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      1. Descrierea obiectului 
 

În calitate de obiect supus cercetării a fost aleasă clădirea IP 
Centrului de excelenţă în construcţii, din municipiul Chişinău, construită 
în anul 1962. Centrul de excelenţă în construcţii este o instituţie de 
învăţământ profesional-tehnic.  

Regimul de lucru prevede un orar zilnic de activităţi cu o durată 
de 5 zile în săptămână pe parcursul a 10 luni ale anului. 
  Energia termică şi electrică precum şi apa rece potabilă 
necesară pentru alimentarea clădirii centrului se furnizează din reţelele 



publice ale municipiului Chişinău. Apa uzată este evacuată de 
asemenea în sistemul public de canalizare. Tabelul 1 - Indicii tehnico – 
energetici principali 

 

Tabelul 1 

Denumirea indicelui Valoarea 

Suprafaţa utilă a clădirii, m
2
 4439,76 

Consumul specific de căldură pentru încălzirea unui 1 m
2
 

de suprafaţă utilă pentru temperatura exterioară a aerului 
 te = -16 

o
C, kWh/m

2
∙an 

358,40 

Consumul specific de căldură pentru iluminatul artificial, 
kWh/m

2
∙an 

7,1 

Indicii de emisii a GES, kg CO2/m
2
∙an 87 

        
 
2. Expertiza energetică a clădirii 

 
În timpul cercetării blocului studiat la faţa locului, s-a constatat că 

microclima din interiorul instituţiei de învățământ nu corespunde în 
totalitate cerinţelor igienico – sanitare graţie necorespunderii agentului 
termic, furnizat din reţelele termice publice, prevederilor normelor în 
vigoare. Regimul higrotermic al încăperilor se încalcă datorită 
neetanşietăţii uşilor şi ferestrelor, factori ce condiţionează infiltrări mari 
de aer rece din exterior, şi ca consecinţe pierderi considerabile de 
căldură pentru încălzirea aerului infiltrat. 

 Pereţii exteriori ai clădirii au fost construiţi din blocuri de calcar cu 
grosimea de 500 mm, coeficientul de transfer termic şi suprafaţa totală 
a lor fiind: k =1,132 W/m

2
·K şi SPE = 3250,28 m

2
.      

 Din cele 208 ferestre ale clădirii, majoritatea sunt duble cu două 
rânduri de geam, cu tâmplărie din lemn, şi doar o mică parte sunt din 
tâmplărie PVC şi geam termopan. Starea ferestrelor cu tâmplărie din 
lemn este nesatisfăcătoare datorită duratei îndelungate de exploatare şi 
gradului redus de etanșeitate.  

Coeficientul de transfer termic al ferestrelor cu tâmplărie din lemn 
este k = 3,226 W/m

2
·K, suprafaţa totală a ferestrelor fiind SFE = 797,11 

m
2
. Clădirea centrului dispune de subsol. În subsol sunt amplasate 

reţelele şi instalaţiile tehnologice/inginereşti. Coeficientul de transfer 
termic al planşeului peste subsol este k = 0,987 W/m

2
·K. 

 În conformitate cu prevederile documentaţiei de proiect, pentru 
clădirea centrului s-au proiectat sisteme centralizate de încălzire, 
monotubulare, cu distribuţie verticală. În calitate de corpuri de încălzire 



conform proiectului s-au montat radiatoare din fontă tip M-140 AO. 
Agentul termic preparat la CT Sud, prin reţelele termice este fumizat 
prin intermediul elevatorului în sistemul de încălzire, adus la parametrii 
95-70 

o
C. Conductele magistrale amplasate în subsol, nu sunt 

prevăzute cu strat termoizolant. 

  
 

 
Pentru realizarea iluminării artificiale, sistemul electric de 

iluminare al centrului este format din corpuri de iluminat prevăzute 
pentru instalarea lămpilor de iluminat fluorescente. 

Fig. 1 Certificatul energetic al clădirii reale 



 Conform documentaţiei de proiect, pentru asigurarea confortului 
igienico-sanitar în încăperile centrului s-au aplicat următoarele soluţii de 
ventilare: pentru sălile de clase, de sport, de calculatoare, şi încăperile 
administrative, s-au proiectat sisteme de ventilare naturală prin 
aspiraţie. Sistemul  interior  de alimentare cu apă potabilă al centrului,  
reprezintă un ansamblu de conducte, armături, accesorii, aparate şi 
obiecte sanitare. Conductele sistemului interior sunt din oţel. Nici un 
nod sanitar nu dispune de reţea centralizată pentru apă caldă. 

Instalaţia interioară de canalizare din clădirea centrului este 
construită din ansamblu de conducte şi obiecte sanitare, care asigură 
colectarea apelor uzate de la punctele de consum amplasate în 
interiorul clădirii şi evacuarea lor în căminul de racord la reţeaua 
exterioară de canalizare orăşenească. 

 După etapa de expertiză energetică se elaborează certificatul 
energetic al clădirii (figura 1) care arată care sunt performanţele 
energetice ale clădirii puse în analiză. 

 
          3. Măsuri de conservare a energiei 

După etapă de expertiză energetică şi analiza consumului de 
resurse, pentru sporirea performanţei energetice a centrului, au fost 
puse în aplicare mai multe proiecte de reconstrucţie a centrului şi 
măsuri de conservare a energiei. În tabelul 2 se indică măsurile de 
conservare a energiei 

 
Tabelul 2 

Nr.crt. Măsuri 

1 Izolarea pereţilor exteriori cu un strat de polistiren 
expandat/extrudat cu grosimea de 100 mm. 

2 Termoizolarea planşeului de pod cu un strat de beton de polistiren 
expandat. 

3 Schimbarea uşilor şi ferestrelor din lemn cu uşi şi ferestre din PVC 
cu geam termopan. 

4 Renovarea completă a punctului termic individual. 

 
După stabilirea măsurilor de conservare a energiei se efectuează 

calcule pentru determinarea potenţialului de conservare a energiei, se 
face analiză energetică pentru măsurile puse în analiză. Măsurile de 
conservare a energiei pot fi implementate separat sau grupate în 
pachete de măsuri.  

De asemenea se elaborează certificatul energetic al clădirii 
reabilitate (figura 2) care elucidează care sunt performanţele energetice 



ale clădirii dacă se vor implementa măsurile de conservare a energiei 
propuse. 

 

     

Fig. 2 Certificatul energetic al clădirii reabilitate 
(a – cu măsuri de reabilitare a anvelopei, b - cu măsuri de reabilitare a 

anvelopei şi modernizarea punctului termic individual) 

           
 
4. Concluzii 

  ■ Analizând rezultatele prezentate şi comparând certificatele 

energetice ale clădirii până şi după reabilitare, observăm că în urma 
implementării măsurilor de conservare a energiei propuse, mai bine zis 
a reabilitării termice a anvelopei clădirii şi modernizarea punctului 
termic individual, se micşorează substanţial consumul de energie 
pentru încălzire şi cresc performanţele energetice ale clădirii, 
majorându-se nota energetică şi clasa de eficienţă energetică. 
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