C+M)

3. Alte masuri

TOTAL
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Estimarea costurilor măsurilor de eficiență energetică propuse pentru grupul de 7 unități de învățământ din Craiova  

 

 

Suprafata
Cost 

unitar 
Total cost Suprafata

Cost 

unitar 
Total cost Suprafata

Cost 

unitar 
Total cost 

Nr 

corpuri 

de 

iluminat

Pret Valoare

Total cost 

(incl 

C+M)

Valoare
Total cost 

(incl C+M)

nr.  m²
EUR/ 

m²
EUR  m² EUR/ m² EUR  m² EUR/ m² EUR EUR buc EUR/buc EUR EUR EUR EUR EUR

1
Scoala Gimnaziala SF 

GHEORGHE - Scoala 24

P3 = 

S1+S2+S3
S+P+2 2.189,39 34,00 74.439,26 923,89 95,00 87.769,55 1.454,60 41,00 59.638,50 221.847,31 287 44,96 12.903,52 16.774,58 11.738 15.258,80 253.880,69

2
Scoala Gimnaziala SF 

GHEORGHE - Scoala 23

P3 = 

S1+S2+S3
P+2 1.447,81 34,00 49.225,54 354,20 95,00 33.649,00 849,27 41,00 34.820,09 117.694,63 95 44,96 4.271,20 5.552,56 6.098 7.927,78 131.174,97

3 Gradinita PINOCHIO
P3 = 

S1+S2+S3
P+1 1.233,43 34,00 41.936,45 32,06 95,00 3.045,46 863,87 41,00 35.418,67 80.400,58 114 44,96 5.125,44 6.663,07 4.276 5.559,19 92.622,85

4
Gradinita CASTELUL 

FERMECAT
P2= S1+S3 P+2 1.060,98 34,00 36.073,32 0,00 95,00 0,00 527,85 41,00 21.641,99 57.715,31 0 44,96 0,00 0,00 2.886 3.751,49 61.466,80

5
Gradinita PARADISUL 

COPIILOR
P2= S1+S3 P+1 1.081,34 34,00 36.765,39 194,99 95,00 18.523,91 888,00 41,00 36.408,00 73.173,39 104 44,96 4.675,84 6.078,59 3.892 5.060,20 84.312,18

6 Gradinita PHOENIX P2= S1+S3 P+1 1.174,00 34,00 39.916,10 0,00 95,00 0,00 959,00 41,00 39.319,00 79.235,10 0 44,96 0,00 0,00 3.962 5.150,28 84.385,38

7

Scoala Gimnaziala ION 

CREANGA -

Gradinita VOINICELU

P2= S1+S3 P+1 514,63 34,00 17.497,26 0,00 95,00 0,00 330,74 41,00 13.560,34 31.057,60 37 44,96 1.663,52 2.162,58 1.636 2.126,87 35.347,05

8

Scoala Gimnaziala ION 

CREANGA

Cladiri sali de cursuri

P2= S1+S3 P+2 1.713,74 34,00 58.267,16 0,00 95,00 0,00 1.262,05 41,00 51.743,85 110.011,01 134 44,96 6.024,64 7.832,03 5.802 7.542,32 125.385,35

9
CN NICOLAE TITULESCU 

Cladiri sali de cursuri
P2= S1+S3 S+P+2 1.532,25 34,00 52.096,33 0,00 95,00 0,00 1.115,00 41,00 45.715,00 97.811,33 202 44,96 9.081,92 11.806,50 5.345 6.948,06 116.565,89

10
CN NICOLAE TITULESCU -

Sala sport
P4=S2+S3 P 620,28 34,00 21.089,52 26,40 95,00 2.508,00 755,00 41,00 30.955,00 33.463,00 41 300,46 12.318,88 16.014,55 2.289 2.975,82 52.453,37

902.409 72.884 62.301 1.037.595

Nr.
Denumire unitate de 

invatamant

Etaje
Pachete de 

masuri 

propuse

1.Valoare 

Pachete masuri 

reabilitare 

termica 

(inclusiv 

constructii-

montaj)

Masuri de eficienta energetica

TOTAL

Solutia S1

 anvelopare pereti exteriori 

cu polistiren expandat de 10 

cm

Solutia S2

 inlocuire ferestre cu tamplarie 

moderna pentacamerala

Solutia S3

 izolare termica placa sub 

acoperis cu saltele de vata 

minerala de 15 cm sau 

2. Reabilitare iluminat 3. Alte masuri
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