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Anexa nr. 2 la HCL nr. 73/2022 

Anexă, 

privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect 

”Reabilitare moderată Cămin Cultural, str.Șoseaua Sibiului, nr.121, Oraș Copșa Mică” 

 

UAT Copșa Mică își propune reabilitarea moderată și eficientizarea clădirii publică Cămin 

Cultural din str. Șoseaua Sibiului nr. 121, oraș  Copșa Mică: 

 

 Cămin cultural – str. Șoseaua Mediașului, nr.121, Copșa Mică, jud. Sibiu 

 

Cămin cultural Copșa Sat a fost edificat in anul 1982. 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, Componenta 10 – Fondul Local , I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice 

pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale – 

Runda II. 

Descrierea generală a obiectivelor de investiții: 

 Cămin cultural Copșa Sat – str. Șoseaua Mediașului, nr.121, Copșa Mică, jud. Sibiu 

Are regim de înălțime P+E, la parter se regăsesc casa scării, hol, grupuri sanitare, sala 

festivități, magazie, bucătărie, terasa acoperita , iar la etaj casa scării, hol și spatii depozitare. 

Clădirea are fundații de beton, pereți portanți din cărămidă plină, planșeu de lemn neizolat, 

șarpantă de lemn cu învelitoare de țiglă. 

Activitățile și obiectivele principale ale proiectului  

Lucrările ce se vor realiza în vederea eficientizării energetice vor respecta revederile 

Auditurilor tehnice realizate precum și activitățile eligibile din cadrul programului de 

finanțare. Investiția presupune renovarea energetica moderată a clădirilor publice la nivel 

local. 

Lucrări de creștere a eficienței energetice se vor detalia prin Proiectarea realizata în faze 

conform HG907/2016, fiind posibile următoarele lucrări eligibile ce se încadrează la codul 

026bis - - 026bis - Renovarea eficienței energetice sau măsuri de eficiență energetică privind 

infrastructura publică, proiectele demonstrative și măsurile de sprijin conforme cu criteriile 

de eficiență energetică Lucrări de creștere a eficienței energetice::  

Audit energetic (deja realizat), expertiză tehnică (deja realizată), avize și autorizații,  

proiectare și asistență tehnică; 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:  

 izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin: - înlocuirea tâmplăriei exterioare 

existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu 

performanță ridicată, - înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către 

spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite  

 izolarea termică a faţadei - parte opacă (inclusiv termo-hidroizolarea terasei): - 

termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul 

existenţei şarpantei, - reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul 

podurilor neîncălzite - înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care 

este justificată printr-o performanță termică superioară  

 închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea 

termică a parapeţilor  

 izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii 

sunt prevăzute spații destinate activităților la parter  

 izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când 

acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit 
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pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este 

utilizat/ încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru 

desfășurarea activității), 

 izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul 

încălzit de alte spații comune neîncălzite;  

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

calde de consum: 

 repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord 

și planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul 

reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea 

robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferenţială la 

baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin 

autoreglarea termohidraulică a reţelei; 

 instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de 

consum, instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde 

de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2 

(exclus pentru instalațiilor ce utilizează combustibili fosili);  

 înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, 

montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru 

încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile 

care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică (exclus instalațiilor ce 

utilizează combustibili fosili); 

 reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic încălzire și apă 

caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalaţiilor termice, 

montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din 

subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă;  

 reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire și 

apă caldă de consum, , prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și 

izolarea 2 conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice 

și de agent termic/apă caldă și al creşterii eficienţei energetice  

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

consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie:  

 instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse 

regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, 

instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare 

de înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de 

caldură şi/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare 

de caldură sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor 

energetice din surse convenţionale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv 

achiziţionarea acestora  

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

mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior:  

 soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea 

dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și 

evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;  

 soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor 

comune), repararea/refacerea canalelor de ventilaţie în scopul menţinerii/realizării 

ventilării naturale organizate a spaţiilor ocupate  
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 soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală 

sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;  

 repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de 

condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, 

după caz, a sistemelor de climatizare de tip „numai aer” cu rol de ventilare şi/sau de 

încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de 

tip „aer-apă” cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;  

 instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a 

recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței 

energetice a clădirii  

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

 reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat 

deteriorate sau subdimensionate;  

 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;  

 instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se 

impun pentru economie de energie.  

Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri:  

 montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a 

consumurilor energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management 

energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care 

vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;  

 montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din 

clădire pentru energie electrică și energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe 

racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, exclusiv cele 

dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor)  

 realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat 

de producere şi/sau furnizare a energiei termice;  

 realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție 

orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și 

contorizare inteligentă;  

 implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin 

achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.  

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald:  

 montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire 

exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată 

inteligentă;  

 realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete 

de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru 

rădăcini3 și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și 

deschise pentru vegetația natural: Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, 

inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;  

Lucrări pentru echiparea cu stații de reîncărcare pentru mașini electrice, conform 

prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată: 

puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru 

cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de 

reîncărcare pentru vehicule electrice  

Lucrări pentru asigurarea cerințelor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități:  
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 sisteme de ghidaj și orientare care utilizează tehnologia senzorilor de proximitate 

destinate persoanelor cu deficienţe de vedere. 

  sisteme de avertizare luminoasă destinate persoanelor cu deficienţe de auz.  

 dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze 

auditive. 

 rampe mobile, lifturi adaptate şi alte mijloace ce pot fi integrate la nivelul 

construcţiilor existente în scopul deservirii populaţiei cu dizabilităţi fizice. 

 covoare tactile pentru infrastructura de acces în instituţiile publice de interes general.  

Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii: 

 repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura 

clădirii - repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea 

sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului 

de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;  

 demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa 

clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;  

 repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de 

desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;  

 refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;  

 înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică 

a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și 

repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului 

de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul 

tehnic de specialitate - reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea 

circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.  

Toate măsurile de creștere a eficienței energetice vor fi fundamentate, după caz, în 

raportul de expertiză tehnică şi/sau în raportul de audit energetic, care apoi se detaliază în 

SF/DALI și proiectul tehnic.  

Nu se finanțează prin PNRR: investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau 

arzătorului din centrala termică proprie a clădirii.  

 

Prin implementarea investiției propuse se vor atinge următoarele obiective preconizate: 

Obiectivul este renovarea energetică moderată a Caminului cultural Copsa Sat din Copșa 

Mică, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția 

finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o 

reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic 

elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea 

investiției. 

Conditii de finantare - lucrările care nu țin de sistemele de îmbunătățire a eficienței energetice 

nu vor depăși pragul de 10% din valoarea totală a costurilor; cladirile nu sunt încadrate în 

clasele I și II de risc seismic, conform raportului de expertiza Tehnică. 

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt: 

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



5 
 

 
Valoarea total eligibilă este de 1.292.202,50  lei cu TVA asigurată prin Planului Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local , I.3. Reabilitarea moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale. 

Valoarea neeligibilă, dacă este cazul, va fi stabilită la faza de proiectare DALI, fiind asigurată 

de la Bugetul local. 

 

Presedinte de sedinta,       Contrasemneaza, 

Tapalaga Nicolae Bogdan      Secretar general  

         Serban Dorin 


