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1. INTRODUCERE 

 

1.1. GENERALITĂȚI  

În documentul de evaluare a studiului de impact care a stat la baza promovării Directivei nr 27/2012 

cu privire la eficiența energetică se precizează că: 

“Liderii UE s-au angajat să atingă obiectivul de reducere cu 20 % a consumului de energie primară până în 

2020 în raport cu un scenariu de referință. Aceasta înseamnă economisirea a 368 milioane de tone 

echivalent petrol (Mtep) de energie primară (consumul intern brut minus utilizările neenergetice) până în 

2020 comparativ cu consumul prevăzut pentru anul respectiv, de 1842 Mtep la nivel European. Întrucât 

progresele pentru realizarea acestui obiectiv nu sunt satisfăcătoare, principalul obiectiv al prezentei evaluări 

a impactului este de a contribui la acoperirea lacunelor prin explorarea măsurilor în toate sectoarele care 

prezintă un potențial economic neexploatat. Sectorul public poate fi un actor important în ceea ce privește 

orientarea pieței către produse, clădiri și servicii mai eficiente, datorită volumului ridicat al cheltuielilor 

publice.” 

De asemenea în documentul EUCO 169/14 din octombrie 2014 se stabilește un obiectiv orientativ de 

cel puțin 27 % la nivelul UE pentru îmbunătățirea eficienței energetice în 2030 în comparație cu proiecțiile 

privind consumul de energie în viitor, pe baza criteriilor actuale. Acesta va fi reexaminat până în 2020, 

luând în considerare un nivel al UE de 30 %. 

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 statuează că „Obiectivul general al 

strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe 

termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și unui standard 

de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării 

durabile.” 

În vederea susținerii principiului dezvoltării durabile prima opțiune a strategiei naționale este 

creșterea eficienței energetice. 

România a identificat rolul important al municipalităților în realizarea politicii naționale deeficiență 

energetică și a introdus obligații specifice cu privire la realizarea programelor municipale de eficientă 

energetică încă de la transpunerea Directivei nr 32/2006 prin O.G. nr 22/2008. 

Legea nr 121/2014 cu privire la eficiența energetică, transpune Directiva nr 27/2012 și introduce noi 

elemente pentru susținerea eficienței energetice la nivel local: 

 Obligativitatea existenței unui manager energetic autorizat pentru localitățile cu mai mult de 20 000 

de locuitori; 

 Extinderea obligativității realizării planului de creștere a eficienței energetice până la nivelul 

localităților cu peste 5000 de locuitori. 

Prezenta documentație a fost realizată după Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire 

a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5000 locuitori conform Legii eficienței 

energetice nr. 121/2014, art. 9 aliniatul (3) pus la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare 

în domeniul Energiei. 

Utilizarea Modelului permite contribuția la creșterea capacității autorităților locale în realizarea unor 

documente de conformare relevante, bazate pe o cunoaștere corectă a modului în care se consumă 

energia în sectorul municipal (inclusiv rezidențial) și eliminarea formalismului de conformare constatat prin 

monitorizarea respectării O.G. nr. 22/2008. De asemenea el este un instrument util pentru autoritățile locale 

la fundamentarea și întocmirea caietelor de sarcini privind achizițiile publice de produse și servicii care să 

țină seama de aspectele de eficiență energetică. 

Se introduce astfel: 
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 O structură de întocmire a Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (conform cu 

documentele similare realizate pe plan internațional); 

 Chestionare de evaluare a capacității de management energetic local, care să ofere informații 

asupra bazelor de date existente și procedurilor de gestiune energetică aplicate; 

 Calcularea unor indicatori de eficiență energetică care să permită evaluarea și compararea 

performanțelor energetice locale, cu valori de referință medii înregistrate la nivel european; 

 O formă de raportare unică, care să permită centralizarea datelor și sinteza acestora la nivel 

național, în vederea evaluării impactului. 

Rezultatele obținute în urma întocmirii studiului oferă informații și diagrame privind eficiența 

energetică la nivel de municipiu și poziția României în context internațional. 

Sectorul energetic naţional are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea economico-socială şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii. Exigenţa de bază a dezvoltării durabile o constituie asigurarea alimentării cu 

energie în volum suficient dar şi accesul larg la serviciile energetice. 

Datorită limitării resurselor energetice tradiţionale pentru viitor şi necesitatea orientării către surse 

regenerabile de energie, Primăris municipiului Dej în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, elaborează 

Strategia de Eficiență Energetică a municipiului Dej pentru perioada 2012 – 2020. 

Prezentul studiu prezintă resursele energetice, potenţialul energetic şi parametrii tehnico-

economici ai resurselor municipiului Dej în context naţional şi european precum şi modul de valorificare 

a acestora. 

De asemenea sunt amintite şi soluţiile tehnologice de producere şi utilizare a resurselor 

regenerabile, soluţii menite să sprijine persoanele fizice interesate şi marii producători şi consumatori 

de energie, dar şi punctele esenţiale din strategia de viitor a marilor producători, distribuitori şi 

consumatori de energie tradiţională, şi orientarea acestora spre surse de energie verde sau 

retehnologizare. 

 

1.2. LOCUL PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

În cadrul Strategiei de dezvoltare locală unul din obiectivele specifice este politica privind problemele 

energetice, de aceea Programul de îmbunătățire a eficienței energetice este un instrument important în 

elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 3-6 ani (2016-2020) care să definească evoluția viitoare a 

comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de planificare energetică. 

Stabilirea obiectivelor pe termen de cel puțin 3-6 ani, contribuie la creșterea capabilității 

departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului  local al municipiului Dej de a 

gestiona problematica energetică și, în același timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată către piață și 

către consumatorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a municipiului și de a asigura 

protecția corespunzătoare a mediului. 

Îmbunătăţirea eficienței energetice este un factor direct  de creştere economică, de reducere a 

poluării şi de economisire a resurselor astfel încât acestea să fie folosite într-un mod cât mai productiv. 

În societatea modernă, energia sub diferitele ei forme, constituie un element de bază al desfăşurării 

unei activităţi normale în toate sectoarele de activitate, iar gospodărirea eficientă a energiei constituie un 

important factor de progres şi civilizaţie. 

Programele proprii de eficiență energetică vor include acţiuni în următoarele direcţii: 

 Realizarea scenariilor pe termen mediu şi lung privind cererea şi oferta de energie care să ghideze 

procesul decizional; 

 Promovarea celor mai eficiente tehnologii energetice care să fie viabile din punct de vedere 

economic şi nepoluante; 
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 Aplicarea reglementărilor tehnice  şi a standardelor naţionale și internaționale de eficienţă 

energetică; 

 Elaborarea balanţelor energetice şi formarea unor baze de date energetice necesare evaluării 

consumurilor, inclusiv pentru calculul indicatorilor  de eficiență energetică; 

 Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător; 

 Reducerea numărului de accidente prin eliminarea reţelelor aeriene. 

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din data de 5 aprilie 2006, având ca 

obiect eficienţa folosirii finale a energiei şi a serviciilor energetice, sugerează promovarea implementării 

serviciilor energetice, ca una dintre soluţiile optime care sa prevadă finanţări ale municipiilor europene 

atunci când trebuie să abordeze proiecte de îmbunătăţire a eficienţei energetice a rețelelor de utilități 

publice, a clădirilor și a sistemului de transport urban existente. 

Prin îmbunătățirea eficienței energetice se pot crea platforme de gestiune a energiei care permit 

cunoaşterea şi controlul consumului energetic al fiecărui centru de consum, permiţând planificarea folosirii 

în mod raţional a resurselor şi promovarea programelor de economie a energiei. 

Prin realizarea programelor energetice se vor soluționa de asemenea și cerințele Comunității 

Europene și ale protocolului de la Kyoto. 

 

1.3. OBIECTIVE, REZULTATE, CENTRALIZATOR COSTURI ESTIMATE 

La nivelul municipiului Dej se vor trata următoarele obiective în vederea îndepliniri scopului propus 

pentru prezenta Strategie energetică: 

 Reabilitarea, modernizarea și echiparea cu instalații de producere energie din surse 

regenerabile a instituțiilor publice; 

 Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public; 

 Extinderea platformei de compostare cu o secție pentru producerea peleților; 

 Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe; 

 Înființarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice; 

 Realizarea unei microhidrocentrale pe râul Someș pentru producerea de energie electrică. 

În privința rezultatelor, municipiul Dej își asumă un angajament de reducere a emisiilor de CO2 cu 

minim 20% până în 2020, angajament care constituie răspunsul în termeni de energie și mediu pentru a 

contracara cauzele și efectele generate de dezvoltarea urbană a municipiului în ultimii zeci de ani și anume: 

 Poluarea mediului, respectiv contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu 

sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor (organismele vii și mediul în 

care trăiesc), indusă de o dezvoltare accelerată; 

 Gestionarea unui trafic urban în expansiune continuă: 

 Creșterea pieței imobiliare și dezvoltarea platformelor industriale; 

 Managementul deșeurilor urbane; 

 Nevoia unor servicii de utilități publice de o calitate decentă. 

Denumită și „20/20/20“, inițiativa executivului de la Bruxelles se referă la angajamentul UE de a 

reduce până în 2020, cu 20% emisiile de gaze cu efect de sera față de anul 1990 și de a utiliza energii 

regenerabile în proportie de 20% din consumul total de energie și creșterea cu 20% a eficienței energetice. 

Pentru obiectivele declarate se estimează următoarele costuri evidențiate în Tabel nr. 1. 
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Tabel nr. 1 – CENTRALIZATOR COSTURI ESTIMATE 

NR. 

CRT. 
OBIECTIV 

COST ESTIMAT 

Lei Euro 

1.  

Reabilitarea, modernizarea și echiparea cu instalații 

de producere energie din surse regenerabile a 

instituțiilor publice 

89371079,10 19981460,66 

2.  
Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului 

de iluminat public 
96649,232 21608,700 

3.  
Extinderea platformei de compostare cu o secție 

pentru producerea peleților 
803802,800 179713,10 

4.  Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe 53640000 11992756,05 

5.  
Înființarea unui parc fotovoltaic pentru producerea 

energiei electrice 
3323812,96 14866418,25 

6.  
Realizarea unei microhidrocentrale pe râul Someș 

pentru producerea de energie electrică. 
6459471,80 1444199,656 
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2. CADRUL LEGISLATIV PENTRU EFICIENȚA ENERGETICĂ 

 

Cadrul instituţional de promovare a măsurilor de creștere a eficienței energetice a fost creat în anul 

1990 prin înfiinţarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE). Responsabilităţile acestui 

organism au fost întărite în anul 2000, prin adoptarea Legii 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, 

modificată şi completată prin Legea 56/2006. 

Prin Directiva nr. 2006/32/CE privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice, 

preluată în legislaţia naţională în anul 2008, se prevede în conformitate cu art. 14 (2), ca statele membre 

UE să se angajeze în acţiuni de reducerea a consumului de energie finală cu cel puţin 9% într-o perioadă 

de nouă ani (2008-2016), comparativ cu media consumului din ultimii cinci ani.(2005 – 2010). 

Ţinta intermediară stabilită pentru România în anul 2010 era de 940 mii tone echivalent petrol, ceea 

ce corespunde unui procent de 4,5 % din media ultimilor cinci ani. La stabilirea ţintei s-a avut în vedere 

potenţialul de economii de energie din România, pe sectoarele economiei din sfera de acţiune a Directivei 

nr. 2006/32/CE respectiv industrie, alte ramuri decât cele incluse în Planul Naţional de Alocare, rezidenţial, 

terţiar şi transporturi. 

Uniunea Europeană este tot mai expusă la instabilitatea şi creşterea preţurilor de pe pieţele 

internaţionale de energie, precum şi la consecinţele faptului că rezervele de hidrocarburi ajung treptat să fie 

monopolizate de un număr restrâns de deţinători. 

Prezentul studiu s-a întocmit pe baza următoarelor documente legislative: 

 Legea nr. 121/ 2014 privind eficiența energetică; 

 H.G. nr. 1460/2008 - Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României – Orizonturi 2013-

2020-2030; 

 H.G. nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2007 – 2020, actualizată pentru perioada 

2011- 2020; 

 H.G. nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de energie termică; 

 Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată în 2013; 

 O.G.nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală. 

 Legea nr. 220/ 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicată în 2010; 

 Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite 

asupra schimbărilor climatice, referitor la respectarea angajamentelor de limitare cantitativa şi 

reducere a emisiei de gaze cu efect de sera fata de nivelul anului 1989, in perioada obligatorie 2008-

2012, adoptat la 11 decembrie 1997; 

 Legea nr. 199/13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficientă a energiei, modificată şi completată prin 

Legea 56/17 2006, al cărei scop este crearea cadrului legal necesar dezvoltării pieţei concurenţiale 

de servicii energetice, în vederea aplicării măsurilor de creştere a eficienței energetice; 

 H.G. 958/2005 - pentru modificarea H.G. 443 /2003 şi pentru modificarea şi completarea H.G. 

1892/2004 pentru promovarea producţiei de energie electrica din surse regenerabile de energie; 

 HG 163 din 12 februarie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale in domeniul eficientei energetice 

al cărei scop principal este identificarea posibilităţilor şi mijloacelor de creştere a eficienţei energetice 

pe întreg lanţul energetic, prin implementarea de programe adecvate; 

  H.G. nr. 1535/2003 - privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie 

Primăria Dej urmărește accesarea unor fonduri prin intermediul Programului Operațional regional 

2014-2020. 
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3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 

3.1. DEFINIȚII 

Balanţă energetică: este o analiză care reflectă resursele de energie, pe de o parte, şi consumul 

acestora pe de altă parte şi cuprinde indicatori ce vizează producţia, importul, exportul, distribuţia şi 

consumul final de resurse primare şi celor din transformări pentru a asigura activităţile economice dar şi 

consumul gospodăriilor familiale pe parcursul anului de raport. Aceste cantităţi de energie sunt exprimate în 

aceeaşi unitate de măsură, pentru a putea fi comparate şi însumate. 

Biomasă: este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv 

substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a 

deşeurilor industriale şi urbane. Biomasa se poate utiliza ca şi combustibil pentru producerea de energie 

termică și electrică. 

Biodiesel: este un combustibil asemănător cu diesel-ul, fiind derivat din uleiuri vegetale şi grăsimi 

animale. Motoarele actuale diesel pot folosi combustibili biodiesel fără a fi necesare modificări structurale. 

Printre avantajele biodiesel-ului se numără şi proprietăţile de lubrifiere mai bune, ce cresc durata de viaţă a 

injectoarelor. Biodiesel-ul este un combustibil mai eficient din punct de vedere al emisiilor de CO2 decât 

diesel-ul pe bază de petrol, fiind utilizat atât la automobile cât şi la trenuri şi avioane. 

Bioetanol-ul: este un combustibil ecologic, formula chimică fiind identică cu cea a alcoolului etilic 

găsit în băuturile spirtoase. Materia primă din care se produce bioetanol-ul este reprezentata de resturi din 

industria lemnului (cherestea, bucăţi de lemn, hârtie reciclată), trestie de zahar, sfeclă de zahăr, porumb. 

Bioetanol-ul este folosit ca o alternativă la benzină, în amestecuri de proporţii diferite cu acesta sau în stare 

pură (E100). Din punct de vedere al caracteristicilor, bioetanol-ul are o cifră octanică mai mare decât 

benzina, de aici rezultând o ardere mai eficienta (implicit si emisii de CO2 mai reduse decât în cazul 

motoarelor care funcţionează doar cu benzină, emisii fără sulfuri şi hidrocarburi). Puterea energetică per 

litru este însă mai mică (34%), fiind nevoie de mai mult combustibil pentru acelaşi număr de kilometri. 

Singurele autovehicule actuale cu motoare special proiectate pentru a rula cu bioetanol sunt autobuzele şi 

camioanele. 

Biogaz-ul: este gaz produs prin descompunerea materiei organice (reziduri animale şi vegetale, 

deşeuri menajere) în absenta oxigenului. Componentele principale ale biogaz-ului sunt metanul şi dioxidul 

de carbon. Metanul din biogaz permite utilizarea acestuia pe post de combustibil, fiind una din sursele de 

energie regenerabile. În țările dezvoltate, în centrele de procesare a deşeurilor biogaz-ul este transformat în 

electricitate. Biogaz-ul se produce şi în mod natural, în zonele unde se acumulează reziduuri animale, 

vegetale şi deşeuri menajere (ferme, gropi de gunoi, mlaştini) şi este deosebit de periculos daca nu este 

colectat sau dispersat în aer, putând exploda în concentraţii de 5-15%. 

Centralele eoliene: sunt grupuri de turbine eoliene, plasate în apropiere unele de altele cu scopul de 

a produce electricitate din energia eoliană. Turbinele eoliene sunt conectate la un sistem de tensiune medie 

ce este apoi transformat în curent de înalte tensiune prin intermediul unui transformator, pentru a putea fi 

livrat în sistemele de distribuire a electricităţii. Zonele prielnice instalării centralelor eoliene depind de viteza 

vântului (minim 15 km/h) în regiune pe toata perioada anului, altitudine, relief şi temperatură. 

Centralele geotermale: au ca scop unic captarea energiei geotermale emisă de Pământ funcţionând 

prin injectarea de apă sub presiune la câţiva kilometri adâncime, în zonele calde ale scoarţei terestre, şi 

captarea acesteia sub formă de aburi, care sunt apoi transformaţi în electricitate. Ciclul se reia prin 

pomparea apei răcite. 

Certificat verde: document ce atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse 

regenerabile de energie electrică. Certificatul verde se poate tranzacţiona distinct de cantitatea de energie 
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electrică asociată acestuia, pe o piaţă a contractelor bilaterale sau pe piaţa centralizată de certificate verzi. 

Furnizorii sunt obligaţi să achiziţioneze un anumit număr de certificate verzi anual, încurajând astfel acest 

tip de producători. 

Conservarea energiei: Începând cu anul 1970 ţările care aveau o rată înaltă de dezvoltare, au 

început să devină tot mai dependente de sursele neregenerabile de energie. Această tendinţă a contribuit 

la o deteriorare rapidă a situaţiei energetice, care a culminat cu prima criză petrolieră, care a pus în 

evidenţă două aspecte importante: 

 nivelul eficienţei energetice existente la acea dată, care a determinat o dublare a consumului de 

energie pe cap de locuitor la fiecare 10 ani; 

 necesitatea protecţiei mediului înconjurător prin limitarea consumului de energie, respectiv a noxelor 

asociate acestui proces. În acest context conceptul de conservare a energiei capătă noi valenţe, iar 

politica energetică este tot mai mult orientată spre gestiunea cererii de energie. 

Cogenerare: producerea combinată, simultană de energie electrică şi termică, în unităţi specializate, 

de înaltă performanţă. 

Eficienţă energetică: raportul dintre rezultatul constând în performanţă, servicii, mărfuri sau energie şi 

energia folosită în acest scop; îmbunătăţirea eficienţei energetice presupune de multe ori scăderea 

consumului de energie însă fără afectarea rezultatelor finale ale procesului luat în considerare. 

Energie: conform H.G. 443/2003, privind promovarea producţiei de energie electrică din surse 

regenerabile de energie, cu modificările ulterioare energia reprezintă toate formele de energie disponibile 

pe piaţă, inclusiv energia electrică, gazele naturale (inclusiv gazul natural lichefiat), gazul petrolier lichefiat, 

orice combustibil destinat încălzirii şi răcirii (inclusiv termoficare şi răcire urbană centralizată), cărbune şi 

lignit, turbă, carburanţi (mai puţin carburanţii pentru aviaţie şi combustibilii pentru navigaţie maritimă) şi 

biomasa. 

Energie regenerabilă: este considerată în practică, energia care provine din surse care fie că 

regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. Termenul de energie regenerabilă 

se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale 

regenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: energia eoliană, energia solară, energia apei 

(energia hidraulică, energia mareelor), energia geotermică, energie derivată din biomasă: biodiesel, 

bioetanol, biogaz. Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea curentului 

electric, a apei calde, etc.. 

Energie Solară: este energia emisă de Soare, fiind o sursă de energie regenerabilă. Mai exact, este 

energia radiantă produsa în Soare ca rezultat al reacţiilor de fuziune nucleară. Ea este transmisă pe 

Pământ prin spaţiu în cuante de energie numite fotoni, care interacţionează cu atmosfera si suprafaţa 

pământului. Tehnicile de captare a energiei solare permit transformarea acesteia în electricitate sau 

încălzire. 

Energie Eoliană: este o formă de energie regenerabilă generata prin transferul energiei vântului unei 

turbine eoliene. Vânturile se formează deoarece soarele nu încălzeşte Pământul uniform, fapt care creează 

mişcări de aer. Energia cinetică din vânt poate fi folosită pentru a roti turbine, care sunt capabile să 

genereze electricitate. 

Energie Geotermală: este o formă de energie regenerabilă obţinută din căldura aflată în interiorul 

Pământului. Apa fierbinte şi aburii, captaţi în zonele cu activitate vulcanică şi tectonică, pot fi utilizaţi pentru 

încălzirea locuinţelor şi pentru producerea electricităţii. În prezent, pentru transformarea puterii apei 

geotermale în electricitate, sunt folosite tipuri de centrale geotermale „uscat”, „flash” şi „binar”', în funcţie de 

starea fluidului: vapori sau lichid, sau după temperatura acestuia. 

Pompa de căldură: obţine aproximativ 3/4 din energia necesară pentru încălzire din mediul 

înconjurător, iar pentru restul, pompa de căldură utilizează ca energie de acţionare energie electrică. Modul 
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de funcţionare al pompei de căldură corespunde modului de funcţionare al unui frigider. Spre deosebire de 

frigider, unde agentul de răcire scoate căldură cu ajutorul vaporizatorului, iar prin intermediul 

condensatorului aparatului, aceasta se transfera in încăpere. în cazul pompei de căldură, căldura se atrage 

din mediul înconjurător (sol, apă, aer) şi se conduce la sistemul de încălzire. Agentul de lucru, un lichid care 

atinge punctul de fierbere la o temperatura redusa, se conduce intr- un circuit şi consecutiv, se evapora, se 

comprima, condensează şi se destinde. 

Panouri Solare: pot fi fotovoltaice sau termice. Panourile solare fotovoltaice folosesc celulele 

fotovoltaice legate in serie sau paralel pentru a transforma direct energia din razele soarelui în electricitate. 

Randamentul acestora este cuprins între 8-20%, în funcţie de gradul de absorbţie a radiaţiei solare. Spre 

deosebire de panourile solare fotovoltaice panourile solare termice sunt instalaţii ce captează energia 

conţinută în razele solare si o transforma în energie termica. Deoarece aproape întreg spectrul radiaţiei 

solare este utilizat pentru producerea de energie termică, randamentul acestor panouri solare este ridicat, 

fiind în jur de 60%-75% raportat la energia razelor solare incidente (200 - 1000 W/m² în Europa, în funcţie 

de latitudine, anotimp si vreme). Dacă este corect dimensionată, instalaţia solară poate asigura un aport 

considerabil la necesarul de energie într-o locuinţă. 

PMUD Dej: Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Dej. Planul de Mobilitate Urbana 

Durabila este un document strategic, nivelul de detaliere a propunerilor (măsuri și proiecte) fiind adaptat în 

consecință. Astfel, în faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investițiile 

propuse, conform legislației în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică 

optimă, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante. Elaborat de S.C. FIP 

Consulting S.R.L.. 

Reducerea emisiilor poluante: încălzirea globală este cauzată în principal de creşterea nivelului de 

CO2 din atmosferă, datorită arderilor combustibililor fosili. În aceste condiţii se impune reducerea emisiilor 

de CO2 prin folosirea unor motoare cu ardere interna mai eficiente sau a combustibililor mai “curaţi”. În 

această categorie intră şi vehiculele cu hidrogen. 

Sisteme solare pentru apa caldă: sunt construite cu panouri solare presurizate care folosesc tuburile 

vidate superconductoare ce captează energia solară şi o transforma in energie termică. Căldura este 

transmisă agentului termic (antigel) care este circulat de o pompa prin serpentina din interiorul unui 

rezervor. Apa rece preia căldura de la serpentina şi poate fi folosită ca apă caldă menajeră sau aport la 

încălzire. 

Surse regenerabile de energie: sunt reprezentate de energiile regenerabile respectiv eoliană, solară, 

geotermală, a valurilor, a mareelor, energia hidro, biomasa, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz 

de depozit, sau gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz. 

Turbine eoliene: au două destinaţii majore: includerea într-o centrală eoliană sau furnizarea de 

energie locuinţelor izolate. În cazul din urmă turbinele eoliene sunt folosite împreună cu panourile solare şi 

baterii pentru a furniza constant electricitate în zilele înnorate sau senine fără vânt. La eficiența unei turbine 

contribuie dimensiunea palelor şi tipul convertorului din mişcare axială în electricitate. Turbinele eoliene mai 

sunt denumite şi generatoare de vânt, convertor de energie eoliană sau wind power unit (WPU). 

 

3.2. ABREVIERI 

ARCE - Agenţia Română pentru Conservarea Energiei; 

bar - unitatea pentru presiune 1 bar = 105 Pa; 

EE - eficienţă Energetică; 

FREE - Fondul Român de Eficienţă Energetică; 

Gcal - unitate pentru energie 1 Gigacalorie = 1,163 MWh; 

GJ - Giga Joule; 
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GW - Giga Watt; 

GWh - Giga Watt ora; 

h - ore; 

kWh - kiloWattora; 

m2 - metri pătraţi; 

m3 - metri cubi; 

ME – Management Energetic 

MW - mega Watt; 

MT - Ministerul Transporturilor; 

OEN - Observatorul Energetic Naţional; 

PNAEE - Planul Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice; 

PMUD Dej - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Dej; 

SRE - Surse regenerabile de energie; 

Tep - Tona echivalent petrol; 

°C - Grade Celsius; 

W - Watt. 
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4. DESCRIEREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII 

 

4.1. LOCALIZARE 

Descrierea geografică 

Municipiul Dej este situat la 60 km nord de municipiul Cluj-Napoca, la confluenţa dintre râurile 

Someşul Mare şi Someşul Mic. În componenţa municipiului intră şi localităţile Şomcutul Mic, Ocna-Dejului şi 

Pintic. 

Municipiul Dej are o suprafață de 1505 ha de teren intravilan (20 ha parcuri, 56 ha zone verzi, 20 ha 

păduri) și o lungime a drumurilor de 223 km. 

Municipiul Dej se află în Podișul Someelor, s-a dezvoltat în zona unui bazin depresionar, încadrată 

de Dealul Dejului și Dealul Ciceului, cu altitudini cuprinse între 220 m (în lunca Someșului) și 420 m, pe 

Dealul Rompas. 

Este amplasat într-o zonă dispusă ca un amfiteatru, în care însă distanţele dintre punctelede 

schimbare a declivităţilor de la rampă la pantă sunt relativ mici și diferenţele de nivel suntsemnificative: în 

interiorul orașului se întâlnesc zone în care apar 200 m diferenţe de nivel pedistanţe de 2-3 km (chiar și în 

centrul orașului). 

Demografie  

Populaţia stabilă a Municipiului Dej este de 33497 locuitori, după ultimul recensământ din 2011, fiind 

al treilea oraș ca mărime din județul Cluj. 

Rețele edilitare 

În prezent în municipiul Dej există rețele de distribuție apă potabilă, rețele de canalizare menajeră, 

rețele de distribuție energie electrică (inclusiv iluminat public ) și rețele de distribuție gaze naturale. Asupra 

acestora s-a intervenit parțial prin lucrări de reabilitare și modernizare. 

Stație de reciclare 

În municipiul Dej funcționează o Stație regională pentru colectarea, reciclarea și refolosirea 

deșeurilor provenite din construcții și demolări, împlementată printr-un program PHARE. De asemenea în 

cadrul Stației de reciclare funcționează și o platformă zonală de compostare a deșeurilor organice. 

Platformă de compostare 

În municipiul Dej este functionala o ”Platformă zonală de compostare a deşeurilor organice”, proiect  

implementat si pus in functiune in anul 2009  de către Municipiul  Dej . Acest proiect a fost cofinanțat de 

către Uniunea Europeană prin programul PHARE.  

Prin Platforma de compostare a deșeurilor organice sa  creareat şi operaţionalizarat o parțe a 

infrastructurii absolut necesare pentru realizarea colectării selective a deşeurilor biodegradabile. 

 

4.2. RESPONABILITATE 

În cadrul Primăriei municipiului Dej responsabilitatea privind aplicarea măsurilor de îmbunătățire a 

eficienței energetice revine Directiei Tehnice, Serviciului de Urbanism si Amenajare a Teritoriului Serviciului 

Buget Contabilitate si Biroului Programe Dezvoltare. 

 

4.3. BAZA DE DATE 

Informațiile despre consumurile de energie la nivelul municiului Dej sunt colectate și stocate în 

sistem local de către fiecare unitate aflată în subordinea Primăriei municipiului Dej, se folosesc fișiere 

create în Microsoft Office – Excel, sub forma unor centralizatoare. 

La elaborarea prezentei strategii s-au solicitat informatii despre unitățile administrate de către 

Primăria municipiului Dej sub forma unor chestionare. Acestea au fost completate de către personalul din 

http://www.primariaclujnapoca.ro/
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cadrul unităților aflate în subordinea Primăriei. 

 

4.4. NIVELUL DE PERFORMANȚĂ AL MANAGEMENTULUI ENERGETIC ACTUAL 

Pentru stabilirea unei strategiei de eficiență energetică este necesară cunoașterea situației existente, 

în acest sens în Tabelul nr. 2 sunt prezentate principalele măsuri și nivelul de realizare al acestora. 

Tabel nr. 2 – NIVEL DE PERFORMANȚĂ ME 

MĂSURI NIVEL 

ORGANIZARE 

Manager energetic (1) Nici unul desemnat  

Compartiment specializat eficiență 

energetică 
(1) Nici unul desemnat 

Politica energetică 
(2) Nivel scăzut de cunoaștere și 

de aplicare 

Răspundere privind consumul de 

energie 

(2) Răspundere sporadică, estimări 

folosite în alocarea bugetelor 

PREGĂTIREA 

PROGRAMELOR DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE A 

EFICIENȚEI ENERGETICE 

Colectare informații / 

dezvoltare sistem bază de date 

(2) Se verifica facturile la energie/ 

fără sistem de bază de date 

Documentație 
(2) Exista anumite documente și 

înregistrări 

Benchmarking 
(2) Evaluări limitate ale funcțiilor 

specifice ale municipalități 

Evaluare tehnică 
(2) Analize limitate din partea 

furnizorilor 

Bune practici (2) Monitorizări rare 

CREAREA 

PROGRAMELOR DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE A 

EFICIENȚEI ENERGETICE 

Obiective Potențiale 

(1) Obiectivele de reducere a 

consumului de energie nu au fost 

stabilite 

Îmbunătățirea planurilor 

existente de eficiență energetică 

(1) Nu este prevăzută 

îmbunătățirea planurilor existente 

de eficiență energetică 

Roluri și Resurse 
(1) Nu sunt abordate, sau sunt 

abordate sporadic 

Integrare analiză energetică 

(2) Deciziile cu impact energetic 

sunt considerate numai pe bază de 

costuri reduse 

IMPLEMENTAREA 

PROGRAMELOR DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE A 

EFICIENȚEI ENERGETICE 

Planul de comunicare (1) Planul nu este dezvoltat. 

Conștientizarea eficienței 

energetice 
(1) Nu exista 

Consolidare competențe personal (1) Nu există 

Gestionarea Contractelor 

(1) Contractele cu furnizorii de 

utilități sunt reînnoite automat, fără 

analiză. 

Stimulente 
(2) Cunoștințe limitate a 

programelor de stimulente. 
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IMONITORIZAREA ȘI 

EVALAREA 

PROGRAMELOR DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE A 

EFICIENȚEI ENERGETICE 

Monitorizarea rezultatelor 
(2) Comparații istorice, raportări 

sporadice 

Revizuirea Planului de Acțiune (1) Nu există 

Notă: (1) Nivel scăzut; (2) Nivel mediu; (3) Nivel ridicat. 

 

În urma evaluării situației actuale din punct de vedere al managementului energetic rezultă că: 

 Nivelul măsurilor de organizare este scăzut spre mediu, există o preocupare însă nu este suficient. 

Se recomandă desemnarea unui manger energetic și implicit crearea compartimentului de Management 

energetic; 

 Nivelul măsurilor de pregătire a programelor de îmbunătățire a eficienței energetice este aproape 

de mediu, cu toate acestea abordarea este una superficială deoarece se întocmesc monitorizări rare și nu 

sunt preocupări pentru realizarea unor analize tehnice, acestea au fost întocmite de către cu ocazia 

verificărilor și reviziilor tehnice periodice. Se recomandă un plan intern de monitorizare și stabilirea unei 

echipe de experți pentru realizarea de analize tehnice; 

 Nivelul măsurilor de creare a programelor de îmbunătățire a eficienței energetice este scăzut, nu 

sunt trasate obiective clare, nu sunt stabilite planuri de acțiune pentru îmbunătățirea situației existente, prin 

măsurile luate s-a urmărit în principal reducerea costurilor, fără a se accentua importanța obținerii unei 

eficiențe energetice ridicate. Se recomandă stabilirea unor planuri de eficiență energetică precise și 

definirea obiectivelor, conștientizarea obiectivelor energetice, identificarea surselor de finanțare și a 

programelor de sprijin, necesitatea ca proiectele/contractele să includă analize de energie cu aplicarea 

duratei ciclului de viață în analiza investiției; 

 Nivelul măsurilor de implementare a programelor de îmbunătățire a eficienței energetice este 

scăzut, nu s-au stabilit planuri de comunicare și de coștientizare a eficienței energetice, nu s-a investit în 

consolidarea competențelor personalului implicat, reînoirea contractelor nu are la bază o analiză, iar 

stimularea pentru implementarea programelor de eficiență energetică este slab dezvoltată. Se recomandă 

comunicări periodice pentru proiecte, organizarea de campanii ocazionale pentru conștientizarea eficienței 

energetice și sprijinirea inițiativelor de organizare, asigurarea unor cursuri de specializare pentru 

persoanele cheie, revizuirea periodică a contractelor și stabilirea unei politici de achiziții eficiente energetic; 

 Nivelul măsurilor de monitorizare și evaluare este scăzut spre mediu, există o preocupare însă nu 

este suficient. Se recomandă crearea unei baze de date actualizată periodic, evaluarea rezultatelor 

raportate și luarea de măsuri printr-un plan de acțiune revizuit pe baza rezultatelor. 

 

4.5. SITUAȚIA CONSUMURILOR ENERGETICE PUBLICE 

În tabelele următoare se prezintă situația consumurilor energetice (energie electrică, gaze naturale, 

energie termică, carburanți, etc.). 

Notă: In baza prevederilor din Legea 121/2014 cap. VIII art.17 (3) companiile de distribuție sunt 

obligate să furnizeze datele necesare evaluării consumului de energie. 
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Tabel nr. 3 – CONSUMURI DE ENERGIE ELECTRICĂ 

DESTINAȚIA CONSUMULUI AN U.M. 
TIP CONSUMATOR 

TOTAL 
CASNIC NONCASNIC 

Sector terțiar (instituții publice, 

grădinițe, unități școlare, 

unități medicale, compexe 

sportive, etc.) 

2010 MW - 1372,366 1372,366 

2011 MW - 1488,568 1488,568 

2012 MW - 1580,720 1580,720 

2013 MW - 1768,595 1768,595 

2014 MW - 1547,167 1547,167 

2015 MW - 1599,143 1599,143 

Iluminat public 

2010 MW - 565,742 565,742 

2011 MW - 810,446 810,446 

2012 MW - 768,140 768,140 

2013 MW - 1203,942 1203,942 

2014 MW - 1049,712 1049,712 

2015 MW - 997,445 997,445 

Transport local de călători 

2010 MW - 14 14 

2011 MW - 11 11 

2012 MW - 12 12 

2013 MW - 10 10 

2014 MW - 26 26 

2015 MW - 24 24 

Populație * 

(valori estimate) 

2010 MW 10088,496 - 10088,496 

2011 MW 9986,592 - 9986,592 

2012 MW 9884,688 - 9884,688 

2013 MW 9782,784 - 9782,784 

2014 MW 9680,88 - 9680,88 

2015 MW 9578,976 - 9578,976 

 

Tabel nr. 4 – CONSUMURI DE GAZE NATURALE 

DESTINAȚIA CONSUMULUI AN U.M. 
TIP CONSUMATOR 

TOTAL 
CASNIC NONCASNIC 

Sector terțiar (instituții publice, 

grădinițe, unități școlare, 

unități medicale, compexe 

sportive, etc.) 

2010 mii m3 - 1263,256 1263,256 

2011 mii m3 - 1504,385 1504,385 

2012 mii m3 - 1515,623 1515,623 

2013 mii m3 - 1530,810 1530,810 

2014 mii m3 - 1413,744 1413,744 

2015 mii m3 - 1601,936 1601,936 

Populație * 

(valori estimate) 

2010 mii m3 68818,464 - 68818,464 

2011 mii m3 68123,328 - 68123,328 

2012 mii m3 67248,192 - 67248,192 

2013 mii m3 66733,056 - 66733,056 

2014 mii m3 66037,920 - 66037,920 

2015 mii m3 65342,784 - 65342,784 



pag. 17/132 

Tabel nr. 5 – CONSUMURI DE APĂ POTABILĂ 

DESTINAȚIA CONSUMULUI AN U.M. 
TIP CONSUMATOR 

TOTAL 
CASNIC NONCASNIC 

Sector terțiar (instituții publice, 

grădinițe, unități școlare, 

unități medicale, compexe 

sportive, etc.) 

2010 mii m3 - 273,787 273,787 

2011 mii m3 - 324,303 324,303 

2012 mii m3 - 415,847 415,847 

2013 mii m3 - 1115,822 1115,822 

2014 mii m3 - 285,865 285,865 

2015 mii m3 - 277,324 277,324 

Populație * 

(valori estimate) 

2010 mii m3 917,136 - 917,136 

2011 mii m3 907,872 - 907,872 

2012 mii m3 898,608 - 898,608 

2013 mii m3 889,334 - 889,334 

2014 mii m3 880,080 - 880,080 

2015 mii m3 870,816 - 870,816 

 

*Populație: se referă la blocurile de locuințe existente în municipiul Dej și construite până în anul 1990 – 261 

buc., având 7720 de apartamente, dintre acestea 88 blocuri au fost reabilitate termic (1760 de apartamente). 

 

Tabel nr. 6 – CONSUMURI DE CARBURANȚI (MOTORINĂ) 

DESTINAȚIA CONSUMULUI AN U.M. 
TIP COMBUSTIBIL 

MOTORINĂ 

Trasnport local de călători 

2010 to 184,90 

2011 to 184,44 

2012 to 177,10 

2013 to 184.61 

2014 to 197,89 

2015 to 202,598 

 

Notă: Datele folosite în tabelele 2, 3, 4 și 5, au fost puse la dispoziție de la Beneficiaul Strategiei, 

rezultate obținute sunt condiționate de corectitudinea informațiilor primite. 

 

4.6. CONDIȚII CLIMATICE SPECIFICE 

Municipiul Dej are o climă temperat-continentală moderată, determinată de circulația maselor de aer 

din vest și puțin influențată de masele de aer din partea de sud-vest, fără oscilații mari de temperaturi. 

Temperatura medie anuală este de 8,5 grade C, atingând temperatura maximă în luna iulie (media 

18,7 grade C) și minima în luna ianuarie (temperatura medie -5,3 grade C). Trecerea de la iarnă la 

primavară se face lent, verile sunt plăcute, fără temperaturi caniculare, toamna se caracterizează prin 

precipitații moderate, ploi calde. Datorită așezării pe culoarul Someșului, iarna apar inversiuni de 

temperatură, dar este lipsită de viscole și zăpezi peste limitele normale. 

În ce privește precipitațiile, cantitatea medie anuală este de 632 mm= 632 l/m2, cea mai mare 

cantitate cade în intervalul cald al anului (luna iulie, cu 80 - 100 mm). Cele mai mici cantități cad în sezonul 

toamnă-primavară. Ploile din sezonul cald sunt bogate cantitativ și au un caracter torențial evident. 

Zona eoliană: IV (SR 1907-1:2014, Tabel 3); 
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Viteza convențională a vântului de calcul: v= 4,00 m/s, v4/3= 6,35 m/s (SR 1907-1:2014, Tabel 3); 

Zona climatică – iarnă de calcul: III (conform SR 1907-1:2014, Figura A.1); 

Temperatura exterioară convențională de calcul – iarna: -18 (conform SR 1907-1:2014, Figura A.1); 

Durata sezonului rece: 215 zile/an (conform SR 1907-1:2014, Figura A.3); 

Numărul de zile de disconfort în care nu se asigură necesarul de căldură de calcul pentru un grad de 

asigurare de 95% este de: 11 zile/an (conform SR 1907-1:2014, Figura A.3). 

 

4.7. DATE PRIVIND EVOLUȚIA POPULAȚIEI, EVOLUȚIA FONDULUI DE LOCUINȚE 

Conform datelor prezentate în PMUD Dej, municipiul Dej avea o populație de 33497 locuitori în anul 

2011, în scădere față de 38437 locuitori în anul 2002. Conform PMUD Dej la nivelul municipiului Dej nu 

există tendința migrației din zona urbană către zona rurală, 

Municipiul Dej este încadrat la secţiunea localităţilor urbane de rang II conform PATN secţiunea IV 

(legea 351/2001) şi cuprindea 33497 locuitori în 2011 (conform RPL 2011). Numărul populaţiei rezidente a 

scăzut cu aproape 13% în intervalul 1992-2011. 

Reducerea populaţiei a determinat un excedent imobiliar rezidenţial substanţial, element blocant în 

dezvoltarea pieţei construcţiilor pe sectorul rezidenţial. 

 

4.8. MODALITATEA DE ASIGURARE A ALIMENTĂRII CU ENERGIE 

Alimentarea cu energie electrică a municipiului Dej este asigurată din SEN prin intermediul 

TRANSELECTRICA S.A. și ELECTRICA S.A.. 

 

4.9. UTILIZAREA ȘI NIVELUL DE DEZVOLTARE A DIVERSELOR MODURI DE 

TRANSPORT ÎN LOCALITATE 

Conform PMUD Dej utilizarea și nivelul de dezvoltare a diverselor moduri de transport în municipiul 

Dej se prezintă astfel: 

Oferta de transport în Municipiul Dej este formată dintr-o reţea de căi de transport rutiere și o reţea 

de căi ferate. Municipiul Dej este situat pe traseul mai multor rute de transport intern ceea ce îi conferă 

toate atributele unui important nod de transport rutier și feroviar. 

Din perspectiva serviciilor de transport rutier de călători la nivel regional și naţional/internaţional, 

există linii care satisfac cerinţele populaţiei, deși nu există nicio linie care să aibă ca punct terminus orașul 

Dej. 

Transportul rutier de călători la nivel interurban creează totuși probleme în Dej, cauzate de 

compunerea fluxurilor vehiculelor pentru transportul interurban/internaţional cu fluxurile de trafic local.  

Se poate constata că cei 19 operatori de transport acoperă la interval cu puţin peste o oră marea 

majoritate a destinaţiilor. 

Se constată că Autogările declarate sunt mai puţin solicitate decât alte puncte de oprire, în special 

staţii ale serviciilor de transport public local – Transurb; amplasarea autogărilor conduce la parcurgerea 

unor distanţe semnificative pe cele mai aglomerate artere ale orașului, contribuind la congestie – situaţie 

neconformă cu principiile sustenabilităţii; în plus, se generează astfel deplasări către centrul orașului pentru 

a avea acces la ele, în loc să fie orientate către periferie. Această situaţie conduce la propunerea analizării 

necesităţii unei șosele de centură, pentru separarea traficului local de cel de tranzit.  

În prezent, serviciile de transport public de călători în municipiul Dej sunt realizate de S. C. 

TRANSURB S.A. persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Capitalul social 

este deţinut integral de Consiliul Local al municipiului Dej, acţionar unic. 

TRANSURB S.A. deţine un parc inventar de 15 autobuze, toate incluse în parcul activ.Comparând 

numărul de trasee și parcul inventar, rezultă că în exploatare se utilizează un vehicul pentru fiecare linie de 
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transport public, situaţie surprinzătoare pentru un oraș, respectiv municipiu, cu asemenea dimensiune.În 

consecinţă, pe baza datelor prezentate, se constată că indicele de echipare a liniilor de transporteste 0,067 

vehicule/km. 

Un indicator care măsoară nivelul calităţii serviciilor de transport public din municipiul Dej este 

vechimea parcului de vehicule aflat în exploatare: toate vehiculele au peste 10 ani de utilizare, o treime din 

parc depășind 1.000.000 km parcurși. 

Din analiza activităţii operatorului, s-a constatat o scădere a numărului de curse efectute de 

TRANSURB S.A. de la 82200 curse/an în perioada 1990 - 2006, respectiv 73200 curse/an în perioada 

2007 – 2009 și la 59520 curse/an în anul 2014. 

Această scădere a numărului de curse este cauzată de scoaterea din uz a 9 autobuze, care nu mai 

corespundeau normelor tehnice și care nu au putut fi înlocuite din lipsa resurselor financiare. 

Din cauza diminuării parcului de autobuze, TRANSURB S.A. nu mai poate efectua servicii de 

transport public pe unele trasee, iar pe unele trasee a fost redusă frecventa, fapt ce are ca rezultat 

scăderea calităţii serviciilor, scăderea numărului de călători transportaţi și implicit scăderea încasărilor. 

Totodată, datorită serviciilor de slabă calitate nu s-au putut onora contracte importante, se asigură o 

parte din transportul spre zona industrială unde își desfățoară activitatea aproximativ 5000 de angajați cu 

numai două autobuze. 

Calitatea serviciilor de transport public este de nivel mediu. Viteza de circulație, parametru de calitate 

important în percepţia utilizatorilor este de 20 km/h.Starea autobuzelor este una precară, având durata de 

viaţă economică expirată și nu respectă normele de poluare minimală (cel puţin Euro 3). 

Astfel: 

 Dotările interioare-exterioare/echiparea sunt precare; 

 Datorită nivelului avansat de uzură tehnică și morală, autobuzele sunt generatoare de noxe și 

zgomot; 

 Staţiile de autobuz nu sunt adecvate, pentru nici una dintre linii. 

Probleme identificate la nivelul municipiul Dej sunt: 

 Lipsa unor zone pietonale; 

 Zonele de agrement nu sunt deservite de servicii de transport de calitate, chiar dacă din punctul de 

vedere al capacităţilor de transport acestea sunt suficiente la nivelul anului 2015; 

 Lipsa unor spaţii de parcare special amenajate pentru autoturisme; 

 Lipsa unor linii de transport public extinse către zonele verzi din vecinatatea arealului urbane; 

 Lipsa unor centre de inchiriere biciclete; 

 Lipsa zonelor de parcare pentru biciclete. 

 

4.10. MODUL DE GESTIONARE A SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE 

Serviciile de utilități publice sunt gestionate fie prin departamentele primăriei, fie prin persoane 

juridice specializate. Situația privind modul de gestionare al serviciilor publice și date despre indicatorii de 

eficiență energetică este evidențiată în Tabelul nr. 6. 

 

Tabel nr. 7 – GESTIONAREA SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE 

SERVICII DE 

UTILITĂȚI PUBLICE 

MODUL DE GESTIONARE A SERVICIULUI 

CONTRACT DE DELEGARE 

GESTIUNIE 

GESTIUNE DIRECTA PRIN 

DEPARTAMENTELE PRIMĂRIEI 

Iluminat Public - Serviciul Tehnic 

Apă si de canalizare COMPANIA DE APĂ „SOMEȘ” S.A. - 
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Transport public TRANSURB S.A. - 

Sector terțiar Contracte de prestări servicii pentru 

reviziile tehnice  
- 
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5. SCOPUL STRATEGIEI 

 

Scopul strategiei energetice a municipiului Dej pe perioada 2016– 2020, este de a eficientiza 

consumurile de energie şi de a oferi o alternativă marilor şi micilor consumatori de energie din surse 

epuizabile, în vederea obţinerii unui consum raţional de energie prin retehnologizare şi utilizarea eficientă a 

diferitelor surse de energii regenerabile existente la nivelul municipiului. 

Municipiul Dej are în subordine consumatori distribuiţi pe întreaga suprafaţa administrativă a 

municipiului de 109,05 km2, străzi în lungime de 150 km (din care 64 km sunt modernizați) şi spaţii verzi cu 

o suprafaţă de 0,96 km2. 

Obiectivele studiate în municipiul Dej, luate în considerare, sunt structuratei astfel: 

 Unități sanitare; 

 Unităţi de învăţământ; 

 Instituţii de cultură şi artă; 

 Obiective locale de sport si agrement; 

 Spaţii comerciale şi birouri; 

 Sistem de iluminat public. 

 

Tabel nr. 8 – LISTA OBIECTIVE STUDIATE 

NR. 

CRT. 
DENUMIRE OBIECTIV 

1 
PRIMARIA MUNICIPIULUI DEJ - SEDIU ADMINISTRATIV 

str. 1 Mai, nr. 2, mun. Dej, jud. Cluj 

2 
Cladire SADP și POARTA SADP 

str. Crângului, nr. 23, mun. Dej, jud. Cluj 

3 
Cladire Seră, Birouri 

str. Bistriței, mun. Dej, jud. Cluj 

4 
Cladire – Liceu Economic 

str. 1 Mai, nr. 3, mun. Dej, jud. Cluj 

5 
CAMIN CULTURAL SOMCUTUL MIC 

loc. Somcutul Mic, mun. Dej, jud. Cluj 

6 
CAMIN CULTURAL VIILE DEJULUI 

Viile Dejului, mun. Dej, jud. Cluj 

7 
HOTEL ȘI SALA SPORTURILOR – BAZA SPORTIVA 

str. N. Titulescu, nr. 16, mun. Dej, jud. Cluj 

8 
SALĂ PREGĂTIRE FIZICĂ 

str. N. Titulescu, nr. 16, mun. Dej, jud. Cluj 

9 
BIBLIOTECĂ 

str. Piata Lupeni (la parter bloc Casa Vacantei) 

10 
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL (SEDIU) 

str. Al. Szopos, mun. Dej, jud. Cluj 

11 
CENTRU DE AFACERI 

str. Ștefan Cicio Pop, nr. 10, mun. Dej, jud. Cluj 

12 
SEDIU ADMINISTRATIV CENTRALE TERMICE 

str. Piata 22 Decembrie, mun. Dej, jud. Cluj 



pag. 22/132 

13 ILUMINAT PUBLIC STRADAL DEJ 

14 
SPITALUL MUNICIPAL DEJ 

str. 1 Mai, nr. 14-16, mun. Dej, jud. Cluj 

15 
COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MURESANU" 

str. 1 Mai, nr. 10, mun. Dej, jud. Cluj 

16 
SCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" 

str. Avram Iancu, nr. 2-4, mun. Dej, jud. Cluj 

17 
LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" 

str. Piata Lupeni, nr. 2, mun. Dej, jud. Cluj 

18 
LICEUL TEHNOLOGIC "SOMEȘ" 

str. Mărășești, nr. 20, mun. Dej, jud. Cluj 

19 
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" 

str. Nicolae Iorga, nr. 5, mun. Dej, jud. Cluj 

20 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" 

str. Aurora, nr. 5, mun. Dej, jud. Cluj 

21 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1CU CLASELE I-VIII 

str. Piata Bobâlna, nr. 114, mun. Dej, jud. Cluj 

22 
S.C. TRANSURB S.A. 

str. Bistritei, nr. 63, mun. Dej, jud. Cluj 

23 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ARLECHINO" 

str. 1 Mai, nr. 12, mun. Dej, jud. Cluj 

24 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ARLECHINO" TRIAJ 

str. Triajului, nr. 14, mun. Dej, jud. Cluj 

25 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ARLECHINO"  

str. Mixandrelor, nr. 4, mun. Ocna Dej, jud. Cluj 

26 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "JUNIOR" 

str. Infrățirii, nr. 30, mun Dej, jud. Cluj 

27 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "JUNIOR" Structura 1 

str. Simion Barnutiu, f.n., mun Dej, jud. Cluj 

28 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PARADISUL PITICILOR" 

str. Unirii, nr. 1, mun. Dej, jud. Cluj 

29 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA PITICILOR" 

str. Aurora, nr. 2, mun. Dej, jud. Cluj 

30 
GRĂDINIȚA "PITICOT" 

str. Aleea Tomis, nr. 2, mun. Dej, jud. Cluj 

31 
GRADINITA LUMEA PITICILOR – STRUCTURA 1  

str. Dealu Viilor, mun. Dej, jud. Cluj 

32 COMPLEX SPORTIV (LICEUL TEORETIC ALEXANDRU PAPIU) 

33 
POLICLINICA MILITARĂ 

str. Aleea Tomis, nr. 2, mun. Dej, jud. Cluj 
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34 
GALERIA DE ARTĂ 

Piața Bobâlna, mun. Dej, jud. Cluj 

35  
CLADIRE 

Piața Bobâlna, nr. 2, mun. Dej, jud. Cluj 

 

DESPRE CLĂDIRILE INSTITUȚIILOR PUBLICE 

Clădirile aflate în administrarea Primăriei municipiului Dej sunt în mare majoritate vechi sau foarte 

vechi, neizolate termic, cu ferestre vechi, în ansamblu sunt construcţii consumatoare de energie cu pierderi 

energetice mari. O pondere scăzută dintre ele au fost reabilitate în totalitate sau parțial. 

Instalațiile electrice interioare ale clădirilor sunt vechi, în general la realizarea acestora s-au utilizat 

cabluri și conductoare din aluminiu, pozate aparent sau sub tencuială fără a fi trase prin tuburi interioare. 

Acestea nu mai suportă conectarea de noi receptoare, durata de viață a acestora fiind depășită există o 

serie de riscuri ce apar în exploatare, acestea pun în pericol siguranța ocupanților. 

Problemele energetice generale existente: 

 Nu există contoare performante de energie, cu posibilitatea de transmitere la distanţă a 

consumurilor în timp real, ca atare nu se pot întocmi bilanţuri energetice; 

 În multe dintre clădiri îşi desfăşoară activitatea mai multe instituţii şi nu există o separare între 

reţelele acestor instituţii conducând la imposibilitatea măsurării energiei electrice pe fiecare consumator; 

 Reglarea furnizării de căldură se realizează în principal la centralele termice reabilitate, acestea au 

o pondere scăzută, astfel este greu de realizat o optimizare energetică între necesar și consumat; 

 Instalațiile de încălzire, cele nereabilitate, au izolaţia deteriorată sau inexistentă, rezultă astfel 

pierderi importante de căldură; 

 În unele încăperi, datorită lipsei dispozitivelor de reglaj a temperaturii, se înregistrează temperaturi 

de confort excesive (24-28°C) creând disconfort termic; 

 Nu există o preocupare în vederea economisirii energiei; 

 Multe instalaţii electrice sunt neverificate sau improvizate din punctul de vedere al siguranţei şi 

continuităţii în funcţionare, existând pericolul real de incendiu sau electrocutare; 

 Cu excepţia iluminatului public unde există o preocupare constantă în ultimii ani cu privire la 

eficientizarea utilizării energiei electrice, în celelalte servicii și departamente nu există o abordare coerentă 

privind gestionarea consumurilor respectiv mentenanţa instalaţiilor existente; 

 Elemente de tâmplărie vechi, deformate în timp şi neetanşe, generează pierderi de căldură; 

 Nu există surse alternative de producere a energiei electrice sau termice care sa scadă 

semnificativ efortul financiar al municipiului în funcţie de anotimp; 

 Sunt necesare lucrări ample de înlocuire a reţelelor stradale de energie electrică și apă. 

Ponderea importantă a reducerilor de costuri energetice poate proveni din îmbunătăţiri ale eficienței 

energetice, dar şi din modernizarea sau schimbarea surselor tradiţionale de energie consumată şi 

posibilitatea de cuplare la alte surse de energie. 

Prin aplicarea unor programe de eficientizare energetică asupra consumatorilor aflaţi în subordinea 

municipiului se va putea realiza o creştere semnificativă a randamentului acestor consumatori concomitent 

cu reducerea consumului de energie fără a se reduce confortul consumatorilor. 

La clădirile publice au fost semnalate următoarele deficiențe: 

 Lipsa termoizolațiilor la planșeele peste sol/subsolul tehnic, a soclului și a pereților exteriori; 

 Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel este insuficientă și realizată cu materiale neconforme 

și care sunt puse în operă necorespunzător. Astfel nu este respectată OG 29/2000 aprobată prin Legea 

325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice și din 
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Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările acestora); 

 Lipsa hidroizolațiilor la nivelul subsolului și a soclului; 

 Lipsa rampelor de acces și a grupurilor sanitare pentru persoane cu dizabilități, lipsa 

echipamentelor de transport persoane cu dizabilități la etaje superioare necesare conform normativului NP 

051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile şi spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu 

handicap”; 

 Degradarea finisajelor din grupurile sanitare (gresie, faianță și zugrăveli); 

 Degradarea finisajelor din încăperi (pardoseli, placaje și zugrăveli); 

 Degradări ale ușilor cu tâmplăriei din lemn, cu precădere a ușilor având foaia de ușă cu structură 

de tip fagure, cele de la casa scării etc.; 

 Degradări la nivelul feroneriei ferestrelor, sistemului de închidere, al mânerelor și deficiențe la 

etanșeizare și izolare termică; 

 Lipsa ferestrelor și a ușilor eficiente energetic la accesele în clădire, casele de scară și grupurile 

sanitare; 

 Infiltrații prin învelitoarii; 

 Aerisirea coloanelor de canalizare menajeră se realizează în pod, ceea ce produce o umiditate în 

exces în zona situată deasupra grupurilor sanitare, rezultând chiar apariția mucegaiului pe pe elementele 

construcțiilor;  

 Crăpături apărute în pereți; 

 Îmbătrânirea instalațiilor electrice, instalații de iluminat interior și exterior necorespunzătoare, lipsa 

sau neconformitatea instalației de iluminat de siguranță 

 Instalațiile electrice de curenți slabi pozate aparent pe fațadele cădirilor, neconformități și lipsuri;  

 Dotarea necorespunzătoare cu instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendii; 

 Lipsa sau neconformitatea instalațiilor de protecție împotriva loviturilor de trăsnet. 

 Instalațiile sanitare de distribuție apă rece și caldă, respectiv canalizarea menajeră, 

necorespunzătoare și uneori cu defecte majore; 

 Instalațiile de canalizare pluvială colmatate; 

 Dotarea necorespunzătoare cu instalații de stingere incendii; 

 Instalații termice cu randamente scăzute, uneori defecte și chiar nefuncționale, nu folosesc surse 

regenerabile de energie la prepararea apei calde; 

Lipsa termoizolării conductelor de distribuție a apei calde și agentului termic, fapt ce conduce la 

pierderi însemnate de energie. 

DESPRE SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC 

Sistemul de iluminat public existent este în continuare dezvoltare, se estimează că la sfârșitul anului 

2016 acesta va conține în jur de 3200 stâlpi, iar stâlpi de iluminat vor fi dotați cu aparate de iluminat având: 

lămpi cu vapori de mercur de 125 W și de 250 W, lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune de 125 W de 

250 W și cu autoaprindere 160 W.  

Se estimează că puterea electrică maxim instalată pe sistemul public de iluminat până la sfârșitul 

anului 2016 va fi de circa Pi= 550 kW. 

Reţeaua de alimentare existentă este aeriană, sistemul se alimentează din 30 de puncte de 

distribuţie. Aparatele de iluminat sunt fixate pe stâlpi stradali și ornamentali. 

Situația existentă a sistemului de iluminat public prezintă următoarele probleme: 

 uzură morală; 

 s-a depășit durata de viață a aparatelor de iluminat și ale surselor acestora; 

 consum ridicat de energie electrică; 

 costuri ridicate pentru intreținere; 
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 nu se asigură cerințele luminotehnice precizate în legislație din domeniu alfată în vigoare, nu 

sunt respectate clasele de iluminat nocturn pentru căile rutiere . 

Datorită situației existente a sistemului de iluminat public stradal se impune înlocuirea acestuia cu o 

un sistem de iluminat public performant și modern, care să îndeplinească parametrii tehnico-economici 

solicitați.  

DESPRE COSTURILE AFERENTE CONSUMURILOR ENERGETICE, DE APĂ POTABILĂ ȘI 

CARBURANȚI 

Consumul energetic al instituţiilor publice aflate în subordinea Primăriei municipiului Dej este 

ridicat,iar după închiderea regiei de termoficare, energia termică a fost o altă problemă pentru autorităţi, 

care sunt nevoite să caute soluţii de energie verde pentru unitățile aflate în subordine Primăriei. 

La nivelul instituţiilor publice aflate in subordinea Primăriei municipiului Dej nu a existat o preocupare 

accentuată pentru gestionarea consumurilor energetice, arhivarea şi păstrarea facturilor de energie 

electrică, termică, apă-canal și gaze naturale, pentru fiecare instituţie în parte, şi pe ani calendaristici sau pe 

ani şcolari, cu evidenţierea sumelor pentru fiecare tip de energie. Din acest motiv estimarea corectă a 

alocărilor bugetare privind consumurile energetice, se poate evalua doar în funcţie de consumurile totale şi 

de consumatorii aflaţi în aceste instituţii. 

La niveul municipiului Dej s-au înregistrat următoarele costuri aferente consumurilor de energie 

electrică, gaze naturale, carburanță și apă potabilă: 

 

Tabel nr. 9 – COSTURI AFERENTE CONSUMURILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE 

NATURALE, CARBURANȚI ȘI APĂ POTABILĂ – SECTORUL TERȚIAR 

DESTINAȚIA CONSUMULUI AN U.M. TOTAL 

Energie electrică 

2010 mii lei 1034,830 

2011 mii lei 1316,676 

2012 mii lei 1392,793 

2013 mii lei 1968,515 

2014 mii lei 1652,613 

2015 mii lei 1572,102 

Gaze naturale 

2010 mii lei 1304,943 

2011 mii lei 1702,963 

2012 mii lei 1983,950 

2013 mii lei 2311,522 

2014 mii lei 2332,677 

2015 mii lei 2771,349 

Apă potabilă 

2010 mii lei 697,057 

2011 mii lei 908,209 

2012 mii lei 1219,882 

2013 mii lei 3477,475 

2014 mii lei 932,300 

2015 mii lei 903,923 

Carburanți (motorină) 

2010 mii lei 924,505 

2011 mii lei 1021,841 

2012 mii lei 1027,232 

2013 mii lei 1137,222 



pag. 26/132 

2014 mii lei 1145,835 

2015 mii lei 925,872 

 

Din aceste cheltuieli o proporţie între 48% - 70%, (pentru anii 2010 – 2015), diferă de la an la an, o 

reprezintă consumul de energie electrică și de gaze naturale, consumul fiind în creștere apare necesitatea 

înfințării unor capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile.  
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6. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

6.1. Obiective strategice la nivelul Uniunii Europene în managementul energetic 

Obiectivul general al strategiei constă în satisfacerea imediată şi pe termen lung a cererii de energie 

electrică şi termică, la un preţ cât mai scăzut, în condiţii de calitate şi siguranţă, cu limitarea impactului 

asupra mediului. 

Prin Strategia energetică a municipiului Dej se urmăreşte creşterea securităţii energetice prin 

economisirea resurselor epuizabile şi înlocuirea graduală a acestora în timp, pe baza conceptului dezvoltării 

durabile. În acest sens, în lucrare sunt prezentate succint potenţialele energetice şi resursele identificate la 

nivelul municipalităţii, pentru a cunoaşte parametrii tehnico-economici ai acestora, în scopul aplicării 

concrete a măsurilor care să ducă la exploatarea surselor regenerabile de energie de care dispune. 

În conformitate cu Politica Energetică a Uniunii Europene elaborată în anul 2007, energia este un 

element esenţial al dezvoltării la nivelul Uniunii, dar în aceeaşi măsură este o provocare în ceea ce priveşte 

impactul sectorului energetic asupra schimbărilor climatice. 

Comisia Europeană consideră absolut necesar ca UE să promoveze o politică energetică comună, 

bazată pe securitate energetică şi dezvoltare durabilă unde trebuie remarcat faptul că, sectorul energetic 

este unul din principalii producători de gaze cu efect de seră. 

În cazul neluării unor masuri drastice la nivelul UE, în ritmul actual de evoluţie a consumului de 

energie şi la tehnologiile existente, emisiile de gaze cu efect de seră vor crește la nivelul UE cu circa 5% şi 

la nivel global cu circa 20% pana în anul 2030. 

Politica Energetică a UE are următoarele obiective: 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020 în comparaţie cu cele din 

anul 1990; 

 Creşterea ponderii surselor regenerabile de energie în totalul mixului energetic de la mai puţin de 

7% în anul 2006, la 20% din totalul consumului de energie al UE până în 2020; 

 Creşterea ponderii biocarburanţilor la cel puţin 10% din totalul conţinutului energetic al carburanţilor 

utilizaţi în transport în anul 2020; 

 Reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020. 

 Rezervele certe cunoscute de petrol pot susţine un nivel actual de consum doar până în 2040, iar 

cele de gaze naturale până în 2070, în timp ce rezervele mondiale de huilă asigură o perioadă de peste 

200 de ani, chiar la o creştere a nivelului de exploatare. Previziunile indică o creştere economică la nivel 

mondial, ceea ce va implica un consum sporit de resurse energetice în viitor. Preocuparea statelor lumii 

pentru economisirea resurselor existente, va duce inevitabil la folosirea cu precădere a resurselor 

regenerabile de energie. În acest context, utilizarea energiilor regenerabile la nivel mondial, vine în sprijinul 

economisirii resurselor actuale epuizabile, din ce în ce mai solicitate. 

Este necesar ca aceste noi resurse să înlocuiască treptat resursele tradiţionale epuizabile, asigurând 

protecţia mediului natural şi securitatea energetică. 

 

6.2. Obiective strategice la nivelul naţional în managementul energetic 

Obiectivele principale ale Strategiei Energetice a României sunt: 

 Creşterea securităţii energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice şi limitarea 

dependenței de resursele energetice neregenerabile; 

 Diversificarea surselor energetice din import şi a rutelor de transport a acestora; 

 Creşterea nivelului de adecvanţă a reţelelor naţionale de transport a energiei electrice şi gazelor 

naturale; 
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 Potecţia infrastructurii critice; 

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice; 

 Ppromovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile; 

 Susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor aplicabile; 

 Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător; 

 Dezvoltarea pieţelor concurenţiale de energie electrică, gaze naturale şi servicii energetice; 

 Liberalizarea tranzitului de energie şi asigurarea accesului permanent şi nediscriminatoriu al 

participanţilor la piaţă la reţelele de transport şi interconexiunile internaţionale; 

 Continuarea procesului de restructurare şi privatizăre în sectoarele energiei electrice, termice şi 

gazelor naturale; 

 Liberalizarea tranzitului de energie şi asigurarea accesului permanent şi nediscriminatoriu al 

participanţilor la piaţă la reţelele de transport şi interconexiunile internaţionale; 

 Continuarea procesului de restructurare şi privatizării în sectoare!e energiei electrice, termice şi 

gazelor naturale. 

 

6.3. Obiective strategice la nivelul Municipiului Dej în managementul energetic 

Strategia energetică a municipiului Dej, are la bază Strategia Energetică Naţională a României, 

circumscrisă Directivelor U.E., urmărind obligatoriu următoarele direcţii : 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, în comparaţie cu anul 

1990; 

 Creşterea ponderii energiei regenerabile la 20% din totalul surselor sale de energie până în anul 

2020; 

 Creşterea ponderii biocombustibililor la cel puţin 10% din totalul combustibililor utilizaţi în anul 

2020; 

 Reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020; 

 Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor primare neregenerabile şi scăderea progresivă a 

ponderii acestora în consumul final; 

 Promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale de cogenerare de înaltă eficienţă; 

Obiectivele specifice care derivă din obiectivele generale amintite mai sus sunt: 

 Realizarea de capacităţi de producţie, pentru producerea de energie termică şi electrică prin 

cogenerare cu ardere a biocombustibililor sau ardere a deşeurilor şi livrarea energiei astfel obţinute către 

instituţii pentru acoperirea necesităţii de căldură a acestora (încălzire, respectiv climatizare); 

 Implementarea proiectului de captare și valorificare a gazelor de haldă de pe fosta groapă de gunoi 

a municipiului Dej (acest lucru se va putea face în cadrul unui proiect de incinerare a gunoiului menajer și 

valorificarea energetică prin co-arderea acestuia alături de biogazul obţinut); 

 Monitorizarea consumatorilor energetici prin implementarea de programe pe termen scurt, mediu şi 

lung în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin protocolul de la Kyoto; 

 Monitorizarea şi gestionarea consumului fluidelor energetice de la furnizor la consumatorul final 

pentru care municipiul este proprietar sau administrator, precum şi punerea în aplicare a unor soluţii de 

sisteme de măsură, control şi monitorizare care să poată stabili cantităţile transferate zilnic, orar, anual, 

trimestrial, pentru bugetarea corectă a sumelor ce se vor aloca de către municipalitate; 

 Asigurarea mentenanţei echipamentelor şi a dotărilor energetice în vederea asigurării prognozei de 

consum necesară participării la sursele internaţionale de energie; 

 Adoptarea unor soluţii moderne pentru creşterea randamentului de transformare a resurselor 

energetice dintr-o formă de energie în alta; 
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 Implementarea de soluţii care au drept scop creşterea gradului de siguranţă in alimentare pentru 

consumatorii municipiului; 

 Elaborarea de programe de creştere a gradului de siguranţă in alimentarea cu energie a reţelelor in 

vederea asigurării previziunilor de consum cu acurateţe; 

 Asistenţă la lichidarea proiectelor  energetice pentru actualizarea curbei previzionale; 

 Montarea de echipamente pentru reducerea intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat public; 

 Instruirea profesională pentru management energetic a personalului propriu al administraţiei locale; 

 Eficienţa energetică în cadrul locaţiilor municipale şi serviciilor publice; 

 Consultanţă energetică pentru noile proiecte, concretizată prin aviz energetic unitar; 

 Identificare, proiectare şi avizare implementare pentru proiectele de energie alternativă; 

 Consultanţa şi analiza schemelor de montaj financiar, mai ales la proiectele noi cu componentă 

energetică, ale autorităţii publice locale; 

 Realizarea unei rețele stradale de transfer de date-voce, care sa poată fi închiriată operatorilor de 

servicii de telecomunicaţii (transmitere de voce, imagini, date), fiind previzionată o creştere exponenţială a 

numărului de utilizatori şi de conexiuni la internet; 

 Crearea unui sistem informatic integrat interconectat pentru managementul activităţilor in Municipiul 

Dej, care sa cuprindă regiile şi unităţile aflate in subordinea Consiliului Local; 

 Implementarea unui sistem de reacţie rapidă, alarmare şi supraveghere municipală în caz de 

dezastre; 

 Realizarea unui sistem informatizat pentru emiterea acordului unic sau a avizelor edilitare, 

certificatelor de urbanism intr-un timp foarte scurt. 

Etapele necesare a fi întreprinse pentru atingerea unor parametri corespunzători de eficienţă 

energetică pentru consumatorii aflaţi în subordinea municipiului sunt: 

a) Inventarierea consumatorilor energetici; 

b) Monitorizarea consumurilor acestora; 

c) Auditul energetic: diagnosticarea situaţiei actuale a locaţiilor şi instalaţiilor, precum şi a 

consumului care este obiectul studiului, stabilirea bilanţului energetic de pornire, pentru consumatori 

principali care ocupă o pondere mare în consum, încadrarea consumatorilor pe grupe de consun precum şi 

pentru sistemul actual de iluminat public; 

d) Gestiunea furnizării de energie pe tipuri şi grupe de consumatori; 

e) Investiţii în instalaţii, echipamente şi punere în funcţiune necesare pentru o îmbunătăţire a 

eficienţei şi economisirea energiei. Pentru buna desfăşurare a activităţii de management energetic este 

obligatorie a fi instalată contoare performante cu citire de la distanţă (gaze naturale, energie electrică). 

Este de asemenea necesară realizarea identificării şi actualizării configuraţiei reţelei de iluminat public, 

stabilirea punctelor de pierderi şi a modalităţii optime de realizare a reducerii de energie, prin montarea de 

economizoare centralizate in punctele de aprindere/comanda a iluminatului, sau prin înlocuirea aparatelor de 

iluminat cu aparate noi cu posibilitate de dimming local, sau soluţii mixte, precum şi evaluarea posibilităţilor 

de utilizare a resurselor locale de energie regenerabila. Aceste investiţii vor permite obţinerea de economii 

considerabile de energie; 

f) Mentenanţa şi exploatarea instalaţiilor: ce includ operaţiunile de întreţinere preventivă, operaţiunile 

de corectare şi toate sistemele de control şi de urmărire a instalaţiilor. Prin realizarea mentenanţei se 

asigură continuitatea consumului şi deci implicit creşterea predictibilităţii; 

Din punct de vedere electric este necesar a se asigura mentenanţa, întreţinerea curentă şi exploatarea 

instalaţiilor electrice în vederea continuităţii serviciului şi pentru menţinerea securităţii instalaţiilor şi 

persoanelor. 

g) Acţiuni de reducere ale pierderilor in zona de transfer/măsura şi in zona de transport 
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intern, precum şi de reducere direct la consumator; 

h) Sisteme de gestiune şi comunicare: pentru a oferi un serviciu de calitate. 

Pentru consumatorii noi direcţiile de acţiune ale managementului energetic se vor concretiza prin 

proiectare, consultanță, emitere aviz energetic unitar, care va asigura că extinderile să se realizeze în 

ipotezele utilizării unor echipamente performante din punct de vedere energetic. 

Proiectele de diversificare a surselor energetice vor trebui să ţină cont de particularităţile geografice 

ale oraşului, punându-se în balanţă efortul investiţional, programele naţionale de implementare a resurselor 

regenerabile şi penalităţile impuse de tratatele internaţionale pe probleme de mediu în cazul în care România 

nu atinge nivelul impus. 

Managementul Energetic va trebui să prezinte soluţii optime, care sa nu greveze bugetul local decât 

cu sume mai mici decât economiile aduse, raportate la ipotezele iniţiale. 

În domeniul transporturilor se va avea în vedere modernizarea transportului de călători, prin înfiinţarea 

unui dispecerat informatizat pentru dirijarea transportului urban de calatori, a unui nucleu IT cu conexiune la 

reţeaua de fibră optică a municipiului. 

De asemenea se va studia posibilitatea creşterii ponderii de  utilizare  a biocarburanţilor atât în 

transportul în comun cât şi la nivelul mijloacelor de transport ale municipiului Dej. 

  



pag. 31/132 

7. SITUAŢIA RESURSELOR ENERGETICE LA NIVEL NAŢIONAL 

 

România dispune de o gamă diversificată, dar redusă cantitativ de resurse de energie primară: ţiţei, 

gaze naturale, cărbune, minereu de uraniu, dar şi de un potenţial valorificabil de resurse regenerabile relativ 

modest în comparaţie cu alte state. 

Rezervele actuale de ţiţei ale României sunt estimate la aproximativ 73,7 mil. tone. Zăcămintele de 

gaze naturale sunt de asemenea limitate, producţia internă fiind în declin după 1990. Rezervele actuale de 

gaze naturale sunt estimate la 184,9 mld.m3 în timp ce producţia de gaze naturale este în jur de 12,3 mld.m3 

reprezentând aproximativ 60 % din consumul naţional anual total de gaze naturale. 

În condiţiile reducerii rezervelor de ţiţei şi gaze naturale, trebuie să crească rolul cărbunilor indigeni şi, 

în particular, al lignitului, în balanţa energetică naţională. 

Resursele de huilă din România cunoscute sunt de 705 mil. tone, din care exploatabile în perimetre 

concesionate 105 mil. tone. 

Resursele de lignit din România sunt estimate la 1490 mil.tone, din care exploatabile în perimetre 

concesionate 445 mil.tone. 

Resursele amplasate în perimetre noi, neconcesionate sunt de 1045 milioane tone. 

Resursele de minereu de uraniu de care dispune România prezintă un interes deosebit pentru 

economia naţională, având în vedere funcţionarea Unităţilor 1 şi 2 de la Cernavodă şi dezvoltarea viitoare a 

programului de energie nucleară. Minereul de uraniu se utilizează pentru fabricarea în România a 

combustibilului nuclear destinat unităţilor nuclearo-electrice de la Cernavodă. 

Punerea în practică a unei strategii energetice pentru valorificarea potenţialului surselor regenerabile 

de energie (SRE) se înscrie în coordonatele dezvoltării energetice a României pe termen mediu şi lung şi 

oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii referitoare la alternativele energetice şi înscrierea în 

acquis-ul comunitar în domeniu. 

Obiectivul strategic pentru anul 2010 stabilea ca aportul surselor regenerabile de energie în ţările 

membre al UE, să fie de 12% în consumul total de resurse primare. 

HG 443/2003, modificată prin HG 958/2005, stabilea pentru România ca ponderea energiei electrice 

din SRE în consumul naţional brut de energie electrică să ajungă la 33% pană în anul 2015, acestă pondere 

a fost asigurată și chiar depășită. 

  



pag. 32/132 

8. EVALUAREA POTENŢIALULUI SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILE ÎN 

ROMANIA 

 

8.1. POTENŢIALUL SOLAR 

Tehnologia solară presupune captarea energiei luminoase atât prin infraroșu cât și prin ultraviolete și 

transformarea ei în energie termică și electrică (transformare prin efectul fotovoltaic in energie electrica sau 

termica). Energia solară este folosită în vederea obținerii energiei termice și solare. 

Soarele este furnizorul principal de energie din sistemul nostru solar. Este o sfera de materie gazoasă 

cu fuziune nucleară constantă în centrul său.O parte a radiaţiei solare este disponibilă pentru noi aici pe 

pământ. 

Această radiaţie face ca viața pe planeta noastră să fie posibilă. Determină tot ceea ce este esenţial 

pentru viaţa noastră, fenomene naturale precum ploaie, vânt, fotosinteză, curenti oceanici şi multe altele. 

Pamantul primeste o parte mică dar semnificativă din această energie. Dar numai energia radiaţiei 

care atinge continentele însumeaza 219 miliarde kWh/an, ceea ce este egal cu de 2.000 de ori necesarul de 

energie pe plan mondial. 

La marginea exterioara a atmosferei noastre, intensitatea medie a radiaţiei ajunge la 1370 W/m² 

(constanta solară). Atunci când trece prin aerul care înconjoară pământul, o parte din radiaţii se "pierde" și 

intr-o zi însorită de vară avem la dispozitie 800-1000 W/m² (radiații globale). 

Valorile anuale ale radiației globale orizontale în România sunt cuprinse între 1000 – 1400 kWh/m2∙an. 

La Dej valoarea este de circa: 1250 KWh/ m2∙an. Ecartul lunar al valorilor de pe teritoriul României atinge 

valori maxime în luna iunie 1,49 kWh/m2/zi şi valori minime în luna februarie 0,34 kWh/m2/zi. Valorile depind 

în special de locație și unghiului optim de montaj al captatorului. 

Pentru obținerea energiei termice se utilizează: 

 Colectori de joasă temperatură: absorbantul plastic sau registru țevi – utilizat la instalațiile pentru 

piscine; 

 Colectori de medie temperatură: colector plat, colectori cu tuburi vidate, colector cu tuburi vidate 

fixare uscată sau umedă, colector cu concentrator parabolic; 

 Colector de înaltă temperatură: colectori oglinzi – parcuri, oglinzile reflectă energia solară către un 

turn unde se încălzește un agent termic format din săruri speciale, acesta cedează căldură unui alt agent 

termic ce poate fi chiar apa. 

 Pentru obținerea energiei electrice se utilizează: 

 Panourile fotovoltaice de tip ”thin film” – subțiri, construite și pe bază de vopsele foto-sensibile, 

randament maxim de 14%; 

 Panourile fotovoltaice de tip monocristaline sau policristaline, construite pe bază de siliciu-cristalin, 

randament maxim de 20%, cost 0,50 €/W (utilizate cel mai des); 

 Panourile fotovoltaice multi-joncțiune, absorb lungimi de undă diferite astfel ajung la un randament 

maxim de 40%. 

Realizarea unor instalații de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice presupune folosirea 

unuia dintre sistemele “on-grid” sau “off-grid”. Un sistem “on-grid” va produce energie electrică pe care o va 

injecta în Sistemul Energetic Naţional, iar un sistem “off-grid” va produce energie electrică ce va asigura 

parțial sau integral consumul de energie electrică pentru un obiectiv – instituție publică. În funcție de sistemul 

de funcționare ales se stabilesc echipamentele ce vor alcătui instalația de producere energie electrică.  

Interactiunea între radiația solară și suprafața pământului creează un număr de procese de 

transformare naturală. O mare parte a radiației solare transformată în energie termică poate fi gasită în 

mediul ambiant: aerul, solul, apa de suprafața, fiind în mod constant încălzite de către radiația solară și 
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reprezintă astfel o sursă de energie regenerabilă. 

O altă parte a radiaţiei solare este convertită în biomasă prin procese biochimice (plante). Acest lucru 

se aplică și combustibililor fosili (cărbune, petrol şi gaze naturale), considerate, de asemenea, energie solară, 

deşi au părăsit ciclul natural cu milioane de ani în urma. 

O parte relativ mică a energiei din radiația solară este convertita în vânt, ploaie şi valuri. Aceste 

procese determină metode de conversie de energie care au fost folosite pentru o lungă perioadă de timp, 

cum ar fi conversia energie din apă curgătoare sau vânt în energie mecanică şi electrică. 

Utilizarea energiei solare se imparte în sisteme pasive (arhitectură solară) și sisteme solare active 

(Sisteme termice și fotovoltaice). În cazul utilizării pasive a energiei solare radiațiile sunt convertite în căldură 

printr-un design structural și o arhitectură corespunzatoare folosind efectul de seră. În cazul utilizării active a 

energiei solare, aceasta este transformată în alte forme de energie cum ar fi energie electrică prin celule 

solare sau caldură prin intermediul colectoarelor. 

În cazul colectoarelor termice principiul de funcţionare se bazează pe conversia radiației solare în 

caldură și utilizarea acesteia pentru încălzirea apei. Apa caldă obținută poate fi utilizată ca atare, sub forma 

de apă caldă menajeră sau ca agent termic primar pentru prepararea apei calde menajere într-un 

acumulator. 

În unele cazuri se poate utiliza si ca agent termic pentru încalzire. Astfel energia solară captată este 

convertită în energie termică, aceasta este transportată în formă lichidă – agent termic (un amestec de apă și 

antigel) prin intermediul unui ansamblu de conducte și fitinguri către un echipament de stocare sau către un 

schimbător de căldură. Circulația agentului termic se realizează cu ajutorul unui grup de pompare și printr-un 

sistem electronic de cotrol – automatizare. Pentru asigurarea necesarului de apă caldă în diferite aplicații se 

pot forma câmpuri de colectoare termice. 

În cazul panourilor fotovoltaice transformarea radiației solare în energie electrică se bazează pe 

efectul foto descoperit de fizicianul francez Alexandre Edmond Becquerel în 1839. Purtătorii de sarcină 

pozitivă și negativă într-un obiect solid sunt eliberați în momentul în care sunt atinse de o rază de lumină. 

Materialul de bază pentru majoritatea celulelor solare produse pe plan mondial este siliciul, un 

semiconductor care devine conductiv electric în prezența radiației solare. Siliciul este al doilea cel mai comun 

element având avantajul de a fi disponibil în cantități suficiente. Procesarea siliciului este complet sigură și nu 

afectează mediul.Pentru producția de celule solare, siliciul este îmbogățit cu elemente chimice rezultând pe 

de-o parte un strat cu un surplus de purtători de sarcină pozitivă (dopare cu bor) și pe de altă parte un strat 

cu purtatori de sarcină negativă (dopare cu fosfor). În stratul care le separă pe cele două se creează un 

camp electric intern.În momentul în care radiația solară cade pe el, apare tensiune electrică ce se colectează 

prin contacte subțiri din metal. Dacă contactele sunt legate la o sarcina electrică (consumator), se creeaza un 

curent continuu cu o tensiune de 0,50 V. Cu 1000 W/m² radiație solară (conditii standard de testare și radiatie 

solară) o celula de siliciu de 10x10 cm poate să producă un curent maxim de 2 A.Deoarece diferite tipuri de 

aplicaţii necesită tensiuni și puteri diferite, celulele individuale sunt încorporate în module mai mari cu o 

tensiune nominală de cca. 12 V. Pentru că celulele necesită protejarea împotriva șocurilor mecanice, dar și 

împotriva umidității/condensului, ele sunt sudate în folii şi acoperite cu sticlă în rame de fixare. 

Pornind de la datele disponibile, s-a întocmit harta cu distribuţia în teritoriu a radiaţiei solare în 

România. Harta cuprinde distribuţia fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente pe suprafaţa 

orizontală a teritoriului României. 

Sunt evidenţiate 5 zone, diferenţiate prin valorile fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente. 

Conform cu Harta potenţialului solar la nivelul României, municipiul Dej se poziționează la limita dintre 

zonele III și IV, dispunând de circa de 1250 KWh/m2, dar suficient pentru a lua în considerare potenţialul 

solar în vederea utilizării energiei solar termale şi solar fotovoltaice produsă din surse regenerabile. 
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Fig. X Harta potențialului solar în România 

 
8.2. POTENŢIALUL EOLIAN 

Sursa eoliană disponibilă este evaluată pe scară mondială la 57000 TWh/an. Producerea mondială de 

electricitate în 2000, a fost de 15000 TWh (ceea ce corespunde unei energii primare consumate de 40000 

TWh), rezultând un randament al ciclurilor termo-mecanice de 30-40%. 

Teoretic, energia de origine eoliană poate acoperi necesarul de electricitate pe plan mondial. În 

acelaşi timp, principalul inconvenient al acestei surse de energie, o reprezintă instabilitatea vântului. În 

perioadele de îngheţ, ca şi în cazul caniculei, cazuri în care cererea de energie este ridicată, efectul produs 

de vânt este practic inexistent, fapt care a condus, în dezvoltarea instalaţiilor eoliene, la ataşarea unor alte 

instalaţii de energii regenerabile caracterizate de un mai bun echilibru în funcţionare, sau de sisteme de 

stocare a energiei electrice. 

Trebuie luat însă în calcul, în cazul sistemelor de stocare a energiei electrice de mare capacitate, 

preţul de cost ridicat al acestor sisteme, care sunt astăzi, în curs de dezvoltare. 

Valorificarea potenţialului eolian se poate realiza sub formă de energie electrică sau mecanică prin 

intermediul unei instalaţii eoliene cu ajutorul turbinelor eoliene. Constructiv, turbinele eoliene se pot împărţi 

două mari categorii: turbine cu ax orizontal şi turbine cu ax vertical. 

Turbinele cu ax orizontal sunt cele mai răspândite, fiind soluţia cea mai bună pentru parcurile eoliene 

de mare putere unde generatoarele au o putere instalată de ordinul MWh. Turbinele cu ax vertical sunt 

folosite pentru aplicaţii de putere mult mai mică, având în general o putere de câţiva kWh. 

Harta potenţialului eolian al României cuprinde distribuţia vitezei medii anuale a vântului pe teritoriul 

României conform analizelor efectuate în perioada 1961 - 2005. 

Conform hărţii potenţialului eolian al României se observa că municipiului Dej deţine posibilităţi minime 

de exploatare a potenţialului eolian datorită vitezei medii reduse a vântului şi a climatului de adăpost. 

Fig. X Harta potențialului eolian în României 
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8.3. POTENŢIALUL DE TIP BIOMASĂ 

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv 

substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a 

deşeurilor industriale şi urbane. 

Valorificarea energetică a biomasei se poate realiza prin: 

 Arderea directă cu generare de energie termică; 

 Arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2). 

 Fermentarea cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH) - în cazul fermentării 

produşilor zaharaţi, biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul în amestec cu benzina, acești compuși pot 

fi utilizați la motoarele pe bază de combustie internă; 

 Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool şi generare de esteri, 

de exemplu metil esteri (biodiesel) şi glicerol, biodieselul purificat fiind utilizat la motoarele diesel; 

 Degradarea enzimatică a biomasei cu obţinere de etanol sau biodiesel; 

 Celuloza poate fi degradată enzimatic la monomerii săi, derivaţi glucidici, care pot fi ulterior 

fermentaţi la etanol. 

Municipiul Dej, prin administrarea suprafeţelor şi spaţiilor verzi pe care le deţine, poate să beneficieze 

de valorificarea energetică a biomasei atât din punct de vedere al potenţialului cât şi al posibilităţilor de 

utilizare. 

8.4. POTENŢIALUL MICROHIDROENERGETIC 

Resursele de apă din interiorul ţării se caracterizează printr-o mare variabilitate, atât în spaţiu, cât şi în 

timp. De asemenea apar variaţii mari în timp a debitelor, atât în cursul unui an, cât şi de la an la an. În lunile 

de primăvară (martie-iunie) se scurge peste 50% din stocul anual, atingându-se debite maxime de sute de ori 

mai mari decât cele minime. Toate acestea impun realizărea unor contrucții hidrotehnice în vederea 
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compensării variațiilor de debite. 

În ceea ce priveşte potenţialul hidroenergetic al ţării noastre se apreciază că potenţialul teoretic al 

precipitaţiilor este de circa 230 TWh/an, potenţialul teoretic al apelor de scurgere de aproximativ 90 TWh/an, 

iar potenţialul teoretic liniar al cursurilor de apă este de 70 TWh/an. 

Conform harţii potenţialului de resurse regenerabile, podişului Transilvaniei îi este specific potenţialul 

microhidro. 

Fig. X Harta resurselor regenerabile de energie în România 

 
Potenţialul microhidroenergetic poate fi valorificat sub formă de energie electrică şi energie mecanică. 

Microhidrocentralele pot fi amplasate fie în zone muntoase, unde râurile sunt repezi, fie în zone joase, cu 

râuri mari.  

În figurile următoare sunt prezentate elementele principale ale unei amenajări hidro precum şi cele mai 

des întâlnite patru tipuri de amenajări ale microhidrocentralelor. 

Fig. X Elementele principale pentru o microhidrocentrală 

 
 

Fig. X Tipuri de amenajări microhidrotehnice 
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Municipiul Dej este străbătut de râul Someș, afluent al râului Tisa. Bazinul hidrografic Someș-Tisa, 

este situat în partea nord-vestică a României, este cuprins între Câmpia Transilvaniei și Podișul Transilvaniei. 

Râul Someș dreneaza un bazin hidrografic de 15740 km2, cuprinzand 362 cursuri de apă cu suprafețe 

mai mari de 10 km2 cu o lungime totală de 5263 km. 

Densitatea rețelei hidrografice este de 0,35 km/km2, iar coeficientul de sinuozitate este de 2,12. 

Someșul se formează prin confluența în apropierea localitătii Dej a Someșului Mare (cu izvoare în Munții 

Rodnei-Suhard) și a Somesului Mic (cu izvoare în Munții Apuseni). De aici strabate pe o distanță de 246 km 

Podișul Someșan și Câmpia joasă a Someșului, cu o panta medie de 0,55 ‰. Panta generală a râului este 

de 3 ‰ de la izvoarele Someșului Mare și până la frontieră. Afluenții cu aport hidrologic semnificativ sunt: 

Șieu, Someșul Mic, Almaș, și Lăpuș. 

Pentru Bazinul hidrografic Someș-Tisa potenţialul teoretic liniar al cursurilor de apă analizate 

totalizează 177,197 kW şi potenţialul specific mediu al acestora este de 65,4 kW/km. Pe cursul râului Someș 

se pot amenaja microhidrocentrale în condiţii de eficienţă şi economicitate ridicată. 

 

8.5. POTENŢIALUL GEOTERMAL 

Prospecţiunea geotermică realizată prin măsurători ale temperaturii a permis elaborarea unor harţi 

geotermice pentru întregul teritoriu al României, evidenţiind distribuţia temperaturii la adâncimi de 1,2,3 şi 5 

km. Aceste hărţi indică zone favorabile pentru concentrarea resurselor geotermale în suprafeţele 

circumscrise de 60-120° C, pentru exploatarea apelor geotermale producătoare de energie termică şi 

suprafeţe în care temperatura la peste 3 km adâncime are valori cuprinse între 250 şi 1250°C. Aceste zone 

permit exploatarea energiei geotermice în vederea generării de energie electrică. 

Sunt regiuni unde resursele geotermale se utilizează la încălzirea şi prepararea apei calde menajere 

în locuinţe individuale, servicii sociale (birouri, învăţământ, spaţii comerciale şi sociale etc.), sectorul industrial 

sau spaţii agrozootehnice (sere, solarii, ferme pentru creşterea animalelor, s.a.). 

Avantajele resurselor geotermale: 

 energia rezultata este curata pentru mediul înconjurător si regenerabilă; 
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 centralele geotermale nu sunt afectate de condiţiile meteorologice și ciclul noapte/zi; 

 energia geotermală este de regulă mai ieftină decât cea rezultată din combustibilii fosili. 

Dezavantajele utilizării resurselor geotermale: 

 creşterea instabilităţii solului din zonă, putând fi cauzate chiar si cutremure de intensitate redusă; 

 zonele cu activitate geotermală se răcesc după câteva decenii de utilizare, deci nu se poate vorbi 

de o sursă infinită de energie, dar cu siguranţă avem de-a face cu surse regenerabile. 

Fig. X Harta potențialului de  

 

 
 

 

 

  



pag. 39/132 

9. POTENŢIALUL ENERGETIC AL MUNICIPIULUI DEJ 

 

Având o populaţie de 33497 locuitori, municipiul Dej este a treia localitate a județului Cluj, din punct de 

vedere al numărului de locuitori, după municipiile Cluj-Napoca și Turda. Județul Cluj face parte din Regiunea 

de dezvoltare „Nord-Vest”, alături de judeţele Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. 

Municipiul Dej este preocupat de consumul rațional și eficient de resurse, de protecția mediului, și 

propune pentru perioada 2016-2020 o strategie energetică bazată pe măsuri progresive de reducere a 

consumurilor energetice, implementarea și utilizarea surselor de energie regenerabile. 

Principalele direcţii pentru creşterea eficienţei energetice sunt: 

9.1. Realizarea managementului energetic la nivelul întregii municipalităţi; 

9.2. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea clădirilor aflate în subordinea 

municipiului Dej; 

9.3. Producerea energiei din surse regenerabile. 

 

9.1. REALIZAREA MANAGEMENTULUI ENERGETIC LA NIVELUL ÎNTREGII MUNICIPALITĂŢI 

Obiectivele managementului energetic ME propus sunt: 

 Analiza  situației existente; 

 Identificarea punctelor vulnerabile; 

 Reducerea riscurilor; 

 Reducerea emisiilor de CO2; 

 Reducerea costurilor; 

 Dezvoltarea strategică; 

 Motivarea factorilor implicați. 

Obiectivele ME funcționează în interdependență, la realizarea acestora se va avea în vedere politica 

energetică europeană declarată privind: 

 Durabilitatea, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Competitivitate, asigurarea implementării efective a ME la toate nivelele; 

 Siguranța în alimentarea cu energie, reducerea vulnerabilității privind alimentarea cu energie, 

întreruperi, posibile crize energetice. 

Se propune împlementarea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de ME bazat pe principiul de 

bază DEMING: “Plan – Do – Check – Act” (PDCA) conform EN 16001:2009/ISO 50001:2011 (vezi Fig. X 

Schema PDCA). 

 

Tabel nr. 10 CONȚINUTUL PDCA 

PLAN 

Stabilirea planului de 

lucru 

DO 

Realizarea acțiunilor 

planificate 

CHECK 

Verificarea și 

monitorizarea 

ACT 

Acțiuni corective pentru 

optimizare 

 Colectare date; 

 Documentare și 

actualizare date; 

 Cunoașterea 

cerințelor legale; 

 Stabilirea obiectivelor; 

 Stabilirea 

responsabililor cu 

 Resurse; 

 Creșterea gradului de 

conștientizare și 

formare; 

 Comunicare; 

 Întocmirea 

documentațiilor 

acționare; 

 Supraveghere și 

monitorizare/măsurare; 

 Coformarea cu 

cerințele legale; 

 măsuri preventive și 

rectificative privind 

posibile nerespectări 

ale obligațiilor 

 Verificări efectuate de 

către responsabili cu 

ME; 

 măsuri corective și 

îmbunătățiri. 
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implemnetare ME; 

 Stabilirea programului 

și planului de acțiune. 

 

 Control operational. asumate; 

 Organizarea 

documentelor; 

 Audit intern. 

 

Fig. X Schema/ciclul PDCA 

 
 

Pentru implementarea Strategiei de eficiență energetică (inclusiv ME), Primăria municipiului Dej 

trebuie să coordoneze și să obțină o planificare energetică documentată. Planificarea energetică trebuie 

să fie în concordanță cu politica energetică și să aibă ca rezultat activități care îmbunătățesc continuu 

performața energetică.  

De asemenea se va urmării: 

 Sprijinirea unităților aflate în subordinea Primăriei Dej, a mediului privat și a consmatorilor 

casnici să utilizeze mai judicios resursele consumatoare de energie; 

 Stabilirea unor condiţii de transparenţă şi facilitarea comunicării privind managementul 

resurselor energetice; 

 Promovarea şi consolidarea celor mai bune practici de ME; 

 Sprijinirea și stimularea unităților de exploatare a resurselor în aplicarea de noi tehnologii cu 

randamente energetice ridicate; 

 Crearea unui cadru optim pentru dezvoltarea măsurilor de eficiență energetică de-a lungul 

lanțului de aprovizionare; 

 Sprijinirea și stimularea îmbunătățirii ME la nivelul fiecărei unitate pentru elaborarea și 

implementarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Realizarea unui sistem de ME centralizat, care să integreze sisteme de management existente 
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(de mediu, de sănătate și securitate, de calitate). 

 

9.2. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA CLĂDIRILOR AFLATE ÎN SUBORDINEA 

MUNICIPIULUI DEJ 

Sunr necesare lucrări pentru creșterea performanțelor energetice ale clădirilor, în conformitate cu 

OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea 

economisirii energiei termice și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (cu completările ulterioare), 

inclusiv schimbarea tâmplăriilor. 

Pentru creșterea performanțelor energetice la nivelul municipiului Dej se propune: 

i. termoizolarea pereților exteriori ai clădirilor, a soclurilor/subsolurilor tehnice, a planșeelor de peste 

pământ/subsolul tehnic, și a planșeului de peste ultimul nivel, cu scopul de reducere la minim a 

pierderilor de căldură prin elementele de construcție ale clădirilor; 

ii. instalații termice cu funcționare la randament ridicat, realizate cu echipamante și materiale de 

actualitate având și coeficienți de performanță ridicați, termoizolarea instalațiilor de distributie 

agenți termici, care vor asigura confortul termic pe parcursul întregului an; 

iii. instalații electrice de iluminat general și de siguranță realizate cu aparate de iluminat cu surse 

LED, ce permit consumuri reduse de energie electrică și asigură cerințele luminotehnice solicitate; 

iv. instalații electrice de prize și putere adaptate noilor cerințe și dotări; 

v. instalații sanitare de ultimă generație permit economisirea apei, instalații de distribuție termoizolate 

și fără pierderi de apă; 

vi. instalații de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice; 

vii. instalații de preparare apă caldă menajeră cu panouri/colectori solari; 

viii. modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public, realizarea de rețele subterane de 

alimentare aparate de iluminat, aparate de iluminat cu surse LED, sistem controlat prin 

telegestiune. 

De asemenea se va avea în vedere relocarea rețelelor stradale existente aeriene, se propune 

pozarea acestora subteran. Necesitatea trecerii în subteran a reţelelor este determinată de dorința de 

îmbunătăţire aspectului urban al municipiului Dej, iar asigurarea condiţiilor de amplasare a reţelelor 

subterane pentru orice operator de telecomunicaţii este conformă cu O.U.G. nr. 79/2002 privind Cadrul 

general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 591/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

9.3. PRODUCEREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE 

Producerea de energie din surse regenerabile are o pondere mare în efortul municipalităţii de 

reducere a costurilor energetice. 

Valoarea investiţiei în producerea energiei regenerabile pentru o putere instalată de 1 MW este de 

aproximativ 2500000 €. La o valoare medie a energiei electrice de 20 €/MWh şi 3 certificate verzi pentru 1 

MWh produs, cu o valoare a certificatului verde de 27-55 €, se estimează astfel venituri de cca. 237600 

€/an. Se observă că investiţia s-ar putea recupera în jurul perioadei de 8-14 ani. 

Conform precizărilor din capitolul 8 privind situaţia resurselor la nivel naţional, a rezultat că 

municipiul Dej dispune de următoarele resurse regenerabile posibil de utilizat: 

a) Resurse energetice solare; 

b) Resurse energetice rezultate din biomasă; 

c) Resurse energetice rezultate din amenajări de microhidrocentrale; 

d) Resurse energetice provenite din producerea combustibilului biodiesel şi procesarea 

deşeurilor menajere 
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a) RESURSE ENERGETICE SOLARE 

Având în vedere expunerea solară bună a municipiului Dej: 1250 kW/m2/an, este oportună investiţia 

în sisteme de producere apă caldă folosind colectoare solare, respectiv producerea de energie electrică cu 

panouri fotovoltaice. 

La nivel local, pentru asigurarea unui grad ridicat de independență energetică la unitățile sanitare, la 

unitățile de învățământ, la instituțiile de cultură și artă, la obiectivele locale de sport și agrement, la spațiile 

comerciale și birouri, este oprtună realizarea unor instalații de producere apă caldă folosind colectoare 

solare și de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice. 

Avantajele utilizării colectoarelor solare cu tuburi vidate în sistem local pentru obţinerea agentului 

termic sunt numeroase: 

 Funcţionează indiferent de temperatura exterioara, chiar şi iarna; 

 Tuburile vidate oferă performanţe bune şi pe timp înnorat, fiind capabile să capteze radiaţiile 

infraroşii care pătrund prin nori; 

 Datorită izolaţiei foarte bune oferită de vid, panourile funcţionează chiar şi în condiţii de 

temperatură scăzută (pana la -20 ° Celsius); 

 Colectoarele funcţionează chiar daca unul sau mai multe tuburi se sparg; 

 Tuburile vidate avariate sunt uşor de schimbat; 

 Oferă eficiență energetică pe toată perioada anului şi poate asigura costuri zero cu combustibili 

convenţionali pentru cel puţin 5 luni pe an (pe perioada de vară); 

 Energia oferita de panouri este energie ecologica şi nu poluează mediul înconjurător. 

În paralel cu utilizarea colectoarelor solare se pot utiliza panourile fotovoltaice, energia electrică 

astfel obținută poate asigura o parte din necesarul zilnic de energie electrică. 

Avantajele utilizării panourilor fotovoltaice pe suporți fixați de/pe învelitoareavând cadru de aluminiu 

fără gradepentru obţinerea energiei electrice în sistem local sunt numeroase: 

 Costuri mici de întreţinere, după instalarea iniţială nu este nevoie de reparaţii deoarece nu 

există părti mobile care să necesite întreținere sau înlocuire; 

 Durată lungă de viață, de până la 25 ani; 

 Eficienţă, panourile fotovoltaice reprezinta varianta optimă de transformare a energiei solare în 

energie electrică şi sunt foarte utile în zonele unde spațiul este limitat; 

 Costuri reduse de instalare; 

 Rezistență îndelungată pentru expunerea la radiația solara; 

 În concordanță cu prevederile privind protecția mediului; 

 Permit amortizarea investiției pe termen scurt sau mediu, în funcție de sitemul de funcționare 

ales “on-grid” sau “of-grid”. 

 

b) RESURSE ENERGETICE REZULTATE DIN BIOMASĂ 

Municipiul Dej beneficiază de o platformă zonală de compostare a deșeurilor organice, astfel 

municipalitatea poate beneficia de valorificarea energetică a biomasei atât din punct de vedere al 

potenţialului economic cât şi al posibilităţilor de utilizare. 

Astfel prin administrarea suprafeţelor şi spaţiilor verzi pe care le deţine municipiul Dej, dar și prin 

preluarea comenzilor înaintate de municipiile vecine (mun. Cluj-Napoca, mun. Turda), cantitatea de 

biomasă obținută ar permite extinderea platformei de compostare cu o secție pentru producerea de 

brichete sau peleți. Acestea din urmă putând a fi oferite ca ajutor social persoanelor defavorizate pentru 

încălzirea locuințelor în perioada de iarnă sau comercializate, materia primă fiind obținută din deșeurile 

lemnoase rezultate din întreținerea spațiilor verzi. 

La nivel global, utilizarea peleţilor ca sursă pentru energia termică are ca rezultat reducerea 
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efectului de seră, şi prezintă numeroase avantaje: 

 Arderea peleților presupune o cantitate redusă de fum, peleții sunt neutrii din punct de vedere 

al emisiilor de carbon, deoarece la ardere emit cam aceeași cantitate de CO2 care a fost 

absrobită de arbore în timpul creșterii acestuia; 

 În gazele de ardere praful este alcalin; 

 Au conţinut scăzut de metale, iar sulfurile sunt aproape inexistente; 

 Cenușa rezultată în urma arderii peleților poate fi utilizată ca îngrășământ natural pentru sol 

 Sacii de peleţi si brichete sunt compacţi şi se depozitează cu uşurinţă, o tona de peleţi ocupă 

un volum de 1,20 m3; 

 Costul încălzirii pe baza de peleţi este cu până la 60% mai mic decât preţul produselor 

petroliere şi cu cel puţin 40% mai mic decât preţul energiei electrice; 

 Sunt non-poluanţi, spre deosebire de petrol care prin ardere elimină în atmosferă 13,80 m3 

pentru arderea a 5 mc de petrol, cantitatea de CO2 provenită din arderea peleţilor este egală 

cu cantitatea folosita de copaci pentru a creşte, mai precis pentru a produce o tona de biomasa 

lemnoasa, arborii consuma 1.8 tone de dioxid de carbon (gaz deosebit de toxic) si eliberează 

1,3 tone de oxigen. 

 

c) RESURSE ENERGETICE REZULTATE DIN AMENAJĂRI DE MICROHIDROCENTRALE 

Rezultatul utilizării potenţialului hidroenergetic este producerea de energie electrică, o energie 

curată, din surse regenerabile. În momentul de faţă există preocupări de valorificare a potenţialului 

hidroenergetic atât în țară cât şi la nivel internaţional, multe ţări fiind implicate în dezvoltarea tehnologiei de 

producere energie electrică cu microhidrocentrale sau chiar hidrocentrale. 

În cadrul SRE, energia hidro deţine cea mai mare pondere şi este considerată energie furnizată de 

unităţi hidroenergetice cu puterea instalată de 10 MW (adică „hidroenergie mică”obţinută în 

microhidrocentrale). 

În urma verificărilor privind potenţialul hidroenergetic al bazinului Someș-Tisa şi având o experienţă 

anterioară de producere a energie electrice utilizând microhidrocentrale prin intermediul hidrocentralei 

construite pe Someșul Mic în localitate Mica, municipiul Dej are potențial hidrografic pretabil pentru 

amplasarea unor micorhidrocentrale pe cursul de apă al râului Someș. 

Municipiul Dej își propune producerea de energie electrică din resurse hidroelectrice, pentru 

utilizarea în iluminatul public şi pentru vânzarea pe piaţa de energie electrică.  

Valorificarea potențialului hidroenergetic presupune următoarele efecte din punct de vedere 

economic: 

 Pozitiv, producerea de energie electrică în acest fel permite îndeplinirea obiectivelor privind 

reducerea emisiilor de CO2 și în același timp se asigură o parte din necesarul de energie 

electrică al municipalității; 

 Negativ, datorat cheltuielilor de investiţie care au o valoare mare, dar și influența asupra 

mediului înconjurător (asupra ecositemelor existente). 

 

d) RESURSE ENERGETICE PROVENITE DIN PRODUCEREA COMBUSTIBILULUI 

BIODIESEL ŞI PROCESAREA DEŞEURILOR MENAJERE 

Materia primă de fabricaţie a bioetanolului poate fi obţinută din grăsimi provenite din abatoare, din 

uleiul ars produs în cantine şi restaurante, biodieselul produs fiind de cea mai bună calitate. Biodieselul 

poate asigura combustibilul necesar pentru autobuzele utilizate la transportul în comun din Dej și nu 

numai, la fel ca şi în celelalte oraşe şi capitale europene, reducându-se poluarea cu grăsimi a sistemului 

de canalizare menajeră a municipiului Dej. 
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De asemenea prin procesarea deşeurilor menajere pe etape şi sorturi se poate obţine energie şi o 

serie de subproduse cu efecte economice deosebite. 

Deşeurile solide colectate de la populaţie sunt formate 80-90% din lanţuri moleculare polimerizate 

de hidrocarbon care prin depolimerizare (sau aşa-numita „cracare”), pot fi reduse la echivalentul dieselului 

lichid, care este o fracţiune de ţiţei. Acest diesel sintetic, este identic ca proprietăţi fizice şi chimice cu 

combustibilii minerali sau fosili. 

Metoda propusă, oferă o soluţie pentru această problemă a deşeurilor şi conduce la o mulţime de 

avantaje şi situaţii profitabile, chiar de a elimina aproape complet necesitatea de depozite de deşeuri. 

O unitate productivă în regim standard este capabilă să proceseze 100 de tone de deşeuri pe zi, la 

valori mici de presiune- temperatură şi utilizând un catalizator special, printr-un proces catalitic de 

transformare a materiei prime în combustibili de bază cu înalt grad de calitate, inclusiv motorină, petrol 

lampant, combustibil şi ulei, precum şi energie electrică şi o componentă de tip asfalt. 

Pregătirea deşeurilor la intrarea în fluxul de procesare include tocare, extracţia de metale, sticlă şi 

nisip, astfel că aprox. 2/3 din materia primă poate fi rulată prin intermediul unităţii pentru a produce 

combustibil şi energie electrică. 

O astfel de facilitate de producţie de 100 tone/zi, poate produce circa 454 litri de combustibil pe tona 

de materie primă procesată. Metanul generat în proces este utilizat pentru a pune în funcţiune un 

generator care să alimenteze instalaţia, cu un surplus energetic de 1 MW disponibil pentru distribuire. 

Timpul de instalare a unei astfel de unităţi de procesare şi a instalaţiilor aferente este de aproximativ 

6 luni. În mod uzual astăzi se produce în special "bio-diesel",adică motorina, prin procesul de eterificare 

simplă din uleiuri vegetale scumpe. În schimb această bază de materii prime utilizată la producerea de bio-

diesel clasic este în concurenţă directă cu industria alimentară, astfel că cererea tot mai mare de bio-

combustibili are un impact enorm asupra necesarului de petrol şi a preţurilor la alimente. 

Această tehnologie poate fi de asemenea folosită pentru asanarea gropilor şi depozitelor vechi de 

deşeuri şi pentru reciclarea materialelor rămase nereciclate. 

În consecinţă, nu este nevoie de vreo separare a deşeurilor şi resturilor de tot felul, ci doar materiale 

dure (pietre, sticlă, ceramică, metale şi materiale similare) care trebuie să fie îndepărtate înainte de 

prelucrare. 

Folosind o formă de pre-sortare se elimina toate inconveniențele legate de miros şi alte probleme 

care apar când se lucrează cu deşeuri. Astfel, deşeurile ca materie primă solidă, sunt prelucrate în 

întregime imediat ce sunt primite, materialele dure fiind separate, iar restul de materiale moi sunt iniţial 

uscate şi apoi procesate. Toate „materiale dure”, cum ar fi pietre, sticlă, metale şi ceramică, trebuie să fie 

eliminate, iar resturile vegetale cu umiditate de 60-65% trebuie mai întâi uscate, până la o umiditate 

reziduală mai mică de 17%. 

La nivelul municipiului Dej majoritatea gropilor de gunoi au fost închise, acoperite cu pământ şi 

înierbate. Toate aceste rampe de deşeuri, în timp, pot constitui o sursă preţioasă de energie. Datorită 

restricţiilor de mediu, legislaţiei şi a diferitelor întârzieri de reglementare şi proceduri birocratice, se 

profilează în viitor o mare criză de spaţiu cu această destinaţie. 

Între timp, deşeurile continuă să fie produse în volum tot mai mare, iar gestiunea şi manipularea lor, 

devine o problemă majoră pentru oraş. Soluţia care poate preîntâmpina această problemă o constituie 

incinerarea deşeurilor menajere cu ajutorul instalaţiilor de termo-valorizare prin care gunoiul menajer este 

folosit ca şi sursă termică. 

În fiecare an, în Uniunea Europeană (UE), sunt produse un miliard 300 de milioane de tone de 

gunoaie, iar această cifră este în creştere constantă. Volumul general al gunoaielor este în creştere la 

niveluri proporţionale cu creşterea economică a Europei celor 27. 

Printre diferitele tipologii de gunoaie produse, numai distrugerea gunoaielor periculoase şi 
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municipale costă UE 75 de miliarde de euro pe an. Aceasta înseamnă că şi câştigurile pentru industria 

eliminării gunoaielor sunt extrem de mari şi ar urma să crească considerabil în următorii ani. 

Potrivit unui studiu elaborat de societatea de consultanţă financiară britanică „Frost & Sullivan”, 

piaţa europeană a eliminării gunoaielor şi a reciclării acestora înregistrează încasări anuale totale de 100 

de miliarde de euro. 

În interiorul bogatei pieţe de eliminare a gunoaielor, sectorul care pare destinat să aibă o mai mare 

dezvoltare în următorii ani este cel al recuperării energetice a gunoaielor. Practic este cel legat de 

realizarea aşa-numitelor „termo-valorizatoare” – instalaţii capabile să transforme gunoaiele solide urbane 

în energie electrică şi termică. 

În întreaga Europă se asistă la o adevărată cursă pentru realizarea acestui tip de instalaţie. Se 

vehiculează, numai pentru sectorul recuperării energiei din gunoaie suma de 1,8 miliarde dolari, care 

poate creşte într-o perioadă de patru ani la 2,7 miliarde. 

În prezent, peste 350 de termo-valorizatoare din Europa procesează circa 40 de milioane de tone 

de gunoaie solide urbane pe an. Sunt cifre previzionate să crească ca efect al Directivei UE care 

reglementează gropile de gunoi. 

Se prevede că în Europa vor fi instalate peste 100 de noi astfel de linii, țările cele mai active pe 

acest front sunt Franţa, Germania, Suedia, Danemarca şi Olanda. 

Ţara din Europa care arde cea mai mare cantitate de gunoaie este Germania, care deţine 58 de 

instalaţii de termo-valorizare. În aceste instalaţii ajung în fiecare an 12 milioane de tone de gunoaie. O cifră 

cu adevărat considerabilă mai ales dacă se are în vedere faptul că Germania reuşeşte să recicleze circa 

60% din gunoaiele ei. 

Practic, în puţinele gropi de gunoi încă active din această ţară ajung numai reziduurile produselor 

rezultate din incineratoare: cenuşă şi alte materiale care nu sunt reciclabile. Industria incinerării şi reciclării 

este în Germania un adevărat business care valorează 

peste 9 miliarde de euro pe an şi are circa 160.000 de 

angajaţi (în poza alăturată – Unitate de incinerare deșeuri 

menajere). 

Piaţa germană este cea mai matură din Europa, 

având în vedere că prin instalaţiile pe care le-a realizat 

este deja în măsură să elimine şi „bombele ecologice” 

acumulate dincolo de propriile graniţe (de exemplu, în 

regiunea italiană Campania). 

Prin urmare, în timp ce în Italia gunoaiele reprezintă 

încă o urgenţă, Germania preia de la clienţi externi, aceasta s-a transformat în ultimii zece ani din ţară 

exportatoare în ţară importatoare de reziduuri de toate tipurile. Printre pieţele-partenere la importul de 

gunoaie se numără Italia, Irlanda şi Belgia. 

Pentru abordarea unei investiţii în domeniul SRE, selectarea locaţiilor favorabile aplicaţiilor 

energetice se face având în vedere unele criterii, care includ condiţii şi restricţii tehnice, economice şi de 

mediu. Principalele criterii de selecţie sunt următoarele: 

 Potenţialul energetic al sursei regenerabile în zona de interes; 

 Condiţiile concrete din teren (morfologia terenului, rugozitatea, obstacole, natura terenului); 

 Apropierea de aşezări umane; 

 Rezervaţii naturale, zone istorice, turistice, arheologice; 

 Repere  speciale: zone interzise,  aeroport civil/militar, obiective de telecomunicaţii 

speciale; 

 Existenţa şi starea căilor de acces; 
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 Condiţiile de folosire a terenului: regimul juridic, concesionare/cumpărare; 

 Posibilităţile de conectare la reţeaua electrică: distanţa, nivel de putere, etc.; 

 Existenţa unui consumator în zonă; 

 Potenţialii investitori în zonă; 

 Potenţialii autoproducători în zonă; 

 Posibilitatea unui parteneriat public/privat; 

 Indicatorii tehnico-economici de performanţă favorabili abordării investiţiei în amplasamentul 

selectat. 
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10. MIJLOACE DE REALIZARE A OBIECTIVELOR IMPUSE PRIN STRATEGIA 

ENERGETICA A MUNICIPIULUI DEJ 

 

10.1. PARTENERIATE DE TIP PUBLIC PRIVAT 

Unul din mijloacele legale prin care pot fi atinse obiectivele propuse sau impuse prin strategia 

energetică a municipiului Dej este crearea unui parteneriat public privat. 

Cadrul legal al acestui demers de Parteneriat Public Privat (PPP) este reprezentat de Legea 178 din 

1 octombrie 2010 a parteneriatului public-privat, publicat in Monitorul Oficial 676 din 5 octombrie 2010, 

precum şi a Ordonanţei de Urgenta nr. 39:2011 publicată în Monitorul Oficial nr.284/21.04.2011. Aceste 

acte normative reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca 

obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, 

dezvoltarea şi transferul unui bun sau serviciu public, după caz. 

Principiile care stau la baza unui parteneriat public privat  

 Nediscriminare, prin asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenței reale pentru ca orice 

operator economic, indiferent de naţionalitate, să poată participa la procedura de încheiere a 

contractului de parteneriat public-privat şi să aibă şansa de a deveni contractant; 

 Tratament egal la stabilirea şi aplicarea procedurilor în orice moment al procesului de încheiere 

a contractului de parteneriat public privat, set de reguli și cerințe, precum și criterii identice 

pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a 

participa la procedura de atribuire şi de a deveni contractanți; 

 Transparenţă, aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea 

procedurilor de încheiere a contractului de parteneriat public-privat; 

 Proporţionalitate, asigurarea corelaţiei juste între scopul urmărit de partenerul public, obiectul 

contractului de parteneriat public privat şi cerinţele solicitate, în sensul existenței echilibrului 

între obiectivul urmărit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat şi cerinţele reale, 

între cerinţele reale şi condiţiile impuse investitorului privat, precum şi între criteriile de selecţie 

şi clauzele contractuale; 

 Eficienţa utilizării fondurilor, aplicarea procedurilor de încheiere a contractelor de parteneriat 

public privat şi utilizarea de criterii trebuie să reflecte avantajele de natură economică ale 

ofertelor în vederea obţinerii rezultatului urmărit, luând în considerare şi efectele concrete 

preconizate a se obţine în domeniul social şi în cel al protecţiei mediului şi promovării 

dezvoltării durabile; 

 Asumarea răspunderii, determinarea clară a sarcinilor, responsabilităţilor părţilor implicate în 

procesul de încheiere a contractelor de parteneriat public privat, urmărindu-se asigurarea 

profesionalismului, imparţialităţii, independenței deciziilor adoptate pe parcursul derulării 

acestui proces. 

Proiectul de parteneriat public-privat are in vedere următoarele: 

 Cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat; 

 Modul de finanţare al proiectului de parteneriat public privat este privat; 

 În cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanţa şi de a pune în aplicare 

obiectivele de interes public, precum şi de a respecta prevederile contractului de parteneriat 

public privat; 

 Alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public privat se face în mod proporţional şi 

echitabil Între partenerul public şi cel privat. 

Componenta PPP este reprezentată de: 
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 Autoritate publica locală: organismul de decizie publica constituit şi funcţionând, după caz, la 

nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru proiectele de 

parteneriat public-privat de interes local; 

 Investitor privat: orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau 

străină, care este dispusă să asigure finanţarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui 

proiect de parteneriat public privat; 

 Companie de proiect: societatea comercială rezidentă în România, având ca asociaţi sau 

acţionari atât partenerul public, cat şi pe cel privat, care sunt reprezentaţi în mod proporţional 

în funcţie de participarea la proiectul de parteneriat public privat, partenerul public 

participând cu aport în natură. 

Rezultatele implementării proiectului de parteneriat public vor fi următoarele: 

 Optimizarea consumului energetic pentru consumatorii aflaţi în subordinea municipiului Dej; 

 Gospodărirea eficiență a energiei sub toate formele ei; 

 Dezvoltarea strategiei specifice de optimizare a consumului; 

 Prognozarea cererilor viitoare de energie; 

 Creşterea gradului de siguranţa in alimentare pentru consumatorii municipiului; 

 Diminuarea pierderilor pe fluxul de producţie - transport-distribuţie-consum; 

 Diminuarea emisiilor de CO2. 

Durata PPP-ului trebuie sa fie in concordanta cu etapele necesare de normalizare a situaţiei 

energetice a acestor instituţii. 

În situaţia managementului energetic, având in vedere numărul mare al locaţiilor şi complexitatea 

lucrărilor care se vor întreprinde se impune un contract pe termen lung, din următoarele motive: 

 Se va trece la organizarea activităţilor de către compania de proiect în comparaţie cu situaţia 

actuală în care activităţile de întreţinere energetică şi de exploatare a înstalaţiilor este 

realizată de autoritatea publică în calitate de proprietar şi operator. Se vor realiza schimbări 

complexe, care se referă nu numai la modul de mentenanţă a instalaţiilor şi echipamentelor, 

cât mai ales la comportamentul uman al personalului de întreţinere şi a celui care utilizează 

serviciile energetice; 

 Activităţile de monitorizare, evaluare, mentenanţă şi investiţii care se vor desfăşura, acestea 

impun etape de cunoaştere a instalaţiilor electroenergetice în toate locaţiile, identificarea 

primelor măsuri de reducere a pierderilor energetice, identificarea măsurilor imediate de 

creşterea a siguranţei în funcţiune şi înlocuirea echipamentelor defecte, modernizarea 

treptată a instalaţiilor ăn funcţie de sumele disponibile; 

 Serviciile energetice sunt activităţi complexe şi necesită adaptarea continuă la schimbările 

de legislaţie şi ale mediului economic; 

 În domeniul energetic, la nivel internaţional, contractele de parteneriat public privat se 

încheie pe perioade îndelungate 25-30 de ani, cu posibilităţi de extindere. 

Este astfel nevoie de o perioada de minim 30 de ani pentru a atinge un nivel de calitate, securitate 

şi optimizare a costurilor energetice corespunzător standardelor internaţionale. 

Decizia implementării PPP cât mai rapid va conduce la evitarea unor incidente care pot perturba 

funcţionarea instituţiilor cu efecte economice negative majore. 

Parteneriatele publice private sunt generatoare de locuri de muncă datorită desfăşurării pe o 

perioadă mare de timp (20-30 ani) şi a complexităţii lucrărilor care implică personal bine specializat. 

Prin demararea proiectului de management energetic se estimează apariţia de noi locuri de muncă 

pentru diversele categorii profesionale cu efecte benefice asupra întregului lanţ economic. 

Personalul nou angajat îşi va aduce aportul la creşterea economiei prin taxele şi impozitele plătite. 
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Pe plan local, piaţa muncii va fi influenţată în sens pozitiv, în favoarea muncitorilor calificaţi în 

domeniul managementului energetic, şi al domeniilor componente ale acestuia (iluminat public, reţele de 

fibră optică, sectorul termoenergetic - anvelopare şi termofaţade, etc.). 

Se apreciază că proiectul propus nu va avea impact negativ asupra condiţiilor economice locale şi 

nici nu va genera motive pentru nemulţumirea segmentului de public local. 

 

10.2.   PRIN AUTORITATEA LOCALĂ 

O a doua varianta pentru implementarea strategiei energetice este gestionarea directă a 

problematicilor energetice de către autoritatea locală. 

Acest lucru presupune în primul rând mărirea structuri administrative și de personal la nivelul 

aparatului administrativ al municipiului cu preocupări active în domeniul energetic. 

Cuprinderea lucrărilor de reabilitare respectiv a investiţiilor necesare în cadrul bugetului local. 

Angajarea de personal calificat şi cu experienţa în domeniul energetic. 

Contractarea directă a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, a proiectelor tehnice precum şi a 

execuţiei proiectelor noi. Contractarea unor servicii de consultanţă permanentă în domeniul energetic cu 

privire la implementarea etapizată a fazelor de eficientizare energetică cuprinse în prezenta strategie. 

Având în vedere: 

 Resursele financiare limitate cuprinse în bugetul local; 

 Personalul propriu lipsit de calificare şi experienţă în proiectare, dezvoltare, exploatare a 

sistemelor energetice; 

 Grilele salariale fixe, nestimulative; 

 Structura de personal numeroasă, care nu mai permite crearea de noi departamente; 

apreciem că gestionarea directă a problemelor energetice cu care se confruntă municipiul 

Dej este nerecomandată. 

Prezentul proiect influenţează în mod pozitiv mediul înconjurător și este un factor important în 

strategia de protecţie a mediului prin: 

 Eficientizarea consumului de energie sub toate formele sale (electrică, termică, etc.) a 

consumatorilor aflaţi în subordinea municipiului Dej; 

 Reducerea pierderilor de energie pe reţele de distribuţie spre consumator; 

 Propunerea de soluţii moderne de alimentare a consumatorilor inclusiv alimentarea din surse 

alternative de energie curată (energie verde). În acest sens municipiul Dej prin poziţionarea 

sa dispune de bazinul hidrografic Someș-Tisa; 

 Previzionarea  consumurilor  viitoare  de  energie  coroborata  cu 

 dezvoltarea economica; 

 Încurajarea folosirii mijloacelor de transport nepoluante și care să nu fie consumatoare de 

energie, în acest sens trebuie redescoperit mersul pe jos, care deşi este un lucru natural și 

accesibil oricui, tinde să fie eliminat din activitatea cotidiană, pentru că în secolul vitezei, 

multa lume prefera autoturismul sau mijloacele de transport în comun. 
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11. REZULTATE ESTIMATE PRIN ATINGEREA OBIECTIVELOR LA NIVELUL 

MUNICIPIULUI DEJ 

 

Problematica energetică devine o preocupare serioasă pentru municipiul Dej, dovadă fiind 

demersurile în acest sens. 

Prin programele pe care şi le propune, municipiul Dej urmăreşte îndeplinirea obiectivelor privind 

implementarea proiectelor de investiţii în domeniul energiei durabile. 

Prin iniţiativa de finanţare a energiei durabile, obiectivele studiate cu propuneri de investiții și 

estimări privind rezultatele sunt: 

 Reabilitarea, modernizarea și echiparea cu instalații de producere energie din surse 

regenerabile a instituțiilor publice; 

 Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public; 

 Extinderea platformei de compostare cu o secție pentru producerea peleților; 

 Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe; 

 Înființarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice; 

 Realizarea unei microhidrocentrale pe râul Someș pentru producerea de energie electrică. 

 

11.1. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA CU INSTALAȚII DE PRODUCERE 

ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE A INSTITUȚIILOR PUBLICE 

 

11.1.1 PRIMARIA MUNICIPIULUI DEJ – SEDIU ADMINISTRATIV 

Adresa: str. 1 Mai, nr. 2, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – reabilitată 

parțial: imobil existent, regim de înălțime 

S+P+1E, structura: fundație din piatră și 

zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – reailitate parțial: 

Centrală termică proprie cu 

funcționare pe combustibil 

gazos, s-a realizat o nouă 

rețea de distribuție agent termic 

și s-au înlocuit radiatoarele, centrala termică asigură agent termic pentru încălzire și apă 

caldă menajeră; 

 Sanitare – reabilitate parțial; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, protecție împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, 

supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 
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 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 
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electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe trei colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W policristaline, P= 

10 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 4534908,64 lei= 4534908, mii lei, în euro C= 1013908,52 euro= 1013,909 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.2 CLADIRE SADP ȘI POARTA SADP 

Adresa: str. Crângului, nr. 23, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – nereabilitate: imobile exitent, regim de înălțime P, structura: fundație din 

piatră și zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – reabilitate: Centrală termică proprie cu funcționare pe combustibil gazos, s-a 

realizat o nouă rețea de distribuție agent termic și s-au înlocuit radiatoarele, centrala termică 

asigură agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră; 

 Sanitare – reabilitate parțial; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare 

efracție, supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădiri (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 
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 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în clădire conform 

normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele 

persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: tablouri 

electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de 

interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse 

cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza manual și 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și pentru 

alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru protecția 

împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazan/cazane 

termice în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare 

în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 
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electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W monocristaline, 

P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 570805,75 lei= 570,805 mii lei, în euro C= 127619,95 euro= 127,619 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.3 CLADIRE SERĂ, BIROURI 

Adresa: str. Bistritei, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată: imobil 

exitent, regim de înălțime P, structura: fundație 

din piatră și zidărie din cărămidă, planșee din 

beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate; 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare 

cu energie electrică de la rețeaua stradală, rețea de distribuție interioară, iluminat (aparate 

de iluminat având lămpi cu incandescență și fluorescente), prize și receptoare de putere, 

curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, supraveghere video); 
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 Gaze naturale – reabilitată: are 

verificări și revizii la zi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalații 

de producere energie din surse 

regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire 

(acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor 

energetice a clădirii, în conformitate cu OG 

29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 privind 

reabilitarea termică a fondului construit şi 

stimularea economisirii energiei termice și din 

Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv 

completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de 

polistiren expandat, termoizolare soclu cu un 

termosistem de polistiren extrudat; termoizolare 

planșee de peste pământ cu un strat de polistiren 

extrudat, termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în clădire conform 

normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele 

persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: tablouri 

electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de 

interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse 

cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza manual și 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și pentru 

alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru protecția 

împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 
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 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazan/cazane 

termice în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare 

în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W monocristaline, 

P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 371770,60 lei= 371,770 mii lei, în euro C= 83119,95 euro= 83,119 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.4 CLĂDIRE – LICEU ECONOMIC 

Adresa: str. 1 Mai, nr. 3, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – parțial reabilitată, imobil exitent, , structura: fundație din piatră și zidărie din 
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cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – parțial reabilitate; 

 Sanitare  – parțial reabilitate; 

 Electrice  – parțial reabilitate; 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădiri (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în clădire conform 

normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele 

persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: tablouri 

electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de 

interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse 

cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza manual și 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și pentru 

alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru protecția 

împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de distribuție 

apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea conusumului de apă 

(lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, 

pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații de canalizare ape 



pag. 58/132 

uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu hidranți interiori 

și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazan/cazane 

termice în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare 

în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W monocristaline, 

P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 769467,20 lei= 769,467 mii lei, în euro C= 171812,89 euro= 171,812 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.5 CĂMIN CULTURAL ȘOMCUTUL MIC 

Adresa: loc. Somcutul Mic, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată, imobil exitent, regim de înălțime P, structura: fundație din 

piatră și zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – reailitate, în prezent încălzirea se realizează cu panouri radiante electrice; 
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 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – reabilitată parțial: 

alimentare cu energie electrică de la 

rețeaua stradală, rețea de distribuție 

interioară, iluminat (aparate de 

iluminat având lămpi cu 

incandescență și fluorescente), 

prize și receptoare de putere; 

 Diverse: nu este echipată cu 

instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în clădire conform 

normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele 

persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: tablouri 

electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de 

interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse 

cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza manual și 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și pentru 

alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru protecția 

împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 
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conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind un colector solar montat pe învelitoare, sistem 

complet echipat bazat pe un colector solar plan; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W monocristaline, 

P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere energie electrică cu panouri 

fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor. 

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 558516,70 lei= 558,516 mii lei, în euro C= 124872,38 euro= 124,872 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.6 CĂMIN CULTURAL VIILE DEJULUI 

Adresa: loc. Viile Dejului, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată, imobil 

exitent, regim de înălțime P+1E, structura: fundație 

din piatră și zidărie din cărămidă, planșee din 

beton. 

Detalii despre instalații:  

 Termice – nereabilitate; 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu 

energie electrică de la rețeaua 
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stradală, rețea de distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu 

incandescență și fluorescente), prize și receptoare de putere; 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în clădire conform 

normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele 

persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: tablouri 

electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de 

interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse 

cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza manual și 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și pentru 

alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru protecția 

împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazan/cazane 

termice în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare 
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în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind un colector solar montat pe învelitoare, sistem 

complet echipat bazat pe un colector solar plan; 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W monocristaline, 

P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 1385966,20 lei= 1385,966 mii lei, în euro C= 309872,38 euro= 309,872 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.7 HOTEL SI SALA SPORTURILOR – BAZA SPORTIVĂ 

Adresa: str. N. Titulescu, nr. 16, mun. Dej, jud. Cluj 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – nereabilitat: două imobile existente, regim de înălțime pentru hotel S+P+2E, 

iar pentru sala de sport P+E, structura: fundații din beton armat și zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate: Centrală termică proprie cu funcționare pe combustibil gazos, 

centrala termică asigură agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră; 
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 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: 

alimentare cu energie electrică de 

la rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat 

(aparate de iluminat având lămpi 

cu incandescență și fluorescente), 

prize și receptoare de putere, 

protecție împotriva loviturilor de 

trăsnet, protecție împotriva 

șocurilor electrice, curenți slabi 

(date-voce, detectare și alarmare 

efracție, supraveghere video, TV); 

 Gaze naturale – reabilitată: are 

verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu 

instalații de producere energie din 

surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădiri (acestea nu sunt 

limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în 

conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 privind 

reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii 

energiei termice și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 

(inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereților 

exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, 

termoizolare soclu cu un termosistem de polistiren extrudat; 

termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren 

extrudat, termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de 

polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor 

cu dizabilități la fiecare nivel al clădirii conform normativului NP 

051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent 

la exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 
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 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; instalații TV; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare, de asemnea se vor avea în vedere instalații de ventilare-climatizare cu echipamentele 

aferente; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W policristaline, P= 

10 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 
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energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 4510713,12 lei= 4510,713 mii lei, în euro C= 1008498,92 euro= 1008,498 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.8 SALĂ DE PREGĂTIRE FIZICĂ – BAZA SPORTIVĂ 

Adresa: str. N. Titulescu, nr. 16, mun. Dej, jud. Cluj 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată: imobil 

existent, regim de înălțime P+E parțial, structura: 

fundații din beton armat și zidărie din cărămidă, 

planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate: 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu 

energie electrică de la rețeaua 

stradală, rețea de distribuție 

interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și fluorescente), prize 

și receptoare de putere, protecție împotriva loviturilor de trăsnet, protecție împotriva șocurilor 

electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 



pag. 66/132 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video); 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W monocristaline, 

P= 2 kW. 
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Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 299261,74 lei= 299,261 mii lei, în euro C= 66908,52 euro= 66,908 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.9 BIBLIOTECĂ 

Adresa: str. Piata Lupeni (la parterul bloclui Casa Vacanței), mun. Dej, jud. Cluj 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – 

nereabilitată: ocupă un spațiu dintr-un 

imobil existent (bloc de locuințe) 

având regim de înălțime P+3, 

structura: fundații din beton armat și 

zidărie din cărămidă, planșee din 

beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate: 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, (date-voce, detectare și alarmare efracție, 

supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în incinta bibliotecii 

conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 
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 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: tablouri 

electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de 

interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse 

cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza manual și 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și pentru 

alimentare receptoare de putere; instalații de protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video); 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalații de recirculare apă caldă 

menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea apartamentului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 
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învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W monocristaline, 

P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 201595,24 lei= 201,595 mii lei, în euro C= 45072,38 euro= 45,072 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

80 

 

11.1.10 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 

Adresa: str. Al. Szopos, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată: imobil 

exitent, regim de înălțime P+1E, structura: fundație 

din piatră și zidărie din cărămidă, planșee din 

beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – reabilitate parțial: Centrală 

termică proprie cu funcționare pe 

combustibil gazos, s-a realizat o nouă 

rețea de distribuție agent termic și s-au 

înlocuit radiatoarele, centrala termică asigură agent termic pentru încălzire și apă caldă 

menajeră; 

 Sanitare – reabilitate parțial; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare 

efracție, supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în clădire conform 

normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele 

persoanelor cu handicap”; 
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 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: tablouri 

electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de 

interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse 

cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza manual și 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și pentru 

alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru protecția 

împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazan/cazane 

termice în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare 

în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; instalații de ventilare mecanică cu hote la Bucătărie; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 
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internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W policristaline, P= 

10 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 1527422,22 lei= 1738,869 mii lei, în euro C= 341498,92 euro= 341,498 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.11 CENTRU DE AFACERI 

Adresa: str. Ștefan Cicio Pop, nr. 10, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată: imobil exitent, regim de înălțime P, structura: fundație din 

piatră și zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate: Centrală termică proprie cu funcționare pe combustibil gazos, 

centrala termică asigură agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră; 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare 

efracție); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în clădire conform 

normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele 

persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 
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 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: tablouri 

electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de 

interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse 

cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza manual și 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și pentru 

alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru protecția 

împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazan/cazane 

termice în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare 

în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; instalații de ventilare mecanică cu hote la Bucătărie; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 
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avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W monocristaline, 

P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 491426,20 lei= 491,426 mii lei, în euro C= 109872,38 euro= 109,872 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

 

11.1.12 SEDIU ADMINISTRATIV CENTRALE TERMICE 

Adresa: Piața 22 Decembrie, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată, imobil exitent, regim de înălțime P, structura: fundație din 

piatră și zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate; 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică de la rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare 

efracție, supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în clădire conform 

normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele 

persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 
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etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: tablouri 

electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de 

interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse 

cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza manual și 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și pentru 

alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru protecția 

împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazan/cazane 

termice în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare 

în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 
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Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W monocristaline, 

P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 491426,20 lei= 491,426 mii lei, în euro C= 109872,38 euro= 109,872 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.13 SPITALUL MUNICIPAL DEJ 

Adresa: str. 1 Mai, nr. 14-16, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – reabilitate parțial: imobil 

existente, structura: fundație din piatră și zidărie din cărămidă, 

planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – reailitate parțial: Centrale termice proprii 

cu funcționare pe combustibil gazos, centralele 

termice asigură agent termic pentru încălzire, apă 

caldă menajeră și apă caldă pentru spălătorii; 

 Sanitare – reabilitate parțial; 

 Electrice – reabilitate parțial: alimentare cu energie 

electrică din Post de Transformare, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat 

având lămpi cu incandescență și fluorescente), 

prize și receptoare de putere, protecție împotriva 

loviturilor de trăsnet, protecție împotriva șocurilor 

electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădirile nereabilitate sau reabilitate parțial (acestea nu sunt limitate 

de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 
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termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren 

expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea 

persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al clădirii conform 

normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și 

spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de 

siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile 

construcției și realizarea unor trotuare de gardă etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu 

unele având tâmplărie PVC cu o eficiență energetică ridicată și 

geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu 

unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din 

tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele 

speciale pentru trafic intens, rezistente la foc și cu mânere 

antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui 

trafic intens, cu uși robuste care să asigure o rezistență în timp 

satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și 

finisarea soclului clădirii cu tencuială decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți 

tari existente, acestea vor conține: firide de distribuție și tablouri 

electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema 

de legare TN-S); iluminat general de interior/exterior și iluminat 

de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED 

(sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil 

protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza manual și 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și pentru 

alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru protecția 

împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video, instalații electrice pentru 

semnalizări acustice și optice destinate clădirilor cu profil medical (sonerii, chemare de persoane, situații 

speciale); 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; instalații de canalizare ape 
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uzate industriale (chimice); stație de epurare; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, patru sistem complet echipate bazat fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 40 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 22157035,17 lei= 22157,035 mii lei, în euro C= 4953838,88 euro= 4953,838 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.14 COLEGUL NAȚIONAL “ANDREI MUREȘANU” 

Adresa: str. 1 Mai, nr. 10, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – reabilitate parțial (două corpuri reabilitate, un corp reabilitat parțial): imobil 

existente, structura: fundație din beton și zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – reailitate parțial: Centrale termice proprii cu funcționare pe combustibil gazos, 

centralele termice asigură agent termic pentru încălzire, apă caldă menajeră și apă caldă 

pentru spălătorii; 
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 Sanitare – reabilitate parțial; 

 Electrice – reabilitate parțial: 

alimentare cu energie electrică din 

rețeaua stradală, rețea de distribuție 

interioară, iluminat (aparate de 

iluminat având lămpi cu 

incandescență și fluorescente), prize 

și receptoare de putere, protecție 

împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor 

electrice, curenți slabi (date-voce, 

detectare și alarmare efracție, 

supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are 

verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu 

instalații de producere energie din 

surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădirile nereabilitate sau reabilitate parțial (acestea nu sunt limitate 

de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 
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LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, trei sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 30 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 
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C= 4554664,743 lei= 4554,664 mii lei, în euro C= 1018325,55 euro= 1018,326 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.15 SCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" 

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 2-4, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – reabilitate parțial: 

imobile existente, structura: fundație din beton și 

piatră, zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereailitate: Centrale 

termice proprii cu funcționare pe 

combustibil gazos, centralele termice 

asigură agent termic pentru încălzire; 

 Sanitare – reabilitate parțial; 

 Electrice – reabilitate parțial: 

alimentare cu energie electr 

 ică din rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate 

de iluminat având lămpi cu 

incandescență și fluorescente), prize 

și receptoare de putere, protecție 

împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor electrice, 

curenți slabi (date-voce, detectare și 

alarmare efracție, supraveghere 

video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are 

verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații 

de producere energie din surse 

regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădirile nereabilitate sau reabilitate parțial (acestea nu sunt limitate 

de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 
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etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 
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Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, trei sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 30 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 6256079,823 lei= 6256,079 mii lei, în euro C= 1398725,56 euro= 1398,725 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.16 LICEUL TEORETIC "AL. PAPIU ILARIAN" 

Adresa: str. Piata Lupeni, nr. 2, mun. Dej, 

jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – reabilitate parțial: 

imobile existente, structura: fundație din beton, 

zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereailitate: Centrale 

termice proprii cu funcționare pe 

combustibil gazos, centralele 

termice asigură agent termic pentru 

încălzire și preparare apă caldă menajeră și apă caldă pentru spălătorii; 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică din rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, protecție împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, 

supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădirile reabilitate parțial (acestea nu sunt limitate de cele de mai 

jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 
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termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 
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urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, trei sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 30 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 7864015,47 lei= 7864,015 mii lei, în euro C= 1758225,56 euro= 1758,225 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.17 LICEUL TEHNOLOGIC "SOMEȘ" 

Adresa: str. Mărășești, nr. 20, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – reabilitate parțial: 

imobile existente, structura: fundație din beton, 

zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – reailitate parțial: Centrale 

termice proprii cu funcționare pe 

combustibil gazos, centralele termice 

asigură agent termic pentru încălzire 

și preparare apă caldă menajeră; 

 Sanitare – reabilitate parțial; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare 

cu energie electrică din rețeaua 

stradală, rețea de distribuție 

interioară, iluminat (aparate de 

iluminat având lămpi cu 

incandescență și fluorescente), prize 

și receptoare de putere, protecție 

împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, 

supraveghere video); 
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 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădirile reabilitate parțial (acestea nu sunt limitate de cele de mai 

jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 
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menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, trei sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 30 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 4288986,363 lei= 4288,986 mii lei, în euro C= 958925,56 euro= 958,925 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.18 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUȘI" 

Adresa: str. Nicolae Iorga, nr. 5, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – reabilitate parțial: imobile 

existente, structura: fundație din beton, zidărie din 

cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereailitate: Centrale termice 

proprii cu funcționare pe combustibil 

gazos, centralele termice asigură agent 

termic pentru încălzire și preparare apă 

caldă menajeră; 

 Sanitare – reabilitate parțial; 
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 Electrice – reabilitate parțial: alimentare cu 

energie electrică din rețeaua stradală, rețea 

de distribuție interioară, iluminat (aparate de 

iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, 

protecție împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor electrice, 

curenți slabi (date-voce, detectare și 

alarmare efracție, supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și 

revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de 

producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădirile 

reabilitate parțial (acestea nu sunt limitate de cele de mai 

jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a 

clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 
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protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, trei sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 30 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 10855804,503 lei= 10855,804 mii lei, în euro C= 2427125,56 euro= 2427,125 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 
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11.1.19 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" 

Adresa: str. Aurora, nr. 5, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – reabilitate parțial: imobile 

existente, structura: fundație din beton, zidărie din cărămidă, 

planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – reailitate parțial: Centrale termice proprii 

cu funcționare pe combustibil gazos, centralele 

termice asigură agent termic pentru încălzire și 

preparare apă caldă menajeră; 

 Sanitare – reabilitate parțial; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică din rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, protecție împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, 

supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere 

energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădirile reabilitate parțial 

(acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în 

conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 

privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea 

economisirii energiei termice și din Normativele tehnice 

C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: 

termoizolarea pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un 

termosistem de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren 

extrudat, termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 
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decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe șase colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, două sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 20 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 
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asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 5358370,822 lei= 5358,370 mii lei, în euro C= 1198017,04 euro= 1198,017 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.20 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1CU CLASELE I-VII  

Adresa: Piata Bobâlna, nr. 114,, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădiri – reabilitate parțial: 

imobile existente, structura: fundație din beton, 

zidărie din cărămidă și BCA, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – reailitate parțial: Centrale 

termice proprii cu funcționare pe 

combustibil gazos, centralele 

termice asigură agent termic pentru 

încălzire și preparare apă caldă 

menajeră; 

 Sanitare – reabilitate parțial; 

 Electrice – reabilitate parțial: 

alimentare cu energie electrică din 

rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat 

(aparate de iluminat având lămpi cu 

incandescență și fluorescente), 

prize și receptoare de putere, 

protecție împotriva loviturilor de trăsnet, protecție împotriva șocurilor electrice, curenți slabi 

(date-voce, detectare și alarmare efracție, supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădiri (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 
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 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 
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 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, două sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 20 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 3543390,160 lei= 3543,390 mii lei, în euro C= 792226,21 euro= 792,226 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.21 S.C. TRANSURB S.A. 

Adresa: str. Bistritei, nr. 63, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată: imobil 

existent, structura: fun dație din beton, zidărie din 

cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitată: încălzire pe 

combustibil solid, preparare apă caldă 

menajeră cu boiler electric; 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică din rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, protecție împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, 

supraveghere video); 

 Autobaza nemodernizată;  

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 
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 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 
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avantaje ale unui astfel de sistem. 

 echiparea autobazei cu mijloace de transport în comun conform precizăilor din PMUD Dej, 

valoarea acestor investiții nu sunt estimate în prezenta documentație; 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, două sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 20 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 495632,800 lei= 495,632 mii lei, în euro C= 110812,89 euro= 110,812 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.22 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ARLECHINO" 

Adresa: str. 1 Mai, nr. 12, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – reabilitată parțial: 

imobil existent, regim de înălțime P, structura: 

fundație din piatră, zidărie din cărămidă, planșee 

din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate: Centrală 

termică proprie cu funcționare pe 

combustibil gazos, centrala termică asigură agent termic pentru încălzire și preparare apă 

caldă menajeră; 

 Sanitare – reabilitate parțial; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică din rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, protecție împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, 

supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 
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de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 
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mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, două sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 20 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 618632,05 lei= 618,632 mii lei, în euro C= 138312,89 euro= 138,313 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.23 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ARLECHINO" TRIAJ 

Adresa: str. Triajului, nr. 12, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ  

Detalii despre clădire – reabilitată parțial: 

imobil existent, regim de înălțime P, structura: 

fundație din piatră, zidărie din cărămidă, planșee din 

beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate: Centrală 

termică proprie cu funcționare pe 

combustibil gazos, centrala termică 

asigură agent termic pentru încălzire și 

preparare apă caldă menajeră; 

 Sanitare – reabilitate parțial; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu 

energie electrică din rețeaua stradală, 

rețea de distribuție interioară, iluminat 

(aparate de iluminat având lămpi cu 

incandescență și fluorescente), prize și 

receptoare de putere, protecție 

împotriva loviturilor de trăsnet, protecție 

împotriva șocurilor electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, 
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supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice în 

condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în Centrala 

termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde menajere, 
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inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; elemente de 

încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, două sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 20 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 506814,550 lei= 506,814 mii lei, în euro C= 113312,89 euro= 113,312 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.24 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ARLECHINO" OCNA DEJ 

Adresa: str. Mixandrelor, nr. 4, loc. Ocna Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – reabilitată parțial: imobil existent, regim de înălțime P, structura: fundație din 

piatră, zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate: Centrală termică proprie cu funcționare pe combustibil gazos, 

centrala termică asigură agent termic pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră; 

 Sanitare –nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică din rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, protecție împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, 

supraveghere video); 
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 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice în 

condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în Centrala 

termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde menajere, 

inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; elemente de 

încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de echilibrare; 
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 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, două sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 20 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 578377,750 lei= 578,377 mii lei, în euro C= 129312,89 euro= 129,312 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.25 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "JUNIOR" STRUCTURA 1 

Adresa: str. Infrățirii, nr. 30, mun Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA 

EXISTENTĂ 

Detalii despre 

clădire – reabilitată 

parțial: imobil existent, 

regim de înălțime P, 

structura: fundație din 

piatră, zidărie din 

cărămidă, planșee din 

beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate: Centrală termică proprie cu funcționare pe combustibil gazos, 

centrala termică asigură agent termic pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră; 

 Sanitare –nereabilitate; 
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 Electrice – nereabilitate: alimentare cu energie electrică din rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, protecție împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, 

supraveghere video); 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 
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 Reabilitarea integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice în 

condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în Centrala 

termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde menajere, 

inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; elemente de 

încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, două sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 20 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 562723,3 lei= 562,723 mii lei, în euro C= 125812,89 euro= 125,813 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

11.1.26 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "JUNIOR" 

Adresa: str. Simion Bărnuțiu, f.n., mun Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ  

Detalii despre clădire – reabilitată parțial: imobil existent, regim de înălțime P, structura: fundație din 

piatră, zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate: Centrală termică proprie cu funcționare pe combustibil gazos, 

centrala termică asigură agent termic pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră; 

 Sanitare –nereabilitate; 
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 Electrice – nereabilitate: alimentare 

cu energie electrică din rețeaua 

stradală, rețea de distribuție 

interioară, iluminat (aparate de 

iluminat având lămpi cu 

incandescență și fluorescente), prize 

și receptoare de putere, protecție 

împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor electrice, 

curenți slabi (date-voce, detectare și 

alarmare efracție, supraveghere 

video); 

 Diverse: nu este echipată cu instalații 

de producere energie din surse 

regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire 

(acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor 

energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 privind reabilitarea 

termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice și din Normativele tehnice 

C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereților exteriori ai clădirii 

cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem de polistiren extrudat; 

termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, termoizolare planșee peste ultimul 

nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 
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realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice în 

condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în Centrala 

termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde menajere, 

inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; elemente de 

încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, două sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 20 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 674540,800 lei= 674,540 mii lei, în euro C= 150812,89 euro= 150,813 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 
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11.1.27 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PARADISUL PITICILOR" 

Adresa: str. Unirii, nr. 1, mun Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – reabilitată parțial: 

imobil existent, regim de înălțime P, structura: 

fundație din piatră, zidărie din cărămidă, planșee 

din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate: Centrală 

termică proprie cu funcționare pe 

combustibil gazos, centrala termică 

asigură agent termic pentru încălzire 

și preparare apă caldă menajeră; 

 Sanitare –nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate: alimentare 

cu energie electrică din rețeaua 

stradală, rețea de distribuție 

interioară, iluminat (aparate de 

iluminat având lămpi cu 

incandescență și fluorescente), prize 

și receptoare de putere, protecție 

împotriva loviturilor de trăsnet, protecție împotriva șocurilor electrice, curenți slabi (date-voce, 

detectare și alarmare efracție, supraveghere video); 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 
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 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de distribuție 

apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea conusumului de apă 

(lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, 

pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații de canalizare ape 

uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu hidranți interiori 

și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice în 

condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în Centrala 

termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde menajere, 

inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; elemente de 

încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, două sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 20 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 
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asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 618632,050 lei= 618,632 mii lei, în euro C= 138312,89 euro= 138,312 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.28 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA PITICILOR" 

Adresa: str. Aurora, nr. 3, mun Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – reabilitată parțial: imobil existent, regim de înălțime P+2E, structura: fundație 

din piatră, zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – parțial reabilitate: Centrală termică proprie cu funcționare pe combustibil gazos, 

centrala termică asigură agent termic pentru 

încălzire și preparare apă caldă menajeră; 

 Sanitare – parțial reabilitate; 

 Electrice – parțial reabilitate: alimentare cu 

energie electrică din rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat 

având lămpi cu incandescență și fluorescente), 

prize și receptoare de putere, protecție împotriva 

loviturilor de trăsnet, protecție împotriva șocurilor 

electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și 

alarmare efracție); 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de 

producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu 

sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, 

în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 

privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea 

economisirii energiei termice și din Normativele tehnice 

C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea pereților exteriori ai clădirii 

cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem de polistiren extrudat; 

termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, termoizolare planșee peste ultimul 

nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 
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energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: 

firide de distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare 

TN-S); iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu 

surse LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului 

se va realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații 

de prize și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și 

pentru protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor 

conține: instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de 

detectare și semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 
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sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, un sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W policristaline, 

P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 465442,075 lei= 465,442 mii lei, în euro C= 104062,89 euro= 104,062 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.29 GRĂDINIȚA "PITICOT" 

Adresa: str. Aleea Tomis, nr. 2, mun Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – reabilitată parțial: imobil existent, structura: fundație din piatră, zidărie din 

cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – parțial reabilitate; 

 Sanitare – parțial reabilitate; 

 Electrice – parțial reabilitate; 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 
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rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: 

firide de distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare 

TN-S); iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu 

surse LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului 

se va realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații 

de prize și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și 

pentru protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor 

conține: instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de 

detectare și semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, un sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W policristaline, 

P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 
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energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 484451,050 lei= 484,451 mii lei, în euro C= 108312,89 euro= 108,312 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.30 GRĂDINIȚA "LUMEA PITICILOR" STRUCTURA 1 

Adresa: str. Dealul Viilor, mun Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată: imobil 

existent, structura: fundație din piatră, zidărie din 

cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitată; 

 Sanitare – nereabilitată; 

 Electrice – nereabilitată; 

 Diverse: nu este echipată cu instalații 

de producere energie din surse 

regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 



pag. 113/132 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: firide de 

distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); 

iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse 

LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va 

realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize 

și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de distribuție 

apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea conusumului de apă 

(lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, 

pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații de canalizare ape 

uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu hidranți interiori 

și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazane termice în 

condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în Centrala 

termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde menajere, 

inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; elemente de 

încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, un sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W policristaline, 

P= 2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 



pag. 114/132 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 204461,00 lei= 204,461 mii lei, în euro C= 45713,10 euro= 45,713 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.31 COMPLEX SPORTIV (LICEUL TERORETIC „AL. PAPIU ILARIAN”) 

Adresa: Piața Lupeni, nr. 2, mun. Dej, jud. Cluj 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – reabilitată: imobil existent, regim de înălțime P, structura: fundații din beton 

armat și zidărie din cărămidă și BCA, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – reabilitate: 

 Sanitare – reabilitate; 

 Electrice – reabilitate: alimentare cu energie electrică de la rețeaua stradală, rețea de 

distribuție interioară, iluminat (aparate de iluminat având lămpi cu incandescență și 

fluorescente), prize și receptoare de putere, protecție împotriva loviturilor de trăsnet, 

protecție împotriva șocurilor electrice, curenți slabi (date-voce, detectare și alarmare efracție, 

supraveghere video); 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi. 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

  Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la fiecare nivel al 

clădirii conform normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la 

exigențele persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea parțială/completări/înlocuiri a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea 

vor conține: firide de distribuție și tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema 



pag. 115/132 

de legare TN-S); iluminat general de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat 

dotate cu surse LED (sau alte surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea 

iluminatului se va realiza manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau 

prezență; instalații de prize și pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva 

loviturilor de trăsnet și pentru protecția împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea parțială/completări/înlocuiri a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea 

vor conține: instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de 

detectare și semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video); 

 Reabilitarea parțială/completări/înlocuiri a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: 

instalații de distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/completări/înlocuiri a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: 

cazane termice în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente 

necesare în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei 

calde menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată 

corespunzător; elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, 

etc.); vane de echilibrare; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W policristaline, P= 

10 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 
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este de: 

C= 578628,37 lei= 578,628 mii lei, în euro C= 129368,92 euro= 129,369 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.32 POLICLINICA MILITARĂ 

Adresa: str. Regina Maria, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată: imobil exitent, regim de înălțime P, structura: fundație din 

piatră și zidărie din cărămidă, planșee 

din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate; 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate; 

 Gaze naturale – reabilitată: 

are verificări și revizii la zi; 

 Diverse: nu este echipată cu 

instalații de producere 

energie din surse 

regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în clădire conform 

normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele 

persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: tablouri 

electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de 
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interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse 

cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza manual și 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și pentru 

alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru protecția 

împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazan/cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; instalații de ventilare mecanică cu hote la Bucătărie; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W policristaline, P= 

2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 
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este de: 

C= 1232937,866 lei= 1232,938 mii lei, în euro C= 275658,52 euro= 275,659 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.1.33 GALERIA DE ARTĂ 

Adresa: Piața Bobâlna, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – parțial reabilitată: imobil exitent, regim de înălțime P, structura: fundație din 

piatră și zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – reabilitate parțial; 

 Sanitare – reabilitate parțial; 

 Electrice – nereabilitate; 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în clădire conform 

normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele 

persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: 

tablouri electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); iluminat general 

de interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte 

surse cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza 

manual și automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și 

pentru alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru 

protecția împotriva șocurilor electrice; 
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 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor 

conține: instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de 

detectare și semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de 

distribuție apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea 

conusumului de apă (lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit 

maxim de 5 l/min, pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații 

de canalizare ape uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu 

hidranți interiori și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea parțială/integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazan/cazane 

termice în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare 

în Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; instalații de ventilare mecanică cu hote la Bucătărie; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W policristaline, P= 

2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 401015,666 lei= 401,016 mii lei, în euro C= 89658,52 euro= 89,658 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 
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11.1.34 CLĂDIRE 

Adresa: Piața Bobâlna, nr. 2, mun. Dej, jud. Cluj. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Detalii despre clădire – nereabilitată: imobil exitent, regim de înălțime P, structura: fundație din 

piatră și zidărie din cărămidă, planșee din beton. 

Detalii despre instalații: 

 Termice – nereabilitate; 

 Sanitare – nereabilitate; 

 Electrice – nereabilitate; 

 Gaze naturale – reabilitată: are verificări și revizii la zi; 

 Diverse: nu este echipată cu instalații de producere energie din surse regenerabile. 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

Se propun următoarele lucrări la clădire (acestea nu sunt limitate de cele de mai jos): 

 Pentru creșterea performanțelor energetice a clădirii, în conformitate cu OG 29/2000 aprobată prin 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice 

și din Normativele tehnice C107/1,2,3,4-2005 (inclusiv completările ulterioare) se propune: termoizolarea 

pereților exteriori ai clădirii cu termosisteme de polistiren expandat, termoizolare soclu cu un termosistem 

de polistiren extrudat; termoizolare planșee de peste pământ cu un strat de polistiren extrudat, 

termoizolare planșee peste ultimul nivel cu un strat de polistiren expandat; 

 Introducere unui ascensor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în clădire conform 

normativului NP 051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele 

persoanelor cu handicap”; 

 Realizarea de uși pentru evacuare din motive de siguranță la foc; 

 Aplicarea de materiale hidroizolante pe elevațiile construcției și realizarea unor trotuare de gardă 

etanșe; 

 Înlocuirea tuturor ferestrelor și a ușilor exterioare cu unele având tâmplărie PVC cu o eficiență 

energetică ridicată și geamuri tip termopan cu Ar și LowE; 

 Înlocuirea tuturor ușilor cu deschidere înspre coridor cu unele speciale pentru trafic intens; 

 Înlocuirea ușilor de la Grupurile sanitare cu unele din tâmplărie PVC cu panouri pline; 

 Înlocuirea ușilor de acces în casele de scară cu unele speciale pentru trafic intens, rezistente la 

foc și cu mânere antipantică; 

 Înlocuirea ușilor din spațiile care nu sunt supuse unui trafic intens, cu uși robuste care să asigure o 

rezistență în timp satisfăcătoare (exclus tip fagure); 

 Finisarea fațadelor cu tencuieli decorative structurate și finisarea soclului clădirii cu tencuială 

decorativă de soclu. 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți tari existente, acestea vor conține: tablouri 

electrice; instalație de distribuție energie electrică nouă (schema de legare TN-S); iluminat general de 

interior/exterior și iluminat de siguranță realizat cu aparate de iluminat dotate cu surse LED (sau alte surse 

cu eficienșă ridicata, dimabile, compatibil protocol DALI); acționarea iluminatului se va realiza manual și 

automat cu senzori de luminozitate, senzori de mișcare și/sau prezență; instalații de prize și pentru 

alimentare receptoare de putere; instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și pentru protecția 

împotriva șocurilor electrice; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice de curenți slabi existente, acestea vor conține: 

instalații de date-voce; instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; instalații de detectare și 

semnalizare efracție; instalații de control acces; instalații de supraveghere video; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor sanitare existente, acestea vor conține: instalații de distribuție 
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apă rece și apă caldă, obiectele sanitare vor fi dotate cu accesorii pentru reducerea conusumului de apă 

(lavoare cu fotocelulă și cu baterii de amestec având ajutaj perlator pentru un debit maxim de 5 l/min, 

pisoare cu fotocelulă, rezervoarele vaselor closet vor fi cu dublă spălare, etc.); instalații de canalizare ape 

uzate menajere; instalații de canalizare ape meteorice; instalați de stingere incendii cu hidranți interiori 

și/sau exteriori); instalații de recirculare apă caldă menajeră; 

 Reabilitarea integrală a instalațiilor termice existente, acestea vor conține: cazan/cazane termice 

în condensație cu funcționare pe combutibil gazos sau pompe de căldură; echipamente necesare în 

Centrala termică pentru producerea agentului termic necesar la încălzire și la prepararea apei calde 

menajere, inclusiv automatizarea aferentă; rețea de dsistribuție agent termic echilibrată corespunzător; 

elemente de încălzire/răcire (radiatoare, ventilo-convectoare, unități de aer condicționat, etc.); vane de 

echilibrare; instalații de ventilare mecanică cu hote la Bucătărie; 

 Echiparea imobilului cu un Sistem de Management al Clădirii de tip BMS, acesta va asigura 

cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi confortului în ceea ce priveşte instalaţiile 

electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de energie. Supravegherea și controlul sistemelor 

de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un efort uman considerabil motiv pentru care se impune 

folosirea Sistemului de Management a Cladirilor (Building Management System - BMS). Acesta este un 

sistem bazat pe controlul computerizat, care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele 

mecanice și electrice. Integrarea tuturor sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de 

urmărire și conducere, oferă posibilitatea gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în 

rețea de către un server central, și/sau distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin 

rețeaua locală. Prin intermediul unei conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real 

despre funcționarea clădirii sau poate fi accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune 

internet. Reducerea consumului de energie și a resurselor umane necesare sunt de asemenea două 

avantaje ale unui astfel de sistem. 

Se propun realizarea următoarelor instalații pentru producerea energiei din SRE: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe nouă colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, sistem complet echipat bazat pe 8 buc. panouri fotovoltaice 250 W policristaline, P= 

2 kW. 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă, totodată instalațiile de producere 

energie electrică cu panouri fotovoltaice pot genera venituri care ajută la amortizarea investițiilor.  

Odată cu îndeplinirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice a imobilului studiat se va 

asigura un nivel ridicat de confort, securitate și siguranță pentru personalul angajat și vizitatori, iar impactul 

asupra imagini municipalității va fi unul pozitiv, va fi un exemplu de urmat și pentru mediul privat. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor propuse anterior 

este de: 

C= 1017130,091 lei= 1017,130 mii lei, în euro C= 227408,52 euro= 227,408 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.2. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI 

DE ILUMINAT PUBLIC 

Sitemul de iluminat public studiat va conține: 

 Iluminatul căilor rutiere (străzi urbane, străzi rezidențiale), cu o lungime totală de circa 223 km; 

 Iluminatul zonelor pietonale; 



pag. 122/132 

 Iluminatul parcurilor, podurilor, a monumentelor, etc.. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite la nivelul municipiului Dej pe direcția iluminatului public, prin 

prezenta Strategie de eficiență energetică se propun o serie de măsuri care vor avea ca rezultat: 

 Reducerea consumului de energie electrică, și implicit reducerea costurilor datorate consumului 

de energie electrică; 

 Reducerea cheltuielior cu exploatarea; 

 Scăderea emisiilor de carbon datorate consumului redus de energie electrică; 

 Crește calitatea iluminatului public, se îndeplinesc cerințele luminotehnice pentru fiecare tip de 

iluminat; 

 Siguranța traficului rutier și pietonal; 

 Securitatea persoanelor și a bunurilor; 

 Va premite prelungirea activităților diurne; 

 Va contribui la înfrumusețarea ambientului urban. 

Sistemul de iluminat public propus la nivelul municipiului Dej va presupune: 

 Racorduri la rețelele de distribuție energie electrică de joasă tensiune existente; 

 Linii electrice subterane de 0,40 kV pentru alimentarea punctelor de aprindere iluminat public; 

 Înlocuirea Punctelor de aprindere iluminat public existente cu unele moderne ce vor fi compatibile 

cu aparatele de iluminat cu surse LED, punctele de aprindere iluminat public vor fi de tip automat; 

 Linii electrice subterane pentru legatura între punctele de aprindere, astfel încât acestea să 

permită realizarea buclelor de iluminat public; 

 Linii electice subterane 0,40 kV pentru alimentare aparate de iluminat montate pe stâlpi; 

 Stâlpi de iluminat și aparate de iluminat cu surse LED cu puteri între 20 W și 90 W; 

 Sistem de telegestiune fără fir. 

Despre Sistemul de telegestiune fără fir pentru iluminatul public. 

Sistemul de telegestiune fără fir (wireless) al iluminatului public are rolul de a monitoriza, comanda 

si controla de la distanta aparatele de iluminat, intr-un mod facil, pentru a permite efectuarea de interventii 

prompte în caz de defect, dar și reducerea costurilor aferente consumului de energie electrica și a 

mentenanței sistemului de iluminat public. 

Funcțiile sistemului de telegestiune fără fir pentru iluminatul public: 

 Transmiterea de la distanța a comenzilor utilizând tehnologia fără fir (wireless), pe frecvențe libere 

de licentă și pe baza unor protocoale de comunicare standardizate, de tip deschis. Nu se acceptă 

tehnologii de comunicare aparținând unui singur producător pentru care este necesara licenta de 

utilizare/dezvoltare; 

 Posibilitatea de accesare a aplicației web de către orice utilizator predefinit în sistem, de la orice 

terminal conectat la internet (care permite navigarea WEB) și protejarea conexiunii minim cu parola și 

nume utilizator; 

 Colectarea centralizată a datelor de la controlerele de grup utilizând rețele de date mobile 

(GPRS/GSM sau UMTS) sau Ethernet; 

 Aprinderea/stingerea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat, conform 

condiițiilor impuse prin programe de funcționare prestabilite, ce pot fi modificate în interfața utilizator în 

orice moment, la cererea beneficiarului, inclusiv după montarea aparatelor de iluminat; 

 Menținerea constantă a fluxului luminos, ce permite compensarea deprecierii fluxului luminos al 

unui aparat de iluminat și elimină costurile suplimentare datorate supradimensionarii inițiale a fluxului 

luminos și implicit, a puterii consumate; 

 Utilizarea doar a fluxului luminos necesar, ce permite utilizarea în permanență a unei anumite 

puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea nominala a acesteia (ex: 90 W in loc de 107 W), daca 
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pentru obtinerea rezultatelor luminotehnice în teren este nevoie de un flux luminos intermediar față de cel 

oferit de lămpile existente pe piață; 

 Modificarea dinamică a fluxului luminos (dupa un program prestabilit, definit de beneficiar), ce 

permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente față de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere 

orare, în funcție de densitatea traficului, durata zi-noapte sau alte condiții predefinite; 

 Funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel 

puțin la nivel de punct luminos, la nivel de strada, la nivel de oraș și la nivel de grup de funcționare (grup 

de lucru), în "timp real" (timp de raspuns maxim 30 minute); 

 Programarea si reprogramarea facilă, ori de cate ori este necesar, a unor profile de funcționare 

economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar; 

 Permite configurarea a cel puțin 10 grupuri de lucru (scenarii de funcționare) diferite, la care pot fi 

alocate oricare dintre aparatele de iluminat existente în sistemul de telegestiune, în funcție de aplicația 

deservită (iluminat stradal, iluminat parcări, iluminat treceri de pietoni). La cerere, aceste aparate de 

iluminat pot fi transferate într-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de funcționare); 

 Grupurile de lucru (si dispozitivele de control alocate lor), definite pentru diferite scenarii de 

funcționare, nu vor fi condiționate de apartenența la un anumit dispozitiv de control zonal sau de 

configuratia rețelei de alimentare cu energie electrică; 

 Fiecare grup de lucru permite cel putin 2 scenarii de funcționare, definit în funcție de zilele 

saptamânii (zile lucratoare și sfarșit de săptămână); 

 Interfața va permite definirea în avans a unor zile speciale, în decursul unui an, având scenarii de 

funcționare diferite față de restul anului, pentru fiecare grup de lucru în parte; 

 Cunoașterea de la distanța a stării sistemului de iluminat public privind: starea aparatului de 

iluminat, disfuncționalitați iîn funcționare; 

 Cunoasterea de la distanță a parametrilor electrici și de funcționare la nivel de aparat de iluminat 

(putere electrica absorbita, tensiunea de alimentare, curentul electric, cost, numarul de ore de funcționare 

ale dispozitivului de control, numărul de ore de funcționare ale balastului/driver-ului aparatului de iluminat, 

starea și calitatea comunicației existente între dispozitivul de control al aparatului de iluminat și dispozitivul 

de control de grup, ultima pornire și ultima oprire) și înregistrare consum de energie la nivel de aparat de 

iluminat; 

 Interogarea automată a dispozitivelor de control și stocarea datelor de tip istoric, ce vor fi folosite 

în raportări ulterioare, trebuie să se facă cel puțin la interval de 90 de minute, iar datele de tip "valori în 

timp real" trebuie afisate cel puțin la interval de 10 minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la cerere, 

intr-un mod facil, prin intermediul interfeței utilizator; 

 Monitorizarea permanenta a sistemului și transmiterea de rapoarte privind cel putin urmatoarele: 

energia consumata, modul de functionare, erorile de funcționare, durata de functionare a lampilor, prin 

intermediul e-mail-urilor, catre destinatarii predefiniti in sistem; 

 Definire utilizatori în funcție de rolurile alocate de către administratorul sistemului (vizualizare 

sistem, configurare echipamente, configurare profiluri de funcționare, vizualizare rapoarte de funcționare); 

 Emiterea de rapoarte conform solicitărilor administratorului sistemului și posibilitatea de export a 

datelor cel puțin intr-un format compatibil excel și PDF. 

Componentele sistemului de telegestiune fără fir pentru iluminatul public: 

 Aplicație web gratuită, realizată în limba romană, care sa permită: afișarea grafică a punctelor 

luminoase și a dispozitivelor de control zonale/de grupuri pe o hartă în sistem GIS sau pe o hartă 

georeferențiată; urmărirea în timp real a stării sistemului precum și consultarea datelor înregistrate de 

către sistem; configurarea dispozitivelor de control zonal și a dispozitivelor de control individual; 

configurarea sistemului pe o structură arborescentă, incluzand nivelurile: oraș, cartier, stradă, punct 
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luminos; 

 Dispositive de control zonal/de grup, care transmit date către aplicația web folosind rețele de date 

mobile și comunică cu dispozitivele de control individual, în conformitate cu normele pe care a fost 

dezvoltata respectiva tehnologie, în frecvențe libere de licentă. Fiecărui dispozitiv de control de grup ii vor 

putea fi alocate minim 100 de dispozitive de control individual. Dispozitivul de control zonal va fi prevazut 

cu memorie interna non-volatila pentru salvarea datelor proprii și a celor culese de la dispozitivele de 

control individual, incaz de intrerupere a comunicarii cu aplicația web sau a intreruperii alimentarii cu 

energie electrica; 

 Dispozitive de control individual, care permit comanda și controlul independent al aparatelor de 

iluminat; controleaza aparatul de iluminat conform profilurilor de funcționare definite la nivel de grup de 

functionare; utilizeaza cel putin protocolul de comunicare 1-10 V și DALI, astfel încat aparatele de iluminat 

pot fi echipate cu balasturi electronice care au încorporate aceste protocoale de comunicare, indiferent de 

producatorul lor; permit comanda printr-un contactor intern a aprinderii/stingerii, pentru a face posibilă și 

integrarea aparatelor de iluminat cu balast electromagnetic și a balasturilor cu priză mediană (două 

niveluri/ puteri de funcționare), ce pot fi comandate pentru reducerea fluxului luminos la pragul prestabilit; 

sunt prevazute cu ieșire suplimentară pentru controlul alimentarii cu energie electrică (pornit/oprit) a 

aparatelor de iluminat festiv, a panourilor publicitare; sunt prevazute cu contor pentru înregistrarea 

consumului de energie electrică. Permit integrarea de dispozitive de comanda externă (ex:senzori de 

prezență), prin intermediul unei intrări digitale sau analogice, pentru controlul individual sau în grup, a 

anumitor dispozitive de control din rețea, pe baza unei scheme de funcționare prestabilită, pentru anumite 

zone. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor totale pentru realizarea sistemului de iluminat 

public este de: 

C= 96649232,49 lei= 96649,232 mii lei, în euro C= 21608700 euro= 21608,700 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.3. EXTINDEREA PLATFORMEI DE COMPOSTARE CU O SECȚIE 

PENTRU PRODUCEREA PELEȚILOR 

Prin realizarea unei secții pentru producerea peleților în cadrul platformei de compostare a 

municipiului Dej se crează o infrstructură pentru colectarea, reciclarea și refolosirea deșeurilor menajere. 

Secția pentru producerea peleților presupune extinderea halei de compostare, în aceasta se vor 

monta echipamentele necesare procesului tehnologic de realizare a peleților, aceasta va conține spații 

necesare procesului de fabricare a peleților – spații tehnice, depozite, birouri. 

Peletizarea este procesul prin care se produce combustibil solid – pelet, din materiale agricole și 

forestiere cum ar fi: rumeguș, crengi, resturi de scândură sau alte resturi lemnoase, frunze, paie, tulpini de 

floarea soarelui sau porumb, soia, etc.. Pentru acest proces tehnologic este nevoie de: 

 Tocătorare sau mărunțitoare biomasă; 

 Mixere; 

 Uscătoare; 

 Prese; 

 Mașini automate de ambalat/împachetat. 

Tocătoarele și mixerele se folosesc pentru a uniformiza reziduurile lemnoase, acestea sunt dotate de 

regulă cu un sistem de alimentare hidraulic format din discuri cu dinți de oțel care asigură transferul materiei 

către cuțitele de tăiere. 

Uscătoarele se folosesc pentru a uscare cu aer cald materialul tocat până la o umiditate mai mică de 

30%, materialul tocat umed este uscat în căteva minute și este transportat mai departe prin intermediul unui 
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ventilator centrifugat. 

Presele sunt utilaje ce folosesc motoare de putere care învârt role metalice ce presează materialul 

tocat și uscat pe o matriță cu găuri de dimenisuni prestabilite, rezultând astfel peleții. 

Mașinile automate de ambalat/împachetat în saci de plastic având capacitatea de 10 – 30 kg sau în 

saci de rafie având capacitatea de 50 – 100 kg. 

Odată cu realizarea secției pentru producerea de peleți se propune realizarea următoarelor instalații 

pentru producerea energiei din SRE pe corpul de hală extins: 

 Instalații de producere apă caldă menajeră folosind colectoare solare montate pe învelitoare, 

sistem complet echipat bazat pe colectoare solare plane; 

 Instalații de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în sistem “on-grid”, montate pe 

învelitoare sau/și sol, două sisteme complet echipate bazate fiecare pe 40 buc. panouri fotovoltaice 250 W 

policristaline, P= 20 kW. 

Se propune de asemenea echiparea platformei de compostare cu un Sistem de Management al 

Clădirii de tip BMS, acesta va asigura cerinţele Beneficiarului din punct de vedere al flexibilităţii şi 

confortului în ceea ce priveşte instalaţiile electrice, împreună cu dorinţa de a minimiza consumul de 

energie. Supravegherea și controlul sistemelor de instalații cu grad ridicat de complexitate implică un 

efort uman considerabil motiv pentru care se impune folosirea Sistemului de Management a Cladirilor 

(Building Management System - BMS). Acesta este un sistem bazat pe controlul computerizat, 

care urmăreste, monitorizează și comandă echipamentele mecanice și electrice. Integrarea tuturor 

sistemelor din cladire într-un astfel de sistem reduce efortul de urmărire și conducere, oferă posibilitatea 

gestionării informațiilor obținute de la echipamentele conectate în rețea de către un server central, și/sau 

distribuirea acestor informații către mai multe puncte de lucru prin rețeaua locală. Prin intermediul unei 

conexiuni la internet sistemul poate furniza informații în timp real despre funcționarea clădirii sau poate fi 

accesat de oriunde în lume acolo unde există o conexiune internet. Reducerea consumului de energie și 

a resurselor umane necesare sunt de asemenea două avantaje ale unui astfel de sistem. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor totale pentru realizarea secției de producere 

peleți este de: 

C= 803802,800 lei= 803,800 mii lei, în euro C= 179713,10 euro= 179,713 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.4. REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE 

Din totalul de 261 blocuri de locuințe construite până în anul 1990, doar 88 au fost reabilitate 

termic, restul de 173 au un nivel redus de izolare generând pierderi mari de căldură. Prin izolarea termică 

se reduc costurile cu încălzirea pe perioada iernii cu până la 40%, iar pe perioada de vară se reduce 

considerabil necesitatea unor instalații de aer condicționat. Suplimentar se reduce riscul de apariție a 

igrasiei, totodată estetica fațadelor se va imbunătății. 

Realizarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe se poate face cu finanțare în 

regie proprie sau prin accesarea unor programe speciale (ex.: Programul Național de Reabilitare 

Termică). 

Prin implementarea lucrărilor propuse se estimează o reducere a cheltuielilor aferente consumurilor 

de energie electrică și gaze naturale, de asemenea crește eficienț energetică a imobilelor și se va asigura 

un nivel ridicat de confort. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor totale pentru reabilitarea blocurilor de locuințe 

nereabilitate este de: 

C= 53640000,599 lei= 53460 mii lei, în euro C= 11992756,05 euro= 11992,756 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 
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11.5. ÎNFIINȚAREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCEREA 

ENERGIEI ELECTRICE 

Se propune o instalaţie de conversie a energiei fotovoltaice în energie electrică, cu aplicabilitate „on-

grid”, deci cu evacuare putere în Sistemul Energetic Naţional. 

Prin realizarea unui parc fotovoltaic se vizează producerea sustenabilă a energiei electrice din 

resurse regenerabile, protecţia activă a mediului prin micşorarea la minim a emisiilor de gaze cu efect de 

seră în special CO2, rezultate prin arderea combustibililor fosili. De asemenea se obțin interese materiale 

din comericlizarea energiei vândute și se poate asigura informarea și consilierea publicului interesat privind 

utilizarea unor astfel de instlații. 

Se recomandă ca unitatea de producere a energiei electrice să fie amplasată pe un teren cu 

orientare către sud. 

Realizarea investiţiei presupune o serie de lucrări de arhitectură, construcţii şi în special de instalaţii, 

principalele lucrări ar fi legate de: 

 Împrejmuire parc de panouri fotovoltaice şi poartă de acces auto şi pietonală; 

 Infrastructura căilor de acces către parc şi în incinta parcului; 

 Structura de susţinere a panourilor fotovoltaice; 

 Echipamente, cabluri electrice şi de date, şi materiale specifice colectării de energie electrică cu 

panouri fotovoltaice; 

 Container post de comandă şi operare; 

 Posturi de transformare; 

 Sistem de protecţie împotriva trăsnetelor; 

 Sistem de protecţie împotriva şocurilor electrice; 

 Sistem de detectare şi alarmare perimetrală, sistem de supraveghere video, iluminat general în 

incinta parcului; 

 Instalaţii necesare serviciilor proprii; 

 Instalaţii auxiliare: Rezervor de colectare ape pluviale cu pompă submersibilă şi reţea de conducte 

aferentă. 

Despre instalaţia de colectare a radiaţiei solare şi producerea energiei electrice 

Energia solară sub formă de radiaţie fotonică este colectată şi transformată prin intermediul 

panourilor fotovoltaice (celule solare) în energie electrică – curent continuu. Panourile fotovoltaice sunt 

grupate în module de panouri (un modul de panouri va conţine 2 şiruri paralele a câte 22 panouri 

fotovoltaice), fiecare modul fiind echipat cu două şiruri şi o cutie de joncţiune DC cu siguranţe şi 

întrerupător. Sitemul de susţinere al panourilor fotovoltaice (infrastructura) grupate pe module va asigura o 

înălţime de 0,70 m a laturii inferioare (latura de jos) a panourilor faţă de sol, astfel se va permite folosirea 

suprafeţei existente de teren arabil – păşune, pentru îndeplinirea obiectivelor investiţiei concomitent cu 

creşterea animalelor. 

Cutiile de joncţiune colectează energia electrică – curent continuu DC, obţinută de modulele de 

panouri fotovoltaice şi o transmite către invertoarele de şir trifazate DC/AC.  

Din cutiile de joncţiune energia electrică – curent continuu DC este direcţionată către invertoarele de 

conversie curent continuu în curent alternativ DC/AC, fiecare plecare realizându-se prin cabluri montate 

subteran de tip 4xH07RN-F 1x4 mm2, distanţa dintre cutiile de joncţiune şi invertoare fiind de 14 m. Se vor 

cupla câte două cutii de joncţiune DC la un invertor. 

Invertoarele realizează conversia energiei electrice din curent continuu în curent alternativ trifazat 

DC/AC şi o direcţionează către cutiile de distribuţie AC. 
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De la invertoare energia electrică – curent alterantiv AC este direcţionată către cutiile de distribuţie, 

fiecare plecare realizându-se prin cabluri montate subteran. Pe unele segmente cablurile se vor monta în 

tuburi de protecție. Se vor cupla câte cinci invertoare la o cutie de distribuţie AC. 

Cutiile de distribuţie AC colectează energia electrică de la invertoare şi o transmit către 

transformatoarele electrice de medie tensiune 0,4/20 kV; asigură alimentarea cu energia electrică necesară 

serviicilor proprii centralei electrice fotovoltaice pentru funcţionarea la parametrii normali şi permite de 

asemenea comunicarea cu invertoarele. Prin cutiile de distribuţie vor trece: circuitele 

trifazate de evacuare a puterii colectate; circuitele auxiliare de alimentare a modulelor, 

a instalaţiei antiefracţie şi a iluminatului de emergenţă cu energie electrică; reţeaua de 

conexiuni RS458 necesară controlului invertoarelor şi a comunicaţiei internet cu un 

server; conexiunile destinate camerelor şi a dispozitivelor de pază şi protecţie, inclusiv 

iluminarea la alarmă. 

De la cutiile de distribuţie energia electrică este trasnferată către transformatoarele 0,40/20 kV, 

fiecare plecare realizându-se prin cabluri montate subteran (LES). 

În cadrul sistemului de captare radiaţie solară şi conversia în energia electrică se vor integra şi 

următoarele componente: 

 Boxele de comunicare sunt unităţi de gestionare a energiei, dispozitive de joasă tensiune furnizate 

cu adaptor AC; 

 Senzorii de temperatură externă şi radiaţie în număr de 6 bucăţi, captează cu 

acurateţe cei doi parametri ambientali care, împreună, au un impact asupra 

performanţei curente a unui sistem PV: temperatura şi intensitatea luminii. Funcţia de 

compensarea temperaturii active a dispozitivului creşte precizia de măsurare. 

În vederea captării radiaţiei solare, conversiei acesteia în energie electrică şi introducerea energiei 

electrice în Sistemul Energetic Naţional se vor utiliza o serie de echipamente şi instalaţii. 

Se va realiza captarea radiaţiei solare şi conversia acesteia în energie electrică cu: 

 Panouri fotovoltaice, acestea se vor grupa câte 44 de bucăţi 

pentru a forma un modul de panouri, modulele de panouri fotovoltaice se 

vor monta liniar în rânduri/şiruri paralele, acestea se vor amplasa la sol, 

pe suporţi ficşi de tipul structurilor de aluminiu, la distanţa de 5,70 m un 

rând faţă de celălalt, prinderea structurii de aluminiu realizându-se pe 

piloni bătuţi în pământ, șirurile vor fi câte două bucăţi pe un modul virtual de panouri; 

 

 Cutii de joncţiune DC pentru curent continu, la care se cuplează câte două şiruri; 

 

 Invertoarele de şir pentru transformarea curentului continuu în curent alterantiv 

DC/AC, la care se cuplează câte două cutii de joncţiune DC; 

 

 Cutiile de distribuţie curent alternativ la care se cuplează câte 5 invertoare, asigură 

dirijarea energiei electrice produse spre punctul de comandă şi posturile de transformare, 

alimentarea cu energie electrică necesară serviicilor proprii centralei pentru funcţionarea la 

parametrii normali şi permite de asemenea comunicarea cu invertoarele şi sistemul de 

control și gestionare. Acestea se vor monta pe fundaţii de beton; 

 Transformatoarele electrice, la care se cuplează cutiile de distribuţie, vor fi montate în construcţii 

special amenajate (anvelope). 

În funcție amplasamentul, orientarea și suprafața destinată parcului fotovoltaic se obține capacitatea 
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de producție energie electrică și valoarea investiției. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor totale pentru înființarea unui parc fotovoltaic 

având capacitatea de 2 MW (întins pe o suprafață de circa trei ha ce aparține Primăriei municipiului 

Dej), este de: 

C= 14866418,25 lei= 14866,418 mii lei, în euro C= 3323812,96 euro= 3323,812 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 

 

11.6. REALIZAREA UNEI MICROHIDROCENTRALE PE RÂUL SOMEȘ 

PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ 

 

Se propune realizarea unei microhidrocentrale pe râul Someș pentru producerea energiei electrice 

cu evacuare putere în Sistemul Energetic Naţional. 

În cadrul proiectului de obţinere a resurselor energetice rezultate din amenajări de 

microhidrocentrale pentru o putere instalată de 2,00 MW se preconizează următoarele date: 

 Energia electrică produsă anual: 9600 MWh; 

 Venituri realizate anual din vânzarea energiei electrice produse:  

 192000 €/an, din vânzarea energiei electrice prin evacuarea în SEN; 

 662400 €/an, din încasarea contravalorii ,,certificatelor verzi”. 

Valoarea estimată (fără T.V.A.) a cheltuielilor totale pentru înființarea unei microhidrocentrale 

având capacitatea de 2 MW este de: 

C= 6459471,80 lei= 6459,471 mii lei, în euro C= 1444199,656 euro= 1444,199 mii euro. 

Curs BNR la data de 20.06.2016: 1 euro= 4,4727 lei. 
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12. MODALITĂŢI DE URMAT PENTRU ATINGEREA ŢINTELOR DE PERFORMANŢĂ 

ENERGETICĂ 

 

În acest sens se porpun: 

 Campanii de informare şi conştientizare în vederea schimbării mentalității şi comportamentului 

pentru fiecare tip de consumator casnic sau non-casnic – dezbateri publice; 

 Elaborarea şi obţinerea aprobării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă PAED urmare a 

semnării convenţiei Primarilor; 

 Promovarea de proiecte tip „Memorandum de Înţelegere” între autorităţile locale sau centrale şi 

entităţi cu posibilităţi şi interese de susţinere a ţintelor de performanţă energetică şi/sau a obiectivelor ce 

ţin de energia sustenabilă şi de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (ex. Guvernul României şi 

Guvernul Danemarcei); 

 Promovarea înfiinţării unui Parteneriat Public Privat privind "Managementul energetic al 

consumatorilor aflaţi in subordinea autorităţii locale" pentru implementarea PAED şi a altor direcţii cuprinse 

în prezenta Strategie. 
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