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Anexa nr. 2 la HCL nr. 71/din 07.10.2022 

Anexă, 
privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, 

Titlu proiect: Eficientizare energetică Școala Gimnazială nr. 1 Copșa Mică, 

(Notă: Renovare integrată a clădirii cuprinzând consolidare seismică și renovare energetică 

moderată) 

UAT Copșa Mică își propune renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică 
moderată) a clădirii: 
 

 Școala Gimnazială nr. 1 Copșa Mică, Șoseaua Mediașului nr. 93, Oraș Copșa Mică, Județ 
Sibiu. Clădirea este în intravilanul Orașului Copșa Mică. Clădirea are suprafața desfășurată de 
1117 mp, terenul aferent de amplasament al construcției ce face obiectul prezentei 
documentații este in proprietatea Orașului Copșa Mică – domeniu public,  are suprafața de 
2.316,00mp si este identificat prin numărul cadastral al bunului imobil 101060, înscris in 
cartea funciara nr. 101060 a localității Copșa Mică, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, 
intabulare si drept de proprietate, conform Extras CF. 

 
Clădirea a fost construită în anii 1950, fără a se pune un accent deosebit pe eficiența energetică a 

clădirilor. 

UAT Copșa Mică propune realizarea investițiilor în cadrul  Planului Național de Redresare și 

Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/c5/2/b.1/1 Componenta C5 – Valul renovării, 

Axa 2 - schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea 

B.1: renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice. 

Descrierea generală a obiectivului de investiții: 

Obiectivul ce se dorește a fi finanțat este clădirea Scolii Gimnaziale nr. 1 din orasul  Copșa Mică, Șos. 

Mediașului, Nr. 93, Județul Sibiu, Nr. cad.101060, asupra căruia sunt propuse intervenții de 

reabilitare, modernizare si dotare în scopul Renovării integrate a clădirii (consolidare seismică și 

renovare energetică moderată si implicit creșterii valorii sale sociale.  

Necesitatea si oportunitatea investiţiei este dată de starea accentuată de degradare a clădirii vizate 

şi de faptul că aceasta nu mai satisface cerinţele esențiale de calitate în construcții, fapt ce face 

dificila desfășurarea activităţilor în interiorul imobilului. Necesitatea intervenţiilor rezultă atât din 

raportul de expertiză tehnică cât și din auditul energetic anexat prezentei documentații. 

În urma verificărilor de la fața locului s-a determinat că instalațiile termice, electrice și  sanitare sunt 

învechite și prezintă un grad avansat de degradare. De-asemenea configurația existentă a 

instalațiilor se abate de la normele tehnice și de siguranță esențiale, punând în pericol activitatea si 

chiar sănătatea personalului si a elevilor. 

Urmărind consumurile de energie electrică și gaze naturale pentru clădirea Scolii Gimnaziale nr. 1, se 

constată o creștere constantă a acestora. 

Analizând datele din cadrul Auditului Energetic se observă că elementele componente ale anvelopei 

nu îndeplinesc baremele minime prevăzute de normativele în vigoare. Ca urmare este normal ca 

nivelul consumului de energie pentru acoperirea pierderilor termice ale clădirii sa aibă un nivel 

ridicat. În vederea creșterii performantelor energetice ale clădirii se propun masuri pentru 
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eficientizarea anvelopei clădirii (pereți opaci, placa pe sol, planșeu pod) și măsuri pentru 

îmbunătățirea calității instalațiilor interioare și a instalaților de producere a energiei termice. 

Avand in vedere importanţa desfăşurării activităţilor educationale la standardele de calitate impuse 

de reglementările în vigoare si faptul ca in prezent clădirea este exploatată in totalitate, este 

oportuna realizarea investitiei. 

Terenul de amplasament al constructiei ce face obiectul prezentei documentatii este in proprietatea 

Orasului Copsa Mica – domeniu public,  are suprafata de 2.316,00mp si este identificat prin numarul 

cadastral al bunului imobil 101060, inscris in cartea funciara nr. 101060 a localitatii Copsa Mica, 

dobandit prin Lege, cota actuala 1/1, intabulare si drept de proprietate, conform Extras CF.  

Terenul si constructia sunt amplasate in UAT Copsa Mica. Imobilul nu face parte din zona de 

protectie a unui monument istoric si se încadrează în categoria clădirilor de invățământ.  

Terenul este situat intravilan - face parte din UTR6, zona pentru servicii, categoria de folosinta curti - 

constructii, destinatie de functiuni complementare.  

Vecinătăţi:      N  –  Proprietati private, NC101023; 

   S  –  Drumul National DN 14, NC 100820; 

   E  –  Proprietati private, Nr. Top. 229 si 230; 

   V  –  Proprietati private, Nr. Top. 235 si 236; 

Corespunzător prevederilor C107/3 - 2005 amplasamentul este situat în zona climatică III şi zona 

eoliană IV, caracterizată prin valori ale temperaturii exterioare de calcul te = -180C şi viteza vântului v 

= 4 m/s.  

Clădirea Scolii Gimnaziale nr. 1 - Copsa Mica a fost construită în perioada anilor 1950, iar dupa 

configuratia actuala a cladirii se poate evidentia fapul ca aceasta a fost extinsa in mai multe etape. 

Prin urmare se impune, datorită vechimii clădirii, a soluţiei constructive şi arhitecturale specifice 

acelor vremuri, reabilitarea construcţiei pentru a răspunde exigenţelor de performanţă precizate în 

legea 10 din 1995 actualizată.  

Structura de rezistență  este impratita in patru tronsone executate in etape diferite de timp 

(numerotarea tronsoanelor va incepe din partea de nord a amplasamentului si se va termina in 

partea de sud invecinat cu DN14). Nu exista o evidenta clara a ordinii de executie a tronsoanelor 

astfel ca prin dispunerea acestora in plan si prin modul de executie a acestora primul tronson 

executat este tronsonul 4 (intre axele 10 si 12) cel invecinat cu durumul DN14, structura acestuia 

este realizata din zidarie de caramida plina fara elemente de confinare. Cel de al doilea corp executat 

este tronsonul 1 (intre axele 1 si 2) considerat cel de pe latura de nord a amplasamenului, acesta are 

o structura de tip mixt cu diafragme din zidarie de caramida si cadre de beton monolit. Tronsoanele 

doi si trei sunt cele care se unesc cu tronsonul 1 si tronsonul 4, tronsonul 2 este pozitionat intre 

axele 2 si 6, respectiv tronsonul 3 intre axele 6 si 10,  acestea avand o structura de zidarie de 

caramida cu centuri din beton armat monolit.  

Tronsoanele 1, 2 si 3 au fundatiile executate din elemente din beton simplu si armat iar tronsonul 1 

are fundatiile executate din zidarie de caramida.  
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Planșeele tronsoanelor sunt executate din lemn pentru tronsoanele  2, 3 si 4 iar tronsonul 1 are 

planseul executat din beton armat monolit.  

Acoperișul este de tip șarpanta din lemn cu învelitoare din țigla ceramica la toate tronsoanele.  

Clădirea, în decursul timpului, a fost supusă unui proces continuu de degradare, ceea ce a afectat 

parțial: elementele de închidere și compartimentare, finisajele și instalațiile interioare/exterioare, 

acoperișul.  

Fațada nu are elemente arhitecturale deosebite.  

Acoperișul este realizat sub formă de șarpanta cu învelitoare din tigla ceramică. 

Accesul in cladire se realizeaza prin sase intrari independente prevazute cu uși din tâmplărie PVC. 

Tâmplăria exterioară a ferestrelor și usilor este din PVC cu geam termoizolant. Exista pericolul 

aparitiei condensului la fata interioara a elementelor exterioare de constructie, scazand si mai mult 

gradul de izolare termica.  

Finisajele exterioare sunt vopsitorii simple pe tencuieli de mortar - culoare alb si maro. Finisajele 

exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatându-se și 

numeroase zone unde există fisuri și umflări în tencuială. Există de asemenea zone afectate de 

condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agenților atmosferici, a agenților mecanici, a 

agenților biologici si a fenomenelor meteorologice  finisajele au fost afectate pană in prezent de: 

murdarire, decolorare cauzată de actiunea razelor ultraviolete, patare, măcinare, fisurare, crapare, 

desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele cladirii pe 

suprafete extinse.  

Regim tehnic  

 Clasa de importanţă: „III” , conform Normativului P100 – 1/2013  

 Categoria de importanţă: normala  “C”, conform HG-766/97  

 Natura terenului de fundare - stabil şi neinundabil  

 Grad rezistenta la foc: „IV” 

Caracteristici constructive  

Suprafaţă teren: St    = 2.316,00  mp 

Regim inaltime:  Dp+P 

AC  =  928,00 mp 

ADC = 1.117,00 mp  

din care    AC demisol =  189,00mp 

  AC parter =  928,00mp  

Înălţimea maxima existenta la coama este de 9,85m masurata de la nivelul terenului amneajat; 

Înălţimea maxima existenta la streasina este 4,95m masurata de la nivelul terenului amenajat; 
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Înălţimea libera a nivelurilor este la demisol de 2,70m, iar la parter variaza de la 3,70m la 4,00m. 

Activităţile şi obiectivele principale ale proiectului  

Lucrările ce se vor realiza în vederea realizării de investiții pentru consolidarea seismică și creşterea 

eficienţei energetice a clădirilor publice vor respecta prevederile Auditului tehnic și expertizei 

tehnice realizate precum și activitățile eligibile din cadrul programului de finanțare: 

 Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente;  

 Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;  

 Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 

calde de consum; 

 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice 

pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

 Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare 

mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

 Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 

 Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 

 Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 

 Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor 

pentru soluții inteligente; 

 Alte tipuri de lucrări; 

 Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în 

construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și 

accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a 

resurselor naturale), aplicabile după caz, ce vor fi detaliate in cadrul documentațiilor 

tehnico-economice și care constituie costuri neeligibile 

Prin implementarea investiţiei propuse se vor atinge următoarele obiective preconizate: 

Tranziția catre un fond construit rezilient și verde prin renovarea integrata a cladirilor publice 

(eficiența energetica și consolidare seismica), in speță a Școlii Gimnaziale nr. 1 Copșa Mică. 

Renovarea va conduce la o reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire cu 

minimum 50% fata de consumul anual specific de energie pentru incalzire, demonstrată prin studiul 

de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la 

finalizarea investiției.  

De asemenea, interventia asupra cladirii conduce la o reducere a consumului de energie primara si 

reducere a emisiilor de CO2, de cel putin 30%, in comparatia de prerenovare.  

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei sunt: 

Implementarea investiției va fi finalizată până la cel târziu 30 iunie 2026.  

Nr. crt.             Denumire capitole şi subcapitole cheltuieli 

Valoare 
 (fără TVA) 

TVA 
Valoare  

(inclusiv TVA) 

Lei Lei Lei 

TOTAL GENERAL 4,965,699.00 935,731.00 5,901,430.00 

Din care C+M 3,709,000.00 704,710.00 4,413,710.00 
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Valoarea total eligibilă solicitată este de 4.965.699 lei fara TVA, respctiv 5.901.430 lei cu TVA 

asigurată prin Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, – Valul renovării, Axa 2 - 

schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: 

renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice. 

Valoarea neeligibilă include cheltuielile neeligibile si TVA-ul aferent acestora, fiind asigurat de la 

Bugetul local. Eventualele cheltuieli neeligibile vor fi evidențiate in urma actualizării DALI. 

 

Presedinte de sedinta                  Contrasemneaza 

Tapalaga Nicolae-Bogdan      Secretar general 

         Serban Dorin 
 


