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In this paper some references are made to the thermo-technical 
calculation of residential buildings and apartments. Calculations also provide 
information on the total annual specific energy consumption for heating, 
lighting, hot water, ventilation, whereby the building falls into an energy class, 
and then measures are taken to improve the thermal energy performance of 
building. 
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1. Măsuri generale 
 

La clădirile care se reabilitează/modernizează, auditul 
energetic al clădirii este continuarea expertizei, fiind operaţiunea prin 
care se stabilesc din punct de vedere tehnic şi economic soluţiile de 
reabilitare termoenergetică a clădirii şi a instalaţiilor de încălzire şi 
preparare a apei calde de consum aferente acesteia, pe baza 
rezultatelor obţinute din activitatea de expertiză termică şi energetică a 
clădirii. 



Raportul de audit energetic este un document tehnic care 
conţine descrierea modului în care a fost efectuat auditul, a 
principalelor caracteristici termoenergetice ale clădirii, a măsurilor de 
modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor interioare aferente 
acesteia, precum şi a principalelor concluzii referitoare la măsurile 
eficiente din punct de vedere economic. 

Proiectul de reabilitare şi modernizare termoenergetică a 
clădirii reprezintă materializarea soluţiei optime de reabilitare sau/şi 
modernizare a unei clădiri existente stabilită în urma auditului energetic. 
Proiectul cuprinde toate fazele specifice până la faza proiect de 
execuţie, cu detalii şi documentaţia economică. 

Prin reabilitare, clădirea se aduce la performanţele clădirii cel 
puţin la cele ce caracterizează pe cea de referinţă. Lucrările de 
reabilitare termică nu modifică structura elementelor de construcţie sau 
soluţiile iniţiale ale sistemelor de alimentare cu căldură. 

Noțiunea de reabilitare este atribuită lucrărilor de construcții iar 
cea de modernizare, lucrărilor de instalații.  
 Măsurile de reabilitare termică vizează în cazul general, 
componentele clădirii implicate în consumul de energie termică 
necesară exploatării şi anume: 
 

- anvelopa clădirii, cu toate componentele ei; 
- instalaţiile de încălzire; 
- instalaţiile de preparare a apei calde de consum. 
 

Exemplul de calcul din cadrul lucrării se referă la anvelopa 
clădirii. Placarea pereţilor exteriori pe exterior, se va executa cu 
polistiren celular având specificaţia de fabricaţie „pentru utilizarea la 
placarea faţadelor”, realizat în sistemele termoizolante folosite în 
Europa și agrementate în Romania. Grosimea stratului termoizolant 
propus în varianta 1 este de 15 cm.  

La sfârșitul lucrărilor de reabilitare şi/sau modernizare a clădirii 
se procedează la recepţia lucrărilor. Pe baza lucrărilor efectuate se 
estimează performanţele clădirii din punct de vedere energetic şi se 
eliberează certificatul energetic, cu precizarea performanţelor clădirii 
după reabilitare/modernizare energetică. 

 
2. Analiza energetică a anvelopei clădirii izolată  
la exterior (exemplu de calcul) 

 

2.1 Calculul rezistenței termice în câmp a unui perete de la 

o construcție 



 

 
Fig.1 Secțiunea unui perete de pe o clădire 

 
Determinarea suprafețelor la panoul 1 (perete): 

 

Atotală=H ∙ L = 3,675 ∙ 5,85 = 21,206m2 

Avitrată=lv ∙ hv = 2,00 ∙ 1,5=3,00 m2 
Aopacă = lv ∙ hv = 21,206 − 3 = 18,206 

Coeficenții liniari de transfer de căldură: 
Ψ1=0.001 W/mk (catalog, A23) 

Ψ2 = 0,101 W/mK (catalog, B28) 

Ψ3 = 0,12 W/mK (C 107/5, tab. 2) 
Ψ4 = 0,009 W/mK (catalog, E10) 

Ψ5 = 0,218 W/mK (catalog, K65) 

Ψ6 = 0,241 W/mK (catalog, J52) 
 
Calculul rezistenței termice corectate: 
 

Rcâmp = 4,579 
m2K

W
 

 

U′ =
1

Rcâmp

+
∑(Ψi ∙ li)

Aopacă

 



U′ =
1

4.579
+

Ψ1 ∙ H + Ψ2 ∙ H + Ψ3 ∙ L + Ψ4 ∙ L + Ψ5 ∙ lv+Ψ6 ∙ lv + 2Ψ6 ∙ hv

18,206

=
1

4.579
                       

+  
0,001 ∙ 3,675 + 0,101 ∙ 3,675 + 0,12 ∙ 5,85 + 0,009 ∙ 5,85 + 0,218 ∙ 2,00 + 0,241 ∙ 2 + 2 ∙ 0,241 ∙ 1,5

18,206

= 0,218 +
2.77

18,206
= 0,370 

U′ = 0,370 W/m2K 
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1
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=
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0,370
=2,70 

m2K

W
 

 
2.2 Calculul rezistenței termice în câmp  la  

Planșeu sub pod 

 

 
Fig. 2 Secțiune printr-un planșeu de pod 

  

Tencuială   𝛌=0,87 W/mK 

Placa beton armat  𝛌=1,74 W/mK 

Termoizolație   𝛌=0,044 W/mK 

Scândură rășinoase  𝛌=0,35 W/mK 

 

Splanseu=25,1∙ 14,5=363,95 m2 
Pint.=2∙(24,22+13.62)=75,68 m 

αi=10 W/m2K 

αe=24 W/m2K 
Ψ2=0,237 W/mK (Catalog H22, pag. 625) 
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 min.planseu=0,5 m2K/W  (Ordin 2641/2017 tabelul 1) 

U′
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1
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R′
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 = 
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0,195
 = 0,58 m2K/W˃R′

 min.planseu 

 
2.3 Placa pe sol. Calculul rezistenței  termice în  
câmp  la placa pe sol 

 
 

 
Fig. 3 Secțiune prin placa de sol la o clădire 

 

Strat de rupere al capilarității, pietriș 𝛌=0,7 W/mK 

Șapa suport hidroizolație, beton  𝛌=0,75 W/mK 

Hidroizolație elastică, pânză asfaltată 𝛌=0,17 W/mK 

Termoizolație, polistiren extrudat 𝛌=0,042, W/mK 

Placa beton armat   𝛌=1,74 W/mK 



Șapa de egalizare, beton  𝛌=0,75 W/mK 

Parchet laminat    𝛌=0,23 W/mK 

 

Calculul rezistenței termice specifice unidirecționale  

Conform C105/5, figura pag.19, 
dp1 = 3,00 m         λP1 = 2,00 W/mK 

dp2 = 4,00 m     λP2 = 4,00 W/mK 
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1
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 + 
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4
+
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0,7
+
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R2c  =  4,95 m2K/W 
 

Acaldă = 8,5∙ 24,1 = 204,85 m2 
 

2.4 Determinarea performanței termice a  
elementelor vitrate 

 

 
Fig. 4  Geam la o clădire 

 

Toate elementele vitrate vor fi aduse la R' = R′min normat = 0,50 m2K/W 
 

Rw=
1

Uw
=

1

2,195
=0,455  m2K/W < Rmin.normat  

Rmin.normat = 0,50 m2K/W  (Ordin 2641/2017 tabelul 3) 

 



3. Concluzii  

  

■ În exemplu de calcul din lucrare - partea I-a, s-a calculat – 
rezistența termică în câmp  pentru un perete, un geam, planșeu sub 
pod și placă pe sol (elemente care fac parte din anvelopa de referință a 
clădirii).  S-au obținut următoarele valori: 

 

Perete R′ = 0,66 =< Rmin=1,8  m2K/W 

Planșeu sub pod R′
 pl = 2,209 m2K/W< R′

 min.pl.(5,5
m2K

W
) )  

 Placă pe sol R2c  = 3,276
m2K

W
 

Geam  Rw=0,455  m2K/W < Rmin.normat (0,5   m2K/W) 

 

■ Se observă că valorile rezultate în urma calculelor sunt sub 
valorile stabilite în normative. În partea a II-a a lucrării sunt date soluțiile  
valorilor rezistenței termice în câmp   

 
■ În partea a II-a  lucrării s-au făcut aceleași calcule la aceleași 

elemente din anvelopa clădirii de referință dar pereții au fost placați cu 
polistiren extrudat cu grosime de 15 cm. În urma calculelor s-au obținut 
rezultatele de mai jos: 

 

Perete  R′ =
1

U′ =
1

0,370
= 2,70 

m2K

W
 

Planșeu sub pod R0 planșeu = 8,29 m2K/W 

Placă pe sol R2c  =  4,95 m2K/W 

Geam  Rw= 0,5  m2K/W 
 
■ Prin aplicarea pachetelor de măsuri minimale pentru 

reabilitarea anvelopei clădirii, aceasta a fost îmbunătățită, iar condiţiile 
pentru realizarea rezistenţelor minime necesare au fost astfel 
îndeplinite. 

 
■ Este neapărată nevoie de izolarea termică a pereţilor 

exteriori pentru că aduce economiile cele mai importante de energie 
pentru încălzire, şi implicit a facturilor. Aceste măsuri sunt necesare din 
cauză că planşeul nu are izolaţie termică corespunzătoare.  

 
Termoizolarea plăcii pe sol nu aduce aportul deziderat din 

punct de vedere economic, dar este recomandat. 
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