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EVENIMENT

Conferinﬂa Internaﬂionalæ RCEPB
„Abordarea holisticæ: de la clædiri la
proiectarea sustenabilæ urbanæ”
Bucureøti, 8 - 9 iunie 2017
Conf.univ.dr.ing. Cætælin LUNGU, Preøedinte al AIIR - Filiala Valahia
A.I.I.R. - Filiala Valahia, Facultatea de Inginerie a Instalaﬂiilor
din cadrul UTCB, împreunæ cu Ordinul Auditorilor Energetici din
România au organizat pe 8 øi 9 iunie 2017, la Facultatea de
Inginerie a Instalaﬂiilor, în Sala de Festivitæﬂi, a IX-a ediﬂie a
Conferinﬂei Internaﬂionale RCEPB cu tema „Abordarea holisticæ:
de la clædiri la proiectarea sustenabilæ urbanæ”.

Conferinﬂa a fost organizatæ în 6 sesiuni. Sesiunile de
început din fiecare zi au inclus alocuﬂiunile invitaﬂilor,
celelalte fiind dedicate strict prezentærilor tehnice.
Lucrærile Conferinﬂei Internaﬂionale RCEPB 2017 au
fost deschise de Prof.univ.dr.ing. Sorin BURCHIU,
Decanul Facultæﬂii de Inginerie a Instalaﬂiilor, Preøedinte
AIIR øi CLIMA 2019 øi Conf.univ.dr.ing. Cætælin
LUNGU, prodecan FII-UTCB, Preøedinte al AIIR - FV,
Vicepreøedinte AIIR øi REHVA, Director General RCEPB
øi CLIMA 2019.
Cei doi domni au moderat øi prima sesiune.
Cuvintele de deschidere øi de salut au aparﬂinut
personalitæﬂilor din domeniu: Prof.univ.dr. ing. Johan
NEUNER, Preøedinte al Senatului UTCB; Prof.univ.dr.ing.
Radu VÆCÆREANU, Rector al UTCB; Prof.dr.ing. Sorin
BURCHIU, Decan al Facultæﬂii de Inginerie a Instalaﬂiilor øi
Preøedinte AIIR øi Prof.univ.dr.ing. Iolanda COLDA,
Preøedinte OAER, FII-UTCB.
Din partea invitaﬂilor au prezentat cuvinte de salut øi
succes lucrærilor conferinﬂei: Dr. ing Emil Florin ALBOTÆ,
Secretar de Stat MDRAPFE, Inspector General ISC, Dr.
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arh. Marian MOICEANU, Rector UAUIM, Ing. Claudiu
GEORGESCU, Preøedinte APMCR, Dr.ing. Cristian
ERBAØU, Preøedinte FPSC, Ing. Dragoø MARCU,
Preøedinte AICPS, Dr. ing. Constantin ﬁULEANU,
Preøedinte AIIR Rep. Moldova, Ing. Adrian FLORESCU,
Director General ARACO, Dr. ing. Ioan Mircea
BUZDUGAN, Decan al Facultæﬂii de Instalaﬂii Cluj
Napoca, Dr. ing. Ioan Silviu DOBOØI, Preøedinte AIIR al
Filialei Banat Timiøoara, Prim Vicepreøedinte AIIR.
În cadrul sesiunii s-au prezentat:
• TESTO Solutions for indoor comfort in sustainable
b u i l d i n g s , Horaﬂiu BAØA, Manager General – Testo
România, sponsor.
• The use of the individual boilers - a sustainable
s o l u t i o n f o r t h e u r b a n / r u r a l a r e a s , Ing. Florin
CETÆﬁEANU, Vicepreøedinte ASPIR.
Dupæ pauzæ, sesiunea a II-a a fost moderatæ de: Prof. dr.
ing. Rodica FRUNZULICÆ, Director Departament
Termo-hidraulic øi Sisteme de protecﬂie a mediului FIIUTCB, Conf. dr. ing. Andrei DAMIAN, Vicepreøedinte al
Senatului UTCB, Prof.dr.ing. Florin BÆLTÆREﬁU,
Director Departament Øtiinﬂe Termice, FII-UTCB.
Lucrærile prezentate:
• Exemplary building in Belgium; study case of Ecole de
T r e f l e s i n A n d e r l e c h t , Dr. ing. Ioan Silviu DOBOØI,
Preøedinte al Filialei AIIR Banat Timiøoara, Prim
vicepreøedinte AIIR;

EVENIMENT

Sesiunea a III-a a fost moderatæ de: Prof.dr. ing. Iolanda
COLDA, Preøedinte OAER, FII-UTCB, Prof. dr. arh.
Victoria OCHINCIUC, Vicepreøedinte OAER, UAUIM,
Conf. dr. ing. Cætælin LUNGU, Prodecan al FII-UTCB.
În cadrul sesiunii s-au prezentat urmætoarele lucræri:
• Responsibility for the built environment, Arh. Florin
ENACHE;
• Sisteme pentru controlul ventilaﬂiei în clædiri
rezidenﬂiale øi comerciale, Dænuﬂ CARAGAﬁÆ, General
Manager AERECO Ventilaﬂie, sponsor;
• Apa de ploaie între urbanizare, confort øi preocupare
p e n t r u p r o t e c ﬂ i a n a t u r i i , Dr. ing. Nicolae IORDAN,
Vicepreøedinte al Filialei AIIR, Transilvania Braøov;
Lucrærile Conferinﬂei au continuat cu Adunarea
Generalæ OAER, în care s-au prezentat:
• Activitatea asociaﬂiei pe perioada 2015-2016;
• Balanﬂa financiar-contabilæ pe perioada 2015-2016;
• Proiectul de buget pe perioada 2017-2018;
• Alegeri pentru consiliul director OAER, pentru
perioada 2017-2021.
Sesiunea a IV-a, Noi standarde EPBD, Metodologia de
calcul a perfomanﬂei energetice a clædirilor, a fost moderatæ
de: Prof.dr.ing. Iolanda COLDA, Preøedinte a OAER,
Conf. dr. ing. Cætælin LUNGU, Prodecan al FII-UTCB.
În cadrul sesiunii s-au prezentat urmætoarele lucræri:
• N o u l p a c h e t d e s t a n d a r d e E P B D , Ing. Cristina
STÆNIØTEANU, Expert ASRO;
• Masæ rotundæ cu tema CONSORﬁIUL EPBD-RO.
Ziua a II-a. A 22-A Conferinﬂæ a FACULTÆﬁII DE
INGINERIE A INSTALAﬁIILOR Bucureøti
Sesiunea a V-a/a, cu tema: W o r k s h o p C h e a p a n d
efficient application of reliable ground source heat
exchangers and pumps, prezentæri de lucræri øi Adunarea
Generalæ a Societæﬂii GEOEXCHANGE.
Moderator: Prof.univ.dr.ing. Robert GAVRILIUC, Preøedinte Societatea Românæ GEOEXCHENGE, FII-UTCB.
Sesiunea a V-a/b, Masæ Rotundæ cu tema: E d u c a ﬂ i a
universitaræ øi postuniversitaræ în domeniul construcﬂiilor øi
al instalaﬂiilor în construcﬂii.
Moderatori: Prof.univ.dr.ing.Sorin BURCHIU,

• Ventilation system with heat recovery for schools ,
Dorin ØALAMAC, General Manager ATREA România,
sponsor;
• Renovare complexæ øi multicriterial de locuinﬂe.
Propuneri pentru proiectare integratæ a locuinﬂelor øi
oraøului, Dr. ing. Mihaela GEORGESCU, UAUIM;
• De ce sæ utilizæm BIM pentru performanﬂa energeticæ a
c l æ d i r i l o r ? Dan MORARU, General Manager
NEMETSCHEK România, sponsor;
• Responsabilitatea civilæ profesionalæ – ameninﬂæri sau
o p o r t u n i t æ ﬂ i ? Øtefan FLOREA, sales manager INSIA
ROMANIA.
REVISTA DE INSTALAﬁII 3/2017
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conferinﬂei www.rcepb.ro (acces cu parola obﬂinutæ de la
organizatori) respectiv:
http://www.aiiro.ro/download/articole/16/
http://www.rcepb.ro/conferinta-articole/rcepb-articlesdownload/48/
Conferinﬂa a avut succes, dovadæ fiind numærul de 11
speakeri øi participarea la conferinﬂæ a peste 150 de auditori,
din Bucureøti, Timiøoara, Cluj-Napoca, Iaøi, Braøov,
Constanﬂa, Ploieøti, Suceava, Alba-Iulia, Craiova, Piteøti øi
reprezentând toate categoriile de specialiøti cu activitate în
domeniul construcﬂiilor sau al instalaﬂiilor: ingineri de
instalaﬂii, ingineri constructori, arhitecﬂi, ingineri
energeticieni, ingineri mecanici ø.a.
Conferinﬂa s-a desfæøurat pe parcursul a 2 zile, cu un
program foarte intens, joi 8 iunie între orele 9:00-19:00,
respectiv vineri 9 iunie, 9:00-14:00.
Conf.univ.dr.ing. Cætælin LUNGU, în calitate de
coordonator al Comitetului de Organizare, a mulﬂumit - în
nume propriu øi în numele tuturor participanﬂilor sponsorilor Conferinﬂei RCEPB 2017: TESTO România,
ROM SERVICE CONSTRUCT; A.F. CONSULTING;
ATREA România; DACLIM HVAC; AERECO
VENTILAﬁIE; SOFTPROIECT Craiova, MITURO IND
Craiova, COMIR Craiova; NEMETSCHEK România,
GRUNDFOS România; SICOR, MIRAL INSTAL,
VITASTAL CONSULTING.

Decanul Facultæﬂii de Inginerie a Instalaﬂiilor, Preøedinte
AIIR øi CLIMA 2019 øi Prof. dr. ing. Ionuﬂ SOTA,
Prodecan al FII-UTCB.
Sesiunea a VI-a: ”Fii øi tu inginer de instalaﬂii”, Concurs
pentru viitorii studenﬂi.
Juriul concursului:
- Prof.univ.dr.ing. Sorin BURCHIU, Decanul Facultæﬂii de
Inginerie a Instalaﬂiilor, Preøedinte AIIR øi CLIMA 2019;
- Conf.univ.dr.ing. Cætælin LUNGU, prodecan FIIUTCB, Preøedinte al AIIR - FV, Vicepreøedinte AIIR øi
REHVA, Director General a RCEPB øi CLIMA 2019;
- Dr. ing. Ionuﬂ SOTA, Prodecan al FII-UTCB;
- Prof. dr. ing. Rodica FRUNZULICÆ, Director
Departamentul Termo-hidraulic øi Sisteme de protecﬂie a
mediului FII-UTCB;
- Prof. dr. ing. Sorin CALUIANU, Director
Departamentul de Inginerie Electricæ, FII-UTCB;
- Prof.dr.ing. Florin BÆLTÆREﬁU, Director
Departamentul de Øtiinﬂe Termice, FII-UTCB;
- Conf. dr. ing. Daniel POPESCU, Departamentul de
Inginerie Electricæ, FII-UTCB;
- Dr. ing. Ræzvan CALOTÆ, FII-UTCB
- Dr. ing Elena SANDU, FII-UTCB.
Toate lucrærile prezentate pot fi descærcate de pe site-ul
6

REVISTA DE INSTALAﬁII 3/2017

MÆSURARE ØI TESTARE

Instrument de mæsuræ pentru sistemele
de ventilaﬂie øi aer condiﬂionat
testo 480 - tehnologie performantæ pentru
profesioniøti
Instrumentul de mæsurare testo
480 este un instrument multifuncﬂional, profesional, ce oferæ posibilitatea de utilizare atât pentru analiza
sistemelor de ventilaﬂie øi aer condiﬂionat cât øi pentru caracterizarea
confortului ambiental din încæperi
sau ca instrument de referinﬂæ în
mæsurætori ce necesitæ o mare
exactitate.
Acest echipament oferæ multiple
meniuri de mæsurare ce au fost
realizate conform standardelor
privind ventilaﬂia øi confortul
ambiental în încæperi. Mæsurarea
vitezelor øi debitelor de aer în conductele de
ventilaﬂie se realizeazæ conform standardului
SR EN 12599:2013 iar mæsurarea gradului de
turbulenﬂe din încæperi conform SR EN
13779:2007. Sondele pentru viteza aerului cu
fir cald, cu elice sau cele de tip tub Pitot au
fost concepute special pentru astfel de
aplicaﬂii, remarcându-se totodatæ øi prin
conceptul de ”calibrare inteligentæ”. De
asemenea sunt disponibile pâlnii pentru
captarea fluxului de aer la ieøirea din grilele
de ventilaﬂie øi un dispozitiv pentru
uniformizarea acestui flux, ceea ce asiguræ
mæsurætori precise øi de încredere.
Calitatea aerului ambiental are o influenﬂæ
esenﬂialæ asupra bunæstærii oamenilor în spaﬂiile în care aceøtia îøi desfæøoaræ activitatea,

fiind totodatæ un factor determinant øi
pentru procesele de producﬂie øi
depozitare. Cu ajutorul echipamentului testo 480 pot fi determinaﬂi
indicii PMV øi PPD referitori la determinarea øi interpretarea confortului
termic conform standardului SR EN
ISO 7730:2006 dar se poate determina
øi indicele WBGT (Wet Bulb Globe
Temperature) conform standardului
ISO 7243.
Pe lângæ funcﬂiile de mæsurare
specifice sistemelor VAC øi confortului termic, instrumentul poate fi
echipat cu sonde de precizie pentru
mæsurarea temperaturii aerului, suprafeﬂelor
øi lichidelor sau a umiditæﬂii relative. Astfel,
puteﬂi utiliza acest instrument ca øi referinﬂæ
pentru verificarea altor termometre øi
higrometre din dotare.
Aøadar, puteﬂi avea un instrument complet la îndemânæ în orice moment.
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Analiza eficienﬂei energetice a unei faﬂade
dublu vitrate echipatæ cu jaluzele în raport
cu gradul de ridicare a acestora
Vasile Valericæ CÎRLAN, Theodor MATEESCU, Nelu-Cristian CHERECHEØ, Cætælin POPOVICI
Facultatea de Construcﬂii øi Instalaﬂii, Universitatea Tehnicæ ”Gheorghe Asachi“ din Iaøi,
Departamentul Instalaﬂii pentru Construcﬂii
Analiza numericæ s-a realizat, cu ajutorul programului de simulare Ansys-Fluent øi s-au efectuat simulæri pentru patru niveluri de
ridicare a protecﬂiei solare în canalul unei faﬂade dublu vitrate. Lamelele protecﬂiei au fost închise, iar protecﬂia solaræ este utilizatæ ca
s t o r ø i î m p i e d i c æ p æ t r u n de r e a r a d i a ﬂ i e i s o l a r e î n c a n a l . R e g i m u l e s t e c o n s i d e r a t p e r m a n e n t , p a r a m e t r u l m o d i f i c a t e s t e g r a d u l d e
ridicare a storului în canal. Analiza a fost efectuatæ pentru condiﬂiile sezonului cald, în convecﬂie forﬂatæ pentru debitul de introducere
a aerului în canalul faﬂadei, corespunzætor regimului de vitezæ de 0,5 m/s.

1. INTRODUCERE
Analiza detaliatæ a diferitelor niveluri de ridicare a
storului în canalul unei faﬂade dublu vitrate conduce la
înﬂelegerea modul în care se realizeazæ transferul de cælduræ
øi masæ în canalele faﬂadei.
Comportamentul termo-aeraulic al faﬂadei este influenﬂat de gradul de ridicare a storului pe de o parte, iar pe de
altæ parte de sistemul de ventilaﬂie øi regimul de curgere a
aerului în canal.
Analiza numericæ a fost realizatæ pentru o faﬂadæ dublu
vitratæ, plecând de la dimensiunile reale ale standului experimental din laboratorul Facultæﬂii de Construcﬂii øi
Instalaﬂii, Iaøi. Faﬂada are urmætoarele caracteristici:
• dimensiunile faﬂadei: 2,1 m înælﬂime, 1,5 m læﬂime øi un
canal de 30 cm (fig. 1);
• faﬂada este alcætuitæ dintr-un vitraj exterior simplu, cu
grosimea de 6 mm (B) øi un vitraj interior de tip termopan,
având grosimea de 27 mm, format din douæ foi de sticlæ cu
grosimea de 6 mm øi respectiv 5 mm, cu interspaﬂiu de 16
mm (C);
• canalul faﬂadei este echipat cu jaluzele metalice cu
lamele orizontale (H). Læﬂimea lamelelor jaluzelei este de 25

mm øi spaﬂiul dintre douæ lamele de 22,5 mm, cu un unghi
de înclinare a lamelelor de 90° faﬂæ de orizontalæ øi cu
diferite niveluri de ridicare ale acesteia;
• uniformizarea aerului la intrarea øi la ieøirea din
canalul faﬂadei se face cu ajutorul unor grilaje (G øi F).
2. IPOTEZE DE MODELARE
Modelarea a fost efectuatæ în regim permanent, pentru
diferite niveluri de ridicare a lamelelor jaluzelei de 0 %
(lasate pânæ jos), 25%, 50% (ridicate pânæ la jumætatea
faﬂadei) øi 75%, în urmætoarele ipoteze privind:
2.1. Parametrii climatici
• radiaﬂia solaræ pentru ziua de 10 iulie, ora 12:00 pentru
municipiul Iaøi, România - Latitudine nordicæ 47,17;
Longitudine 27,57 - respectiv pentru unghi de înælﬂime
solaræ h=71,96 øi azimut A=175,21:
- intensitatea radiaﬂiei solare directe - normalæ pe
suprafaﬂa orizontalæ -877 W/m2;
- intensitatea radiaﬂiei solare difuze de 82 W/m2;
• temperature aerului exterior - 30°C.
2.2. Parametrii de confort
• temperatura aerului din spaﬂiul interior de 25°C –
constantæ, færæ schimb de aer cu canalul faﬂadei.
2.3. Ventilarea canalului faﬂadei
• în regim forﬂat,cu debit constant de 810 m 3 /h,
corespunzætor vitezei medii de 0,5 m/s în secﬂiunea canalului situatæ la 0,1m deasupra grilei de intrare.

Figura 1. Stand faﬂadæ dublu-vitratæ
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2.4. Regimul hidraulic în canalele faﬂadei
• determinat de poziﬂia variabilæ a gradului de ridicare a
storului.
Din analizele anterioare efectuate pe diferite modele de
turbulenﬂæ s-a optat:
• pentru turbulenﬂæ:
- adoptarea modelului Spalart-Allmaras, folosit pentru
simularea tuturor variantelor de studiu. Acest model este
valabil pentru curgeri turbulente la numere Reynolds mici.

EFICIENﬁÆ ENERGETICÆ
• pentru radiaﬂie - modelul (DO) cu coordonate discrete
care utilizeazæ ecuaﬂia de transfer radiativ rezolvatæ pentru
un numær finit de unghiuri solide discrete, fiind singurul
model în care se poate specifica intensitatea radiaﬂiei solare
directe øi difuze; calculul se efectueazæ iterativ, cu limita de
convergenﬂæ 10-6 pentru temperaturæ øi 10-4 pentru presiune
øi vitezæ. Acest model este recomandat pentru medii subﬂiri
din punct de vedere optic.
Protecﬂia solaræ a fost consideratæ ca suprafaﬂæ opacæ, cu
factor de reducere a radiaﬂiei incidente corespunzætor
gradului de ridicare a acesteia.
3. REZULTATELE MODELÆRII
Analiza numericæ a fost efectuatæ utilizând programul de
simulare Ansys-Fluent [2].
Protecﬂia solaræ împarte canalul faﬂadei în douæ canale
paralele, cu grosimi øi regim termo-aeraulic diferit.
Rezultatele sunt prezentate sub forma unor grafice øi
spectre de variaﬂie a vitezelor øi temperaturilor, în secﬂiunea
medianæ verticalæ a faﬂadei, la H=0.10 m; H=1.05 m; H=2.00
m (10 cm în amonte øi în aval de secﬂiunile de intrare/ieøire,
øi la jumatatea faﬂadei), cu pas de 2.5 cm pe læﬂimea canalelor
faﬂadei (fig. 2 øi 3).
Din figura 2 se observæ cæ temperaturile maxime se
înregistreazæ în canalul exterior, influenﬂate de încælzirea
protecﬂiei solare. Storul împiedicæ încælzirea spaﬂiul dintre
acestea øi vitrajul interior.
Temperaturile în ambele canale ale faﬂadei încep sæ se
uniformizeze atunci când storul este ridicat 75%.
Temperaturile aerului cresc în canalul interior direct
proporﬂional cu gradul de ridicare a storului.
Vitezele variazæ în lungul faﬂadei, fiind evident mai mari
în canalul interior. Valorile medii ale vitezelor sunt cuprinse
între 0.3 øi 0.81 m/s pentru toate secﬂiunile în canalul
interior øi între 0,05 øi 0,49 m/s în canalul exterior (fig. 3).
Vitezele sunt mari în canalul exterior deoarece nu existæ
perturbaﬂii provocate de stor øi astfel nu existæ transfer de
masæ dintre cele douæ canale, atunci când storul este coborât
pânæ jos.
În canalul exterior vitezele sunt mai mari cætre stor, iar
în canalul interior vitezele mai mari se înregistreazæ în
apropierea vitrajului interior.

Fig. 2 Spectrele de temperaturæ

Fig. 3 Spectrele de vitezæ

Vitezele din canalul exterior scad odata cu ridicarea
storului, iar în canalul interior vitezele cresc direct proporﬂional cu gradul de ridicare a storului.

Fig. 4 Curbele de variaﬂie ale temperaturilor pentru cele 4 niveluri de ridicare a jaluzelei:
a) secﬂiunea de intrare; b)secﬂiunea de mijloc; c) secﬂiunea de ieøire
REVISTA DE INSTALAﬁII 3/2017
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Valorile temperaturilor variazæ în lungul faﬂadei, fiind
evident mai mari în canalul exterior, crescætoare dinspre
vitraj spre stor øi descrescætoare dispre stor spre vitraj, în
canalul interior. Storul acﬂioneazæ ca o barieræ pentru fluxul
radiativ, acumulând cælduræ øi diminuând efectul de
încælzire a aerului în canalul øi pe vitrajul interior pentru
cazurile în care storul este ridicat pânæ la jumætate.
Pentru toate nivelurile de ridicare a jaluzelei, temperatura vitrajului interior variazæ între 26,7÷28,6°C iar a
vitrajului exterior între 30÷30,5°C .
Valorile cele mai ridicate ale temperaturii aerului se înregistreazæ în secﬂiunile de mijloc øi de ieøire ale canalul
faﬂadei, fig.4.b øi 4.c. Temperaturile aerului devin apropiate
pentru toate nivelurile de ridicare a storului, variind între 30
øi 31°C.
Pentru fiecare nivel de studiu a storului au fost calculate
valorile criteriilor adimensionale Re, Pr, Nu øi coeficienﬂii
de transfer convectiv (α) la suprafeﬂele elementelor delimitatoare, respectiv αc (convectiv+radiativ) în canalele faﬂadei
(Tabelul 1).
În Tabelul 1 sunt prezentate valorile coeficienﬂilor de
transfer, calculaﬂi pentru cele douæ canale ale faﬂadei în
funcﬂie de regimul de curgere øi temperaturile suprafeﬂelor
delimitatoare ale canalelor, pentru fiecare nivel de ridicare a
storului în canalul faﬂadei.
Coeficientul de transfer convectiv variazæ între 0.61 øi
0.95 (W/m 2 K) pentru canalul exterior. Cea mai mare
valoare a coeficientului de schimb convectiv pentru canalul
interior este înregistratæ atunci când storul este ridicat 75%,
ajungând la valoarea de 1.22 (W/m2K), iar pentru celelalte
niveluri de ridicare, coeficientul convectiv de schimb de
cælduræ are o valoare apropiatæ, variind între 1.07 (W/m2K)
øi 1.19 (W/m2K).
4. EFICIENﬁA IZOLÆRII DINAMICE
Pentru evaluarea comparativæ a efetului energetic al
storului la diferite niveluri de ridicare a acestuia, asupra
regimului termic din canalul faﬂadei, s-a calculat, pentru
fiecare nivel de ridicare a storului, “eficienﬂa izolærii
dinamice” care este definitæ [1] ca raport între fluxul de
cælduræ evacuat de curentul de aer exhaustat din canalul
faﬂadei (Qr) øi fluxul total de cælduræ introdus în sistem, din
exterior (Qinc).

Qr
ε = _____
Qinc

(1)

Datoritæ regimului termic diferit, indus în cele douæ
compartimente ale canalului faﬂadei de prezenﬂa protecﬂiei
solare, fluxul total evacuat Q r se determinæ ca sumæ a
fluxurilor parﬂiale:
Qrc1 = mvc1 . cp . Δtc1
(2)
Qrc2 = mvc2 . cp . Δtc2

(3)

unde:
mvc1 - fluxul masic de aer evacuat din canalul exterior al
faﬂadei;
mvc2 -fluxul masic de aer evacuat din canalul interior al
faﬂadei;
cp - cældura specificæ a aerului;
Δtc1 = tc1 - text - diferenﬂa dintre temperaturile aerului la
ieøirea øi intrarea în canalul exterior al faﬂadei;
Δtc2 = tc2 - text - diferenﬂa dintre temperaturile aerului la
ieøirea øi intrarea in canalul interior al faﬂadei.
Fluxul termic receptat din mediul exterior introdus în
spaﬂiul protejat, prin radiaﬂie øi convectie, respectiv în
canalul faﬂadei dublu vitrate, se determinæ cu relaﬂia:
Qinc = Πτi . A . I +kglo (text = tint) + Qrc1 + Qrc2 (4)
unde:
Πτi – produsul transmitanﬂelor suprafeﬂelor intermediare;
kglo – coeficientul global de transfer de cælduræ;
tint – temperatura aerului interior, în spaﬂiul protejat;
text – temperatura aerului exterior;
I- intensitatea radiaﬂiei solare globale, normalæ pe suprafaﬂa faﬂadei;
A- suprafaﬂa faﬂadei.
1
1
k glo =
=
(5)
ΣR i
δ
1
1
+
+Σ i
λ
αext α int
unde ΣR i reprezintæ rezistenﬂele la transfer termic,
conductiv, convectiv øi radiativ, prin elementele faﬂadei [3].
În Tabelul 2 sunt prezentate valorile comparative ale
eficienﬂei dinamice a protecﬂiei solare, calculatæ conform
relaﬂiei (1), corespunzætor nivelurilor de ridicare a storului.
Tabelul 1

Coeficienﬂi de transfer de cælduræ convectiv øi radiativ (αc) pe suprafeﬂele delimitatoare øi în canalele faﬂadei
No.
crt.
1

Configuraﬂia
faﬂadei
Canal exterior

Grad de
ridicare
0%
25%
50%
75%

Vmed

Tmed

Re

Pr

Nu

αv

αp

αk

0,34
0,25
0,356
0,203

31,32
31,65
31,34
30,87

2459,6
1808,5
2575,3
1468,5

0,77
0,77
0,77
0,77

10,6
8,29
11,0
7,02

12
12
12
12

8,51
6,64
8,83
5,63

0,92
0,72
0,95
0,61

2

Canal interior

0%
25%
50%
75%

0,545
0,576
0,627
0,642

30,2
30,32
30,37
30,41

10803,4
11417,9
12428,8
12726,2

0,77
0,77
0,77
0,77

34,65
36,22
38,77
39,5

8
8
8
8

8,51
6,64
8,83
5,63

1,07
1,12
1,19
1,22
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EFICIENﬁÆ ENERGETICÆ
Tabelul 2
Eficienﬂa izolærii dinamice
No.
crt.

Grad de ¶Πτi.A.I
ridicare
[W]

kglo
[W]

mvc1
[kg/s]

mvc2
[kg/s]

Δtc1
[K]

Δtc2
[K]

Qrc1
[W]

Qrc2
[W]

Qr
[W]

Qinc
[W]

ε
[%]

1

0%

0

0,077

0,0468

0,2253

1,37

0,88

64,60

199,56

264,16

264,93

99,7

2

25%

164,85

0,077

0,0344

0,2381

1,55

0,33

53,74

79,09

132,83

298,45

44,5

3

50%

329,72

0,077

0,049

0,2592

0,85

0,32

41,98

83,48

125,45

455,94

27,5

4

75%

494,58

0,077

0,0279

0,2654

0,57

0,21

16,04

56,09

72,15

567,49

12,7

Debitul masic de aer circulat în canalele faﬂadei (mvc1 øi
mvc2) a fost calculat corespunzætor vitezelor medii rezultate
pentru ipotezele de modelare.
Valorile intensitæﬂilor radiaﬂiei solare incidente pe suprafeﬂele intermediare ale faﬂadei s-au determinat în funcﬂie
de indicii de refracﬂiei τi ai vitrajelor.
Protecﬂia solaræ a fost consideratæ ca suprafaﬂæ opacæ,
indicele de refracﬂie fiind asimilat cu procentul suprafeﬂei
libere corespunzætor gradului de ridicare a storului.
Eficienﬂa de izolare dinamicæ are valoarea maximæ de
pânæ 99%, atunci când storul este complet coborât (0%) øi
eficienﬂa minimæ este de 11,2% pentru cazul în care storul
este ridicat 75%.

Din analiza gradul de ridicate a storului amplasat în
interiorul canalului unei faﬂade dublu vitrate, se poate
concluziona cæ, în raport cu „eficienﬂa de izolare dinamicæ”,
folosirea jaluzelei ca stor pe întreaga lungime a canalului,
este cea mai eficientæ utilizare a jaluzelei.
Eficienﬂa protecﬂiei solare, este invers proporﬂionalæ cu
gradul de ridicare a jaluzelei în canalul faﬂadei.

5. CONCLUZII
Acest studiu s-a axat pe analiza diferitelor niveluri de
ridicare a storului în canalul unei faﬂade dublu vitrate asupra
eficienﬂei izolærii dinamice.
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ECHIPAMENTE

Wilo brings new generation of tried and
tested heating pump to the market
Dortmund/Frankfurt. With perfect timing at the
world’s leading trade fair - ISH 2017 - Wilo is bringing the
new generation of the Wilo-Yonos PICO series to the
market. A range of new features has been added to this
renowned circulator for residential buildings and in so
doing, underpins the Dortmund manufacturer’s claim of
‘bringing the future’ to Frankfurt.
“With this new version, we have succeeded in not only

upgrading one of the most established products in the
market, but also to an extent, we have been able to reinvent
it thanks to new functionality and ease of use”, explains
Giovanna Loi Le Carreres, Product Manager for Wilo.
“Energy performance plays a major role of course, and
many successful existing features have been kept. As in the
previous version, the outstanding Wilo ECM technology
performance is combined with a precise setting of 0.1m”,
explains the product manager. “In
addition, energy consumption can be
monitored continuously on the LED
display.”
New Green Button Technology
In addition to energy performance,
ease of use also plays a major role: “The
Yonos range already enjoys exceptional
popularity for its easy installation and
setting, as well as for maintenance”, adds
Giovanna Loi le Carreres. “The new
features reinforce these traditional
qualities. Thanks to the Green Button
Technology and to the use of symbols, it
is simple for the customer to set the
pump. A push button has been added to
separate the setting operation and the
functions activation.“
Compact design

With the combination of outstanding energy performance and ease of use and installation,
Wilo-Yonos PICO remains the benchmark in the small pump marketplace.
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Together with the new functions, the
compactness of Wilo-Yonos PICO has
been dramatically improved to make it
easy to install and use in any application.
Front access to motor screws and the
Wilo connector position, contribute to
the adaptability of the pump in any
installation. New ease of use functions
make maintenance far easier for the
installer.
“For example, manual restart is a
response to a specific request from the
market”, explains Giovanna Loi le
Carreres, “as is the new constant speed
mode.”

REGLEMENTÆRI

Prezentarea elementelor definitorii ale Hotærârii de
Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de
elaborare øi conﬂinutul-cadru al documentaﬂiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiﬂii finanﬂate din fonduri publice (III)
Prof. dr. ing. d. h. c. Liviu DUMITRESCU, Preøedinte de Onoare AIIR
Hotærâre nr. 907/29.11.2016 reglementeazæ etapele de elaborare øi conﬂinutul cadru al
documentaﬂiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor sau ale proiectelor noi de investiﬂii în
domeniul construcﬂiilor, a lucrærilor de intervenﬂii la construcﬂii existente øi a altor lucræri de investiﬂii,
ale cæror cheltuieli, destinate realizærii de active fixe de natura domeniului public øi/sau privat al statului
sau unitæﬂii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice øi/sau juridice,
se finanﬂeazæ total sau parﬂial din fonduri publice.
În Hotærârea 907, pentru prima datæ dupæ peste 20 de ani, s-a revenit la elaborarea temei de
proiectare pentru realizarea proiectelor. De asemenea trebuie menﬂionat øi faptul cæ se precizeazæ
obligativitatea ca documentaﬂiile tehnico-economice, prevæzute în hotærâre sæ fie elaborate de
operatori economici sau persoane fizice autorizate care presteazæ servicii de proiectare în domeniu.

Aøa cum am arætat în nr. 1/2017 al REVISTEI DE
INSTALAﬁII, Hotærârea de guvern nr. 907 din 29 noiembrie
2016, reglementeazæ etapele de elaborare øi conﬂinutul cadru al
documentaﬂiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor, a proiectelor noi de investiﬂii în domeniul construcﬂiilor, a lucrærilor de intervenﬂie la construcﬂiile existente øi a
altor lucræri de investiﬂii ale cæror cheltuieli, destinate realizærii
de active fixe de natura domeniului public øi/sau privat al statului sau unitæﬂi administrativ teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice sau juridice ce se finanﬂeazæ
total sau parﬂial din fondurile publice.
Dacæ în hotærârea 28 din 9 ianuarie 2008, conﬂinutul cadru
al documentaﬂiilor tehnico-economice aferente investiﬂiilor
publice cuprindea: conﬂinutul-cadru al studiului de prefezabilitate, conﬂinutul-cadru al studiului de fezabilitate øi conﬂinutul-cadru al documentaﬂiei de avizare a lucrærilor de intervenﬂii,
hotærârea 907 din 29 noiembrie 2016, cuprind patru etape de
realizare a documentaﬂiilor:
etapa I cuprinde: nota conceptualæ øi tema de proiectare;
etapa a II-a cuprinde: studiul de prefezabilitate, dupæ caz;
studiul de fezabilitate sau documentaﬂia de avizare a lucrærilor
de intervenﬂii, dupæ caz;
etapa a III-a cuprinde: proiect pentru autorizarea/desfiinﬂarea executærii lucrærilor;
etapa a IV-a cuprinde: proiectul tehnic de execuﬂie.
În conformitate cu prevederile hotærârii 907 din 29 noiembrie 2016, nota conceptualæ este documentaﬂia întocmitæ de
beneficiarul investiﬂiei în scopul justificærii necesitæﬂii øi oportunitæﬂii realizærii unui obiectiv de investiﬂii, finanﬂat total sau
parﬂial din fonduri publice øi se evidenﬂiazæ datele preliminare
necesare implementærii obiectivului de investiﬂii propus øi se
prezintæ informaﬂii cu privire la estimarea suportabilitæﬂii
investiﬂiei publice.
Prin nota conceptualæ se evidenﬂiazæ datele preliminare
necesare implementærii obiectivului de investiﬂii propus øi se

prezintæ informaﬂii cu privire la estimarea suportabilitæﬂii
investiﬂiei publice.
Conform prevederilor din hotærârea 907 din 29 noiembrie
2016, Tema de proiectare exprimæ intenﬂiile investiﬂionale øi
nevoile funcﬂionale ale beneficiarului investiﬂiei, evidenﬂiate în
nota conceptualæ, determinând concepﬂia de realizare a obiectivului de investiﬂii, în funcﬂie de condiﬂionærile tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecﬂie a mediului
natural øi a patrimoniului cultural sau alte condiﬂionæri
specifice obiectivului de investiﬂii.
Tema de proiectare se elaboreazæ de cætre beneficiarul
investiﬂiei sau, dupæ caz, de cætre proiectanﬂi sau consultanﬂi
care presteazæ servicii de proiectare sau consultanﬂæ în domeniu
øi se aprobæ de cætre beneficiar. Conﬂinutul temei de proiectare
se adapteazæ de cætre beneficiar, în funcﬂie de specificul sau
categoria øi clasa de importanﬂæ, precum øi de complexitatea
obiectivului de investiﬂii propus.
Trebuie menﬂionat faptul cæ pentru prima datæ, prin
Hotærârea 907/2016, se precizeazæ obligativitatea ca documentaﬂiile tehnico economice, prevæzute în hotærâre, sæ fie elaborate de operatori economici sau persoane fizice autorizate care
presteazæ servicii de proiectare în domeniu.
În continuare se prezintæ partea a doua a Hotærârii
907/2016 în care sunt date anexele de la hotærâre care cuprind
conﬂinutul cadru al: documentaﬂiei de avizare a lucrærilor de
intervenﬂie, al metodologiei privind elaborarea devizului
general øi a devizului pe obiect, al metodologiei privind
elaborarea devizului general al obiectivului de investiﬂii.
În numerele urmætoare ale REVISTEI DE INSTALAﬁII se
vor prezenta anexele care cuprind: conﬂinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executærii lucrærilor de construire PAC, conﬂinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executærii lucrærilor de desfiinﬂare - PAD, precum øi conﬂinutulcadru al proiectului de organizare a execuﬂiei lucrærilor – POE
øi conﬂinutul cadru al proiectului tehnic de execuﬂie.
REVISTA DE INSTALAﬁII 3/2017

13

REGLEMENTÆRI

Hotærârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
øi conﬂinutul-cadru al documentaﬂiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiﬂii finanﬂate din fonduri publice (Anexele 5-8)
Anexa 5. Conﬂinut-cadru al DOCUMENTAﬁIEI DE
AVIZARE a lucrærilor de intervenﬂii
Conﬂinutul-cadru al documentaﬂiei de avizare a lucrærilor de intervenﬂii poate fi adaptat, în funcﬂie de specificul
øi complexitatea obiectivului de investiﬂii propus.
Piesele scrise ale documentaﬂiei de avizare a lucrærilor
de intervenﬂie cuprind:
Informaﬂii generale privind obiectivul de investiﬂii:
- Denumirea obiectivului de investiﬂii;
- Ordonator principal de credite/investitor;
- Ordonator de credite (secundar/terﬂiar);
- Beneficiarul investiﬂiei
- Elaboratorul documentaﬂiei de avizare a lucrærilor de
intervenﬂie.
Situaﬂia existentæ øi necesitatea realizærii obiectivului de
investiﬂii:
- Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaﬂie øi
acorduri relevante, structuri instituﬂionale øi financiare;
- Analiza situaﬂiei existente øi identificarea deficienﬂelor;
- Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiﬂiei publice.
Descrierea construcﬂiei existente:
- Particularitæﬂi ale amplasamentului:
o descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/
extravilan, suprafaﬂa terenului,dimensiuni în plan);
o relaﬂii cu zone învecinate, accesuri existente øi/sau
cæi de acces posibile;
o datele seismice øi climatice;
o studii de teren:
• studiu geotehnic pentru soluﬂia de consolidare a
infrastructurii conform reglementærilor tehnice
în vigoare;
• studii de specialitate necesare, precum studii
topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupæ
caz;
o situaﬂia utilitæﬂilor tehnico-edilitare existente;
o analiza vulnerabilitæﬂilor cauzate de factori de risc,
antropici øi naturali, inclusiv de schimbæri climatice
ce pot afecta investiﬂia;
o informaﬂii privind posibile interferenﬂe cu monumente istorice/de arhitecturæ sau situri arheologice
pe amplasament sau în zona imediat învecinatæ;
existenﬂa condiﬂionærilor specifice în cazul existenﬂei unor zone protejate.
- Regimul juridic:
o natura proprietæﬂii sau titlul asupra construcﬂiei
existente, inclusiv servituﬂi, drept de preempﬂiune;
o destinaﬂia construcﬂiei existente;
14
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o includerea construcﬂiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum øi zonele de protecﬂie ale acestora
øi în zone construite protejate, dupæ caz;
o informaﬂii/obligaﬂii/constrângeri extrase din
documentaﬂiile de urbanism, dupæ caz.
- Caracteristici tehnice øi parametri specifici:
o categoria øi clasa de importanﬂæ;
o cod în Lista monumentelor istorice, dupæ caz;
o an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp
de construcﬂie;
o suprafaﬂa construitæ;
o suprafaﬂa construitæ desfæøuratæ;
o valoarea de inventar a construcﬂiei;
o alﬂi parametri, în funcﬂie de specificul øi natura
construcﬂiei existente.
- Analiza stærii construcﬂiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice øi/sau ale auditului energetic, precum øi ale
studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiazæ de regimul de protecﬂie de monument istoric øi al
imobilelor aflate în zonele de protecﬂie ale monumentelor
istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenﬂia
degradærile, precum øi cauzele principale ale acestora, de
exemplu: degradæri produse de cutremure, acﬂiuni climatice,
tehnologice, tasæri diferenﬂiate, cele rezultate din lipsa de
întreﬂinere a construcﬂiei, concepﬂia structuralæ iniﬂialæ
greøitæ sau alte cause identificate prin expertiza tehnicæ.
- Starea tehnicæ, inclusiv sistemul structural øi analiza
diagnostic, din punctul de vedere al asigurærii cerinﬂelor
fundamentale aplicabile, potrivit legii.
- Actul doveditor al forﬂei majore, dupæ caz.
Concluziile expertizei tehnice øi, dupæ caz, ale auditului
energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:
1) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a
alcætuirilor constructive ce utilizeazæ substanﬂe nocive,
studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitæﬂii conformærii spaﬂiale a clædirii existente cu normele
specifice funcﬂiunii øi a mæsurii în care aceasta ræspunde
cerinﬂelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite
prin tema de proiectare.
o clasa de risc seismic;
o prezentarea a minimum douæ soluﬂii de intervenﬂie;
o soluﬂiile tehnice øi mæsurile propuse de cætre expertul tehnic øi, dupæ caz, auditorulenergetic spre a
fi dezvoltate în cadrul documentaﬂiei de avizare a
lucrærilor de intervenﬂii;
o recomandarea intervenﬂiilor necesare pentru asigurarea funcﬂionærii conform cerinﬂelor øi conform
exigenﬂelor de calitate.

REGLEMENTÆRI
Identificarea scenariilor/opﬂiunilor tehnico-economice
(minimum douæ) øi analiza detaliatæ a acestora
- Soluﬂia tehnicæ, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, funcﬂional- arhitectural øi economic,
cuprinzând:
o descrierea principalelor lucræri de intervenﬂie
pentru:
• consolidarea elementelor, subansamblurilor sau
a ansamblului structural;
• protejarea, repararea elementelor nestructurale
øi/sau restaurarea elementelor arhitecturale øi a
componentelor artistice, dupæ caz;
• intervenﬂii de protejare/conservare a elementelor naturale øi antropice existente valoroase,
dupæ caz;
• demolarea parﬂialæ a unor elemente structurale/
nestructurale, cu/færæ modificarea configuraﬂiei
øi/sau a funcﬂiunii existente a construcﬂiei;
• introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
• introducerea de dispozitive antiseismice pentru
reducerea ræspunsului seismic al construcﬂiei
existente;
o descrierea, dupæ caz, øi a altor categorii de lucræri
incluse în soluﬂia tehnicæ de intervenﬂie propusæ,
respectiv hidroizolaﬂii, termoizolaﬂii, repararea/înlocuirea instalaﬂiilor/echipamentelor aferente
construcﬂiei, demontæri/montæri, debranøæri/branøæri, finisaje la interior/exterior, dupæ caz, îmbunætæﬂirea terenului de fundare, precum øi lucræri
strict necesare pentru asigurarea funcﬂionalitæﬂii
construcﬂiei reabilitate;
o analiza vulnerabilitæﬂilor cauzate de factori de risc,
antropici øi naturali, inclusiv de schimbæri climatice
ce pot afecta investiﬂia;
o informaﬂii privind posibile interferenﬂe cu monumente istorice/de arhitecturæ sau situri arheologice
pe amplasament sau în zona imediat învecinatæ;
existenﬂa condiﬂionærilor specifice în cazul existenﬂei unor zone protejate;
o caracteristicile tehnice øi parametrii specifici investiﬂiei rezultate în urma realizærii lucrærilor de
intervenﬂie.
- Necesarul de utilitæﬂi rezultate, inclusiv estimæri
privind depæøirea consumurilor iniﬂiale de utilitæﬂi øi modul
de asigurare a consumurilor suplimentare
- Durata de realizare øi etapele principale corelate cu
datele prevæzute în graficul orientativ de realizare a investiﬂiei, detaliat pe etape principale
- Costurile estimative ale investiﬂiei
o costurile estimate pentru realizarea investiﬂiei, cu
luarea în considerare a costurilor unor investiﬂii
similare;
o costurile estimative de operare pe durata normatæ
de viaﬂæ/amortizare a investiﬂiei.
- Sustenabilitatea realizærii investiﬂiei:
o impactul social øi cultural;
o estimæri privind forﬂa de muncæ ocupatæ prin realizarea investiﬂiei: în faza de realizare, în faza de operare;

o impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitæﬂii øi a siturilor protejate,
dupæ caz.
- Analiza financiaræ øi economicæ aferentæ realizærii
lucrærilor de intervenﬂie:
o prezentarea cadrului de analizæ, inclusiv specificarea perioadei de referinﬂæ øi prezentarea scenariului de referinﬂæ;
o analiza cererii de bunuri øi servicii care justificæ
necesitatea øi dimensionarea investiﬂiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu øi lung;
o analiza financiaræ; sustenabilitatea financiaræ;
o analiza economicæ; analiza cost-eficacitate;
o analiza de riscuri, mæsuri de prevenire/diminuare a
riscurilor.
Scenariul/Opﬂiunea tehnico-economic(æ) optim(æ),
recomandat(æ)
- Comparaﬂia scenariilor/opﬂiunilor propus(e), din punct
de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitæﬂii øi
riscurilor
- Selectarea øi justificarea scenariului/opﬂiunii optim(e),
recomandat(e)
- Principalii indicatori tehnico-economici aferenﬂi
investiﬂiei:
o indicatori maximali, respectiv valoarea totalæ a
obiectivului de investiﬂii, exprimatæ în lei, cu TVA
øi, respectiv, færæ TVA, din care construcﬂii-montaj
(C+M), în conformitate cu devizul general;
o indicatori minimali, respectiv indicatori de performanﬂæ - elemente fizice/capacitæﬂifizice care sæ
indice atingerea ﬂintei obiectivului de investiﬂii - øi,
dupæ caz, calitativi, în conformitate cu standardele,
normativele øi reglementærile tehnice în vigoare;
o indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de
rezultat/operare, stabiliﬂi în funcﬂie de specificul øi
ﬂinta fiecærui obiectiv de investiﬂii;
o durata estimatæ de execuﬂie a obiectivului de
investiﬂii, exprimatæ în luni.
- Nominalizarea surselor de finanﬂare a investiﬂiei publice,
ca urmare a analizei financiare øi economice: fonduri proprii,
credite bancare, alocaﬂii de la bugetul de stat/ bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite
Urbanism, acorduri øi avize conforme
- Certificatul de urbanism emis în vederea obﬂinerii
autorizaﬂiei de construire
- Studiu topografic, vizat de cætre Oficiul de Cadastru øi
Publicitate Imobiliaræ
- Extras de carte funciaræ, cu excepﬂia cazurilor speciale,
expres prevæzute de lege
- Avize privind asigurarea utilitæﬂilor, în cazul suplimentærii capacitæﬂii existente
- Actul administrativ al autoritæﬂii competente pentru
protecﬂia mediului, mæsuri de diminuare a impactului,
mæsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaﬂia
tehnico-economicæ
- Avize, acorduri øi studii specifice, dupæ caz, care pot
condiﬂiona soluﬂiile tehnice, precum:
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o studiu privind posibilitatea utilizærii unor sisteme
alternative de eficienﬂæ ridicatæ pentru creøterea
performanﬂei energetice;
o studiu de trafic øi studiu de circulaﬂie, dupæ caz;
o raport de diagnostic arheologic, în cazul
intervenﬂiilor în situri arheologice;
o studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;
o studii de specialitate necesare în funcﬂie de
specificul investiﬂiei.
PIESE DESENATE
În funcﬂie de categoria øi clasa de importanﬂæ a obiectivului de investiﬂii, piesele desenate se vor prezenta la scæri
relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:
Construcﬂia existentæ:
o plan de amplasare în zonæ;
o plan de situaﬂie;
o releveu de arhitecturæ øi, dupæ caz, structura øi
instalaﬂii - planuri, secﬂiuni, faﬂade, cotate;
o planøe specifice de analizæ øi sintezæ, în cazul
intervenﬂiilor pe monumente istorice øi în zonele de
protecﬂie aferente.
Scenariul/Opﬂiunea tehnico-economic(æ) optim(æ),
recomandat(æ):
o plan de amplasare în zonæ;
o plan de situaﬂie;
o planuri generale, faﬂade øi secﬂiuni caracteristice de
arhitecturæ, cotate, scheme de principiu pentru
rezistenﬂæ øi instalaﬂii, volumetrii, scheme
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funcﬂionale, izometrice sau planuri specifice, dupæ
caz;
o planuri generale, profile longitudinale øi transversale
caracteristice, cotate, planuri specifice, dupæ caz.
Documentaﬂia de avizare a lucrærilor de intervenﬂii va
avea prevæzutæ, ca paginæ de capæt, pagina de semnæturi,
prin care elaboratorul acesteia îøi însuøeøte øi asumæ datele øi
soluﬂiile propuse, øi care va conﬂine cel puﬂin urmætoarele
date: nr. . ./datæ contract, numele øi prenumele în clar ale
proiectanﬂilor pe specialitæﬂi, ale persoanei responsabile de
proiect - øef de proiect/director de proiect, inclusiv
semnæturile acestora øi øtampila.
Anexa 6 - 7 Conﬂinut cadru al METODOLOGIEI
privind elaborarea devizului general
DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiﬂii
Devizul general este parte componentæ a studiului de
fezabilitate/documentaﬂiei de avizare a lucrærilor de
intervenﬂii.
Devizul general mai cuprinde:
- Documentaﬂii-suport øi cheltuieli pentru obﬂinerea de
avize, acorduri øi autorizaﬂii
- Expertizare tehnicæ
- Certificarea performanﬂei energetice øi auditul energetic al clædirilor
- Proiectare
o Temæ de proiectare

REGLEMENTÆRI
o Studiu de prefezabilitate
o Studiu de fezabilitate/documentaﬂie de avizare a
lucrærilor de intervenﬂii øi deviz general
o Documentaﬂiile tehnice necesare în vederea
obﬂinerii avizelor/acordurilor/autorizaﬂiilor
o Verificarea tehnicæ de calitate a proiectului tehnic øi
a detaliilor de execuﬂie
o Proiect tehnic øi detalii de execuﬂie
- Organizarea procedurilor de achiziﬂie
- Consultanﬂæ
o Managementul de proeict pentru obiectivul de
investiﬂie
o Auditul financiar
- Asistenﬂæ tehnicæ
o Asistenﬂæ tehnicæ din partea proiectantului
o Pe perioada de execuﬂie a lucrærilor
o Pentru participarea proiectantului la fazele incluse
în programul de control al lucrærilor de execuﬂie,
avizat de cætre Inspectoratul de Stat în Construcﬂii
o Dirigenﬂie de øantier
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare øi asistenﬂæ
tehnicæ
- Studii
o Studii de teren
o Raport privind impactul asupra mediului
o Alte studii specifice
- Documentaﬂii-suport øi cheltuieli pentru obﬂinerea de

avize, acorduri øi autorizaﬂii
- Expertizare tehnicæ
- Certificarea performanﬂei energetice øi auditul energetic al clædirilor
- Proiectare
o Temæ de proiectare
o Studiu de prefezabilitate
o Studiu de fezabilitate/documentaﬂie de avizare a
lucrærilor de intervenﬂii øi deviz general
o Documentaﬂiile tehnice necesare în vederea obﬂinerii avizelor/acordurilor/autorizaﬂiilor
o Verificarea tehnicæ de calitate a proiectului tehnic øi
a detaliilor de execuﬂie
o Proiect tehnic øi detalii de execuﬂie
- Organizarea procedurilor de achiziﬂie
- Consultanﬂæ
o Managementul de proiect pentru obiectivul de
investiﬂii
o Auditul financiar
- Asistenﬂæ tehnicæ
o Asistenﬂæ tehnicæ din partea proiectantului
o pe perioada de execuﬂie a lucrærilor
o pentru participarea proiectantului la fazele incluse
în programul de control al lucrærilor de execuﬂie,
avizat de cætre Inspectoratul de Stat în Construcﬂii
o Dirigenﬂie de øantier
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiﬂia de bazæ
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Studii de caz privind stabilitatea termicæ a
încæperilor funcﬂionale de tip birou încælzite
prin sisteme radiante de pardosealæ
Constantin ﬁULEANU, Livia LEANCA, Sergiu ﬁULEANU, Tatiana COLOMIEﬁ, Alexandr ﬁULEANU
Universitatea Tehnicæ din Moldova
În lucrare sunt prezentate rezultatele studiilor de caz cu privire la stabilitatea termicæ a unor încæperi funcﬂionale de tip birou,
efectuate în condiﬂiile climatice ale Republicii Moldova, pentru perioada de iarnæ øi tranziﬂie, la încælzirea acestora prin sisteme de
pardosealæ de joasæ temperaturæ, gestionate din punct de vedere tehnic prin sisteme inteligente de automatizare.
In the paper there are presented the results of the case studies on the thermal stability of office type functional rooms, carried
out in the climatic conditions of the Republic of Moldova, for the winter and transition period, on heating them by low temperature
under floor heating systems, managed from a technical point of view through intelligent automation systems.

1. Introducere
Asigurarea unui regim igienico-sanitar satisfæcætor din
interiorul incintelor, în care îøi desfæøoaræ activitatea cea mai
mare parte a vieﬂii sale omul, poate fi atins numai cu
evidenﬂa stabilitæﬂii termice a încæperilor øi elementelor de
construcﬂie delimitatoare ale clædirilor.
Studiul stabilitæﬂii termice a încæperilor încælzite este
necesar în vederea verificærii construcﬂiei din punctul de
vedere al capacitæﬂii ei de a menﬂine temperatura aerului interior în limitele cerute de confort, în timpul întreruperilor
de funcﬂionare a instalaﬂiei de încælzire.
În prezenta lucrare sunt prezentate rezultatele unui
studiu de caz privind stabilitatea termicæ a unei încæperi
reale de tip birou din Republica Moldova.
2. Prezentarea încæperii experimentate
Investigaﬂiile privind stabilitatea termicæ au fost efectuate pe baza unei încæperi funcﬂionale de tip birou, situatæ
la ultimul nivel din blocul de studii al Facultæﬂii Urbanism øi
Arhitecturæ de la Universitatea Tehnicæ a Moldovei. Peretele exterior al încæperii experimentate este realizat din
panouri de beton cu argilæ expandatæ, având grosimea
stratului de bazæ δ = 0,257 m, tencuit la interior cu un strat
de mortar mixt (nisip-var-ciment) δ = 0,01 m, færæ protecﬂie
termicæ pe suprafaﬂa exterioaræ. Cele trei ferestre ale încæperii experimentale sunt din PVC cu geam termopan øi
vitraj dublu. Îngrædirile încæperii (vitrate øi opace) sunt
orientate la Sud-Vest. Incinta încæperii are dimensiunile
geometrice 3,258 x 8,444 x 2,779 m.
Tavanul încæperii, deoarece aceasta este situatæ la ultimul
nivel al clædirii, este reprezentat de terasa existentæ a
acoperiøului, structuratæ din panouri din beton armat cu
goluri de aer:
δ = 0,22 m, strat de mortar asfaltic;
δ = 0,2 m, strat beton celular autoclavizat (gazobeton);
δ = 0,05 m øi carton bitumat.
Pe suprafaﬂa interioaræ a terasei este montat un tavan
suspendat.
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Fig. 1 Vederea de ansamblu a încæperii experimentate

În partea inferioaræ încæperea este delimitatæ de o
pardosealæ radiantæ, constituitæ din trei circuite spiralæ
realizate din tuburi de polietilenæ reticularæ, montate pe
plæci de polistiren cu nuturi øi racordate la un distribuitorcolector pe care se pot face reglaje de temperaturæ øi debit.
Alimentarea cu energie termicæ a conturilor pardoselei
radiante se realizeazæ de la o microcentralæ electricæ
autonomæ, având puterea de 6,0 kW.
Pentru a putea cerceta regimurile hidro-aero-termice,
încæperea experimentalæ este dotatæ cu douæ tipuri de sisteme de încælzire, unul cu corpuri statice øi unul prin
pardosealæ de joasæ temperaturæ, un sistem de climatizare cu
pompæ de cælduræ „aer-aer” øi un sistem de ventilare
mecanicæ prin aspiraﬂie.
Monitorizarea øi managementul energetic al complexului
nominalizat de instalaﬂii din încæperea experimentalæ se
realizeazæ printr-un sistem integrat modern de automatizare
concept GFR.
Sistemele de automatizare a clædirilor de la GFR sunt
caracterizate printr-o gamæ largæ de produse øi de soluﬂii
pentru integrare DIGICONTROL øi DIGIVISION, care
asiguræ o operare eficientæ din punct de vedere energetic a
clædirii.

ÎNCÆLZIRE

b) Distribuitor – colector

a) Vederea montajului tuburilor circuitului trei
Fig. 2 Elemente componente ale pardoselei radiante

Conceptele unice de la GFR utilizeazæ software-ul
inovator WEBVISION øi starea de funcﬂionare a
componentelor, pentru a crea clædiri øi camere eficiente øi
confortabile care sunt adaptate la nevoile utilizatorilor
individuali.
În Figura 3 este prezentat panoul de automatizæri
concept GFR cu elementele componente øi interfaﬂa de
operare a complexului de sisteme prin WEBVISION.
Acest sistem permite modelarea în dinamicæ øi în timp
real a diferitor combinaﬂii de termoactivare a conturilor
pardoselei radiante. Se cere de remarcat cæ, realizarea
pardoselei a fost conceputæ astfel pentru a se putea cerceta
simultan øi influenﬂa masivitæﬂii pardoselei asupra
transferului de cælduræ din structura pardoselei øi zonele
spaﬂiale adiacente zonelor cu diferite masivitæﬂi. Zona
inferioaræ, situatæ sub încæperea experimentalæ, reprezintæ o
încæpere de tip birou, în care sistemul de încælzire este
centralizat øi funcﬂional, dar care dupæ necesitate poate fi
deconectat de la sistemul centralizat de termoficare, ceea ce
ne permite sæ modelæm diferite soluﬂii øi variante de funcﬂionare a pardoselei radiante (pe subsol încælzit sau
neîncælzit).

Pentru mæsurarea câmpurilor de temperaturi din
pardoseaua radiantæ, în procesul de realizare a acesteia, în
structura pardoselei au fost implementaﬂi 37 senzori de
temperaturæ tip NTC, iar pentru monitorizarea temperaturilor spaﬂiale din incintæ au fost instalaﬂi la diferite cote pe
înælﬂime (0, 1,5 øi 3,0 m) 39 senzori de temperaturæ tip PTC.
Ansamblul de seczori sunt conectaﬂi la un panou de comutare
øi achiziﬂie cu înregistratoare electronice tip TLV-10.
Evoluﬂiile temperaturilor aerului exterior øi a celui din
interiorul încæperii experimentate, au fost procesate în timp
real din sistemul de operare activæ WEBVISION al conceptului GFR de automatizæri, cu care este dotatæ încæperea
experimentalæ.
Temperaturile de la suprafaﬂa elementelor de anvelopæ
(opace øi vitrate) øi a fluxurilor de cælduræ prin acestea au
fost mæsurate cu ajutorul pirometrului cu unde infraroøii de
tip OMEGA OS-620.
Pentru monitorizarea consumurilor de energie (termicæ
øi electricæ) în structura sistemului de instalaﬂii a laboratorului sunt integrate trei contoare electrice øi un contor
termic.
3. Aspecte teoretice

Fig. 3 Vederea panoului de automatizæri a complexului de instalaﬂii din
dotarea încæperii experimentale

Caracteristica de bazæ a stabilitæﬂii termice a încæperilor
în condiﬂii de funcﬂionare a sistemului de încælzire este
amplitudinea diurnæ de oscilaﬂie a temperaturii aerului
interior, care se recomandæ sæ nu depæøeascæ 3˚C. Oscilaﬂia
temperaturii aerului interior depinde de capacitatea de
asimilare a cældurii de cætre elementele de construcﬂie delimitatoare a încæperilor øi a obiectelor (mobilierului),
suprafeﬂele cærora sunt orientate spre interiorul acestora. Cu
cât aceastæ capacitate de asimilare a cældurii este mai mare,
cu atât în încæpere va fi mai micæ oscilaﬂia temperaturii
aerului øi, evident, cu atât mai mare va deveni stabilitatea
termicæ a încæperii.
Metodologiile cunoscute de calcul a capacitæﬂii de
asimilare a cældurii din încæperi øi chiar clædiri în ansamblu,
în particular cea a lui A. M. ØCLOVER øi alﬂii, sunt prea
REVISTA DE INSTALAﬁII 3/2017
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Fig. 4. Curbele de variaﬂie a temperaturiilor aerului exterior øi a celui din interiorul încæperii experimentate în cele opt zile studiate a perioadei de
tranziﬂie iarnæ-primævaræ
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Fig. 4. Curbele de variaﬂie a temperaturiilor aerului exterior øi a celui din interiorul încæperii experimentate în cele opt zile studiate a perioadei de
tranziﬂie iarnæ-primævaræ (continuare)
REVISTA DE INSTALAﬁII 3/2017
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complicate øi implicæ volume mari de lucru. Totodatæ se
cere de remarcat cæ, graﬂie folosirii la efectuarea calculelor
prin aceste metode a unor caracteristici termofizice
aproximative ale materialelor elementelor de îngrædire,
deoarece nu se cunoaøte la concret care este compoziﬂia øi
greutatea specificæ a materialelor structurilor de protecﬂie,
cantitatea mobilierului din încæperi precum øi amplasarea
lui în raport cu elementele delimitatoare, degajærile
interioare de cælduræ etc., aceste calcule în cele mai dese
cazuri nu se justificæ.
În literatura øtiinﬂificæ periodicæ, pentru cercetarea
regimului de ræcire øi încælzire a clædirilor (încæperilor) se
justificæ aplicabilitatea legitæﬂilor teoriei regimului termic
regulat. Conform acestei teorii, dupæ un interval relativ mic
de timp, procesul de ræcire sau încælzire al clædirii (încæperii)
trece din faza neordonatæ în una ordonatæ , continuînd
ulterior sæ se supunæ legitæﬂilor regimului termic regulat.
Prin prezenta lucrare se încearcæ punerea în aplicare a
principiilor teoriei regimului termic regulat pentru estimarea stabilitæﬂii termice a încæperilor funcﬂionale de tip
birou, dupæ ritmul de ræcire (încælzire) al acesteia.
Variaﬂia temperaturii aerului încæperii la încetarea
funcﬂionærii sistemului de încælzire se exprimæ exponenﬂial
cu formula:

−

z
m

(1)
în care: ti øi t'i - temperatura
aerului din încæpere în momentul încetærii furnizærii
cældurii øi dupæ expirarea a z ore, corespunzætor, în ˚C;
t e - temperatura aerului exterior (medie pe perioada
nefuncﬂionærii sistemului de încælzire), în ˚C;
m - coeficient care caracterizeazæ capacitatea de asimilare (acumulare) a cældurii de cætre încæpere. Este o
caracteristicæ complexæ care ia în consideraﬂie capacitatea de
asimilare a cældurii de cætre elementelor de construcﬂie
delimitatoare exterioare øi interioare ale încæperii, altfel spus
m caracterizeazæ stabilitatea termicæ în ansamblu a încæperii
sau clædirii.
Din relaﬂia (1) caracteristica m este egalæ cu logaritmul
natural al variaﬂiei diferenﬂei relative de temperaturæ, într-o
unitate de timp:
z
m=
(2)
t′ − t
ln i e
t i − te
t i = (t′i − te ) ⋅ e

+ te

Valoarea coeficientului de asimilare termicæ m poate fi
determinatæ pe cale grafoanaliticæ sau experimental. Estimarea grafoanaliticæ a acestui coeficient pentru încæperea
experimentalæ ne conduce la o valoare m = 68. Comparând

ÎNCÆLZIRE

rezultatele calculelor efectuate cu relaﬂia (1) folosind
valoarea obﬂinutæ a coeficientului m cu cele înregistrate
în timp real de software-ul WEBVISION constatæm o
abatere de la +
_ 0,63 pânæ la +_ 2,4 %.
4. Rezultatele studiului de caz
Folosind posibilitæﬂile sistemului de operare
WEBVISION al conceptului GFR de automatizæri sau studiat evoluﬂiile în timp real ale variaﬂiilor
temperaturilor aerului exterior øi respectiv interior pe
durata a opt zile din perioada de tranziﬂie iarnæprimævaræ, dupæ finalizarea sezonului de încælzire
centralizatæ a clædirii, încæperea fiind încælzitæ prin
sistemul de pardosealæ.
Conform prevederilor normelor actuale [3] pentru
asigurarea condiﬂiilor de confort termic, în clædirile
locative øi cele obøteøti, amplitudinea oscilaﬂiei
temperaturii aerului interior nu trebuie sæ depæøeascæ
1,5 ˚C. Din rezultatele studiilor de caz efectuate putem
observa cæ pentru øapte zile din cele opt luate în
studiu, recomandærile normelor nu se respectæ,
amplitudinea de variaﬂie a temperaturii aerului interior,
atât pe perioada de noapte cât øi pe perioada de zi,
depæøeøte valoarea normativæ.
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Concluzii
Din rezultatele studiului efectuat se desprinde
concluzia cæ, dacæ admitem chiar funcﬂionarea øi a
conturului trei al pardoselei radiante din încæperea
experimentalæ, acest mod de încælzire puﬂin posibil cæ
ar fi asigurat condiﬂiile normative de stabilitate termicæ
a încæperii în perioada de tranziﬂie iarnæ-primævaræ,
nemaivorbind de perioada de iarnæ. Altfel spus,
sistemele tradiﬂionale de încælzire prin pardosele cu
masæ termicæ mare nu reuøesc sæ menﬂinæ o
temperaturæ constantæ în încæpere, concluzie la care au
ajuns øi alﬂi cercetætori, preocupaﬂi de domeniul
instalaﬂiilor de încælzire de joasæ temperaturæ.
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NH 3 A N D C O 2 R E F R I G E R A T I O N
APPLICATIONS
G. TÂRLEA - Tecnical University of Civil Engineering,
A. TÂRLEA, M. VINCERIUC, I. ZABET, Romanian General Association of Refrigeration
Romania signed Kyoto and Montreal Protocol and in the same time as a new member of EU has the obligation to respect the
environmental legislation. Minimizing the presence in the atmosphere of F-gases deriving from activities in the field of
re fri g e rati o n , ai r-co n d i ti o n i n g an d h e at p u m p s, can o n l y be carri e d o u t b y o b se rvi n g th e « F -G as Re g u l ati o n » , n am e l y th e (U E)
5 1 7 /2 0 1 4 Re g u l ati o n . In th i s p ap e r, th e e co l o g i cal al te rn ati ve s R7 1 7 an d R7 4 4 are p re se n te d i n a l ab o rato ry re fri g e rati o n stu d y
cases. Thermodynamic properties of these simulations were done using software Pack Calculation Pro.
România a semnat Protocoalele de la Kyoto øi Montreal øi ca nouæ membræ a UE trebuie sæ respecte legislaﬂia de mediu în
vigoare. Un astfel de Regulament este cel denumit “F-Gases” (UE) 517/2014. În prezenta lucrare sunt realizate studii comparative
cu agenﬂii frigorifici R717 øi R744 într-un studiu de caz dintr-un laborator al Universitæﬂii în care lucreazæ autorii. Pentru simulæri a
fost utilizat softul Pack Calculation Pro.

Introduction
To implement the International Legislation, in the
future it is necessary to retrofit HFC refrigerant with an
ecological refrigerant R717 or R744 which has the
advantage of a lower GWP.
Ecological Alternative R – 717
During the last four years in Romania, the following
commercial, industrial and domestic refrigeration fields
were developed: pork slaughterhouses, storage rooms,
logistic parks, warehouses, farms, beer factories, poultry
slaughterhouses, soft drinks factories, diary factories, wine
factories, ice rink, supermarkets etc. Industrial refrigeration
plants were made in one/two compression stage, cascade
with conventional equipment as: evaporators, pumps, heat
exchangers, evaporative condensers, tanks, vessels for high
pressure and low pressure, stainless steel tubes, valves and
automatic systems and worked with R404A, R 134a, R744
and R 717.
Ecological Alternative R - 744
In the last four years in Romania, the commercial
refrigeration field was developed. Each supermarket
refrigeration plant used cascade (hybrid more than 70%) or
booster (about 30% transcritic) CO2 systems with conventional equipment.
The first supermarket cascade systems were built in
Romania with Carrier Hauser and EPTA products,
between 2012 and 2013, with German Design. Today there
are more than one hundred (100) such systems, designed
and built in Romanian companies as: Frigotehnica, Pro
Refrigeration, DAAS and Erromed etc. Some examples of
such objectives working with R134a / R744 are in cities as
Galati, Petrosani, Navodari, Medgidia, Bucharest, Iasi,
Constanta, Craiova (Tarlea et al., 2013).
The first Romanian supermarket booster (transcritical)
system was built in 2013 by Frigotehnica and belonged to
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Carrefour Hypermarket Galati. In 2014 and 2015 DAAS
and Frigotehnica built and improved with transcritic CO2
systems Carrefour Constanta, Ploiesti and Megamall,
Vulcan Bucharest. In the present, many companies and
owners are retrofitting, improving and building these
ecological systems in Romania and abroad with Romanian
work and intelligence.
The R-744 transcritic new hypermarket in Galati is
based on the requirements and internal design and achieved
complete refrigeration plant at the proper operating
conditions.
T11
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Fig.1. Technical drawing
T1 - Refrigerant temperature at suction compressor
T2 - Refrigerant temperature at discharge compressor
T3 - Refrigerant temperature at condenser inlet
T4 - Refrigerant temperature at condenser outlet
T5 - Air temperature at inlet of evaporator 1
T6 - Air temperature at outlet of evaporator 1
T7 - Refrigerant temperature at discharge of evaporator 1
T8 - Air temperature at inlet of evaporator 2
T9 - Air temperature at outlet of evaporator 2
T10 - Refrigerant temperature at discharge of evaporator 2
T11 - Air temperature at condenser inlet
T11 - Air temperature at condenser outlet
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Installation was made entirely with
Romanian mounting division, being subjected
to a regime of installation particularly
manufacturing, testing and certification
considering the very high pressures. The
system allows heat recovery and its use for
the preparation of hot water for space heating
and sanitary purposes of the hypermarket.
To optimize operation in the climatic
zone, technical solutions for CO 2 sub
cooling and parallel compression were
adopted. In 2016 was built by Frigotehnica
the first Romanian R -744 pumped system in
Tulcea (Bakery).
The refrigeration system theoretically
analyzed, worked with R404A refrigerant at
an evaporating temperature between -23 °C
and 7.2 °C and condensing temperature
between 10 °C and 60 °C. The refrigeration
(classical one stage vapor compression)
system was a modulated system with two
compressors and used the pulse width
modulation technology (Tarlea et al., 2011). In this way the
energy consumption was minimized through continuous
modulation of the refrigeration capacity. In Figure 1, the
technical drawing of the refrigerating system is presented.
The cooling capacity (Q0) was 100 kW.
To calculate the TEWI factor (Total Equivalent
Warming Impact relations are explained in the Standard EN
378-1) the following assumptions were made: mass of
refrigerants was: 14kg for R404A, 13.4 kg for R744 and 6.5
kg for R717.
In the Table 1 theoretical simulations results of TEWI
factor for R404A, R744 and R717 refrigerants are shown.
In figure 2 the yearly consumption comparison for
R404A, R717 and R 744 refrigerants can be observed. R717
has the lowest consumption and is the best energy
efficiency alternative.
In figure 3 the TEWI comparison is shown and it could
be observed that the R717 refrigerant is more ecological
than R404A and R744. For maintenance and energy
consumption the life cycle cost of R404A is higher than
R744 and R717.
Conclusions
In the laboratory study case, after the analysis of the
thermo - physical properties, one could observe that the
main disadvantages of R744 are high condensing
temperatures and pressures in comparison with refrigerant
R404A and R717. From the environmental perspective
(factor TEWI Figure 3) R717 and R744 have the advantage
Table 1: The theoretical results
Refrigerant

R404A

R744

R717

Q0(kW)

100

100

100

GWP

3260

1

0

1.125.4

908.4

886.1

TEWI [tonnes of CO2]

Figure 2. Yearly consumption comparison

Figure 3. TEWI comparison

of a lower global warming potential (GWP) than R-404A.
For the point of view of energetically efficiency and yearly
consumption (Figure 2) the R717 is the best alternative.
After a global analysis of the Romanian Refrigeration
situation, it could be said that our country remains a traditional ammonia user. Demonstrating a strong commitment
to protect the environment through the use of natural
refrigerants and most advanced refrigeration solutions,
Romania decided to use green technology for CO2 cascade,
pumped and transcritic new commercial applications.
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Probleme care apar la execuﬂia øi recepﬂia
reﬂelelor de alimentare cu apæ øi canalizare
din localitæﬂi
Conf. dr. Ing. Cornel MUNTEA - Facultatea de Instalaﬂii,
Universitatea Tehnicæ din Cluj-Napoca, Departamentul Ingineria Instalaﬂiilor
Lucrarea prezintæ câteva din problemele întâlnite de autor la efectuarea de expertize tehnice pentru reﬂelele de alimentare cu
apæ øi canalizare menajeræ pentru câteva localitæﬂi din judeﬂe din Transilvania, atât în ceea ce priveøte documentaﬂiile tehnice, cât øi
modul de execuﬂie øi de recepﬂie a acestora.
This paper presents some of the problems encountered by the author in performing technical expertise for water supply and
sewerage networks for several localities in Transilvania counties, both în terms of technical documentation and how they are
executed and received.

1. CONSIDERAﬁII GENERALE
Odatæ cu posibilitatea accesærii de fonduri europene,
atât în perioada de preaderare, cât øi dupæ aderarea la UE,
activitatea de modernizare a localitæﬂilor, prin înfiinﬂarea øi
modernizarea reﬂelelor de alimentare cu apæ øi canalizare a
luat avânt. Visul de dispariﬂie a deosebirilor dintre sat øi
oraø începe sæ se materializeze prin dezvoltarea infrastructurii - drumuri asfaltate, reﬂele de apæ øi canalizare etc.
Apar programele de preaderare, cum a fost SAPARD
(Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural
Development), care a fost lansat la 1 august 2002, prin
derularea a douæ proiecte, øi anume îmbunætæﬂirea
prelucrærii øi marketingului produselor agricole øi piscicole
øi dezvoltarea øi îmbunætæﬂirea infrastructurii rurale, care
trebuia sæ se încheie în 2009.
Din pæcate, Romania neavând experienﬂæ în derularea
unor astfel de programe, apar o serie de deficienﬂe în
implementarea acestora, care au dus în multe situaﬂii la
blocarea investiﬂiilor, comunitæﬂile locale fiind væduvite de
beneficiile fireøti care ar fi trebuit sæ aparæ odatæ cu
finalizarea øi recepﬂia lucrærilor.
Articolul de faﬂæ îøi propune sæ descrie unele din situaﬂiile
întâlnite de autor în timpul expertizærii unor reﬂele de apæcanal, a cæror execuﬂie a început uneori de peste 10 ani øi care
nu sunt puse în funcﬂiune din diverse motive. Aceste motive
ﬂin fie de o documentaﬂie tehnicæ deficitaræ, fie de deficienﬂe
privind organizarea execuﬂiei, fie de o execuﬂie
neprofesionistæ, cu personal necalificat. Rezultatul este cæ
acele comunitæﬂi nu beneficiazæ de facilitæﬂile oferite de
reﬂelele de apæ-canal, materialele puse în operæ se degradeazæ,
existæ “binevoitori” care le descompleteazæ, certificatele de
calitate øi de garanﬂie ale materialelor sunt expirate etc.

Legea 50/1991 modificatæ precizeaza:
“Art. 9.-(1)Documentaﬂiile tehnice - D.T. øi proiectele
tehnice se elaboreazæ de colective tehnice de specialitate, se
însuøesc øi se semneazæ de cadre tehnice cu pregætire
superioaræ numai din domeniul arhitecturii, urbanismului,
construcﬂiilor øi instalaﬂiilor pentru construcﬂii, astfel:
b) de ingineri constructori øi de instalaﬂii, cu diplomæ
recunoscutæ de statul român, pentru pærﬂile de inginerie în
domeniile specifice, pentru obiective de investiﬂii cuprinse la
toate categoriile de importanﬂæ a construcﬂiilor supraterane
øi subterane, precum øi la instalaﬂiile aferente acestora”.
Am întâlnit documentaﬂii tehnice la reﬂele de canalizare,
elaborate de un tehnician nu se øtie în ce specialitate, contrasemnate de un inginer constructor. Reﬂelele nu aveau panta
minimæ necesaræ pentru a asigura viteza de autocuræﬂire (am
întâlnit øi pante de 0,8‰, la reﬂele cu DN 250 mm). De
asemenea, distanﬂele între cæmine depæøeau uneori 100 ml.
Trebuie precizat cæ, odatæ cu apariﬂia normativului NP
133-2013 “Normativ privind proiectarea, execuﬂia øi exploatarea sistemelor de alimentare cu apa øi canalizare a
localitæﬂilor”, panta minimæ se poate adopta >
_ 1:DN, adicæ
pentru DN 250 mm, panta va fi >
_ 4‰. În reglementærile
anterioare anului 2013, conform STAS 1795, panta minimæ
pentru apa uzatæ menajera la DN 250 mm, era de 6,5‰.
O altæ documentaﬂie tehnicæ prezenta drept emisar un
pârâu, iar la faﬂa locului... era montatæ staﬂia de epurare, dar
dispæruse... emisarul.

2. DEFICIENﬁE PRIVIND DOCUMENTAﬁIA
TEHNICÆ
În România legislaﬂia privind proiectarea, execuﬂia øi
exploatarea reﬂelelor de apæ øi canalizare este destul de
cuprinzætoare, desigur se pot gæsi neajunsuri ale acesteia,
dar nu acesta este scopul articolului de fata.
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Fig. 1. Sursæ de apæ, fântânæ la marginea drumului
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Conform "Ghid de proiectare, execuﬂie øi exploatare a
lucrærilor de alimentare cu apæ øi canalizare în mediul
rural", indicativ GP 106-04, pentru proiectarea lucrærilor de
alimentare cu apæ øi canalizare, sunt necesare urmætoarele
studii:
- un studiu de necesitate a lucrærii, studiu din care sæ
rezulte avantajul realizærii lucrærilor pentru locuitori; un
asemenea studiu trebuie sæ dea un tarif de furnizare a apei;
- un studiu de suportabilitate din care sæ rezulte cæ
populaﬂia poate acoperi costul lucrærilor pe durata de rambursare øi costurile de întreﬂinere a lucrærilor (toate cumulate în tariful apei); balanﬂa (suma încasatæ egalæ cu suma
datoratæ) duce la viabilitatea existenﬂei sistemului;
- studiu de dezvoltare a localitæﬂii în perioada previzibilæ
(numeric, economic, dezvoltare tehnico-edilitaræ etc.); de
regulæ aceastæ perioadæ se consideræ 20-25 ani;
- un studiu, sau rezultatul analizei dezvoltærii localitæﬂii,
conform Planului Urbanistic de Dezvoltare, asupra dezvoltærii procesului social în zonæ (dezvoltare industrialæ,
turism rural etc.) øi asupra echipærii cu lucræri tehnicoedilitare;
- estimarea influenﬂei tradiﬂiei zonale, a modificærii øi
implicærii acesteia în dezvoltarea localitæﬂii;
- studii øi cercetæri necesare pentru proiectarea efectivæ a
lucrærilor: studiu hidrologic, studiu hidrogeologic, studiu
hidrochimic, studiu topografic, studiu geotehnic etc.;
amploarea øi mærimea acestor studii vor depinde de mærimea
øi dificultæﬂile locale în ceea ce priveøte resursele de apæ.
Am întâlnit situaﬂii în care lucrærile au fost executate
dupæ documentaﬂii tehnice faza DALI sau DTAC,
neexistând faze determinante, procese verbale de lucræri
ascunse etc.

Sursa de apæ era o fântânæ aøezatæ la marginea drumului,
færæ zona de protecﬂie sanitaræ (fig. 1). În partea dreaptæ a
imaginii se vede un puﬂ (nu este vorba de fântâna cu ciuturæ
din centrul imaginii!), iar în stânga se observæ construcﬂia
care adæposteøte staﬂia de pompare.
Nu existæ staﬂie de tratare a apei, iar rezervorul de
acumulare este amplasat pe un deal din apropiere.
Finanﬂarea s-a fæcut pe o documentaﬂie faza Studiu de
fezabilitate, care nu s-a continuat cu documentaﬂia de
execuﬂie.
S-a fæcut un proces verbal de recepﬂie, semnat de
“comisia de recepﬂie”, formatæ din persoane care sunt în
afara problemelor.
Nu au existat documente de control, deoarece nu avea
cine sæ urmæreascæ lucrærile din partea beneficiarului.
Nu existæ certificate de calitate øi de garanﬂie pentru

Fig. 2. Trecerea conductei de canalizare peste pârâu

3. DEFICIENﬁE PRIVIND EXECUﬁIA LUCRÆRILOR
Deficienﬂele privind execuﬂia lucrærilor încep încæ de la
faza de licitaﬂie, când firma care câøtigæ licitaﬂia nu are
niciun moment intenﬂia sæ execute lucrarea, ci doar sæ facæ
profit. Astfel, e un cliøeu faptul cæ acea firmæ, care îndeplineøte cerinﬂele de eligibilitate, paseazæ lucrarea unor
firme locale, mai mici, care vor fi cu munca, aøa cum se
pricep. Firma titularæ încaseazæ o parte din bani, “uitæ” sæ-øi
plæteascæ colaboratorii, aceøtia intræ în crizæ financiaræ, nu
pot termina lucrarea etc. etc.
În multe situaﬂii responsabilul tehnic cu execuﬂia nu
urmæreøte nimic, nefiind de prin partea locului. Beneficiarii
îøi angajeazæ diriginﬂi de øantier care nu-øi fac datoria, sau
sunt copleøiﬂi de probleme. Rezultatele sunt catastrofale, cu
lucræri neterminate, executate prost, nerecepﬂionate.
Væ prezint, în ceea ce urmeazæ, astfel de lucræri.
3.1 Lucrare de alimentare cu apæ executatæ færæ
autorizaﬂie de construire, færæ proiect faza Pth øi DDE, færæ
a exista diriginte de øantier øi responsabil tehnic cu execuﬂia
Lucrarea a fost executatæ într-o localitate din judeﬂul
Cluj. A existat un fel de documentaﬂie tehnicæ absolut
nesatisfæcætoare, care nu avea nici mæcar un plan de situaﬂie.
Nimeni nu a urmærit lucrarea, neexistând diriginte de
øantier.

Fig. 3. Conducta care se opreøte în pârâu

Fig. 4. Rama din beton ruptæ
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materiale, nu s-au fæcut niciun fel de probe. Rezervorul de
apæ din fibræ de sticlæ s-a fisurat în mai multe locuri,
luându-se hotærârea sæ se construiascæ un rezervor de beton,
iaræøi færæ nici un fel de documentaﬂie tehnicæ.
3.2 Retea de canalizare øi staﬂie de epurare færæ emisar
Într-o localitate din judeﬂul Bihor a fost executatæ o
reﬂea de canalizare menajeræ, apele uzate urmând sæ treacæ
printr-o staﬂie de epurare. Lucrærile au fost executate,
inclusiv staﬂia de epurare, însæ emisarul, care în proiectul
tehnic trecea prin apropiere, în realitate... dispæruse. Albia
emisarului era... secatæ.
3.3 Reﬂea de canalizare menajeræ cu proiect tehnic
deficitar, executatæ penibil øi nepusæ în funcﬂiune de mai
mulﬂi ani
Într-o comunæ din judeﬂul Sælaj am întâlnit o situaﬂie în
care proiectul tehnic a fost executat de cætre un tehnician nu
se øtie în ce specialitate, verificat de cætre un verificator
autorizat øi dat în lucru.
Proiectul conﬂinea porﬂiuni din reﬂeaua de canalizare din
PVC-KG DN 250mm, cu pante sub 1‰, cu distanﬂe între
cæmine mai mari de 100 ml.
Un asemenea proiect a beneficiat øi de execuﬂie pe
mæsuræ.
În figurile 2-4 am prezentat doar câteva din “inovaﬂiile”
descoperite la aceastæ investiﬂie. Lucrærile au fost începute în
anul 2007 øi abandonate în 2011. Comunitatea localæ nu
beneficiazæ de canalizare, însæ unii dintre locatari s-au
racordat la “reﬂeaua” existentæ, apele murdare ajungând în
pârâul care trece prin zonæ.

acolo, tot gravitaﬂional, la reﬂelele de distribuﬂie amplasate
pe domeniul fiecærei localitæﬂi.
Ca deficienﬂe la aceastæ lucrare semnalæm:
- Trecerea conductei de alimentare cu apæ, peste un
pârâu (fig. 5). Trecerea conductelor dintr-o parte în alta a
unui pârâu se face aerian, utilizând conducte din mase
plastice.
- Conducte montate la adâncimi insuficiente faﬂæ de
adâncimea de îngheﬂ (fig.6).
- Trasee ale reﬂelei prin spaﬂii private (grædini) cu cæmine
inundate øi færæ capace sau cu capace improvizate (fig. 7).
3.5 Rezervoare de apæ neetanøe
În douæ localitæﬂi din judeﬂul Sælaj am întâlnit rezervoare
de apæ relativ noi, neetanøe.
Cauzele apariﬂiei acestor neetanøeitæﬂi ﬂin atât de execuﬂia
incorectæ a fundaﬂiei cât øi de montajul rezervoarelor.
4. CONCLUZII

3.4 Reﬂea de alimentare cu apæ executatæ foarte prost
Reﬂeaua a fost executatæ într-o comunæ din judeﬂul
Bistriﬂa-Næsæud, în perioada 1991-1995, când încæ nu
apæruse Lege 10/1995 privind calitatea în construcﬂii.
Alimentarea cu apæ a satelor se face gravitaﬂional, de la
surse de suprafaﬂæ (izvoare) prin conducte de aducﬂiune,
pânæ la rezervoarele de acumulare ale fiecærui sat, iar de

În România se desfæøoaræ un proces amplu de modernizare a localitæﬂilor, prin înfiinﬂarea reﬂelelor de alimentare
cu apæ øi canalizare. Din pæcate, pe lângæ multe investiﬂii
reuøite, care s-au finalizat cu punerea în funcﬂiune øi recepﬂia
lucrærilor, existæ un mare numær de investiﬂii blocate,
comunitæﬂile locale neputând beneficia de binefacerile acestor
investiﬂii. Cauzele ar fi de naturæ administrativæ øi tehnicæ.
Cauzele de naturæ administrativæ pornesc de la neobﬂinerea avizelor, a autorizaﬂiilor de construire, blocarea
licitaﬂiilor prin tot felul de contestaﬂii, uneori ajungerea în
instanﬂe cu amânæri foarte mari.
Cauzele de naturæ tehnicæ sunt de douæ feluri: documentaﬂie tehnicæ deficitaræ øi execuﬂie deficitaræ.
Documentaﬂia tehnicæ deficitaræ porneøte de la proiectanﬂi, care uneori nu au specialitatea corespunzætoare,
conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcﬂii,
alteori nu au competenﬂa necesaræ, continuæ cu verificatorii
de proiecte, care sunt superficiali în aprecieri øi cu cei care
fac studiile de specialitate (topografice, geotehnice,

Fig. 5. Trecerea conductei de alimentare cu apæ, peste un pârâu

Fig. 6. Conducte montate sub adâncimea de îngheﬂ
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MANAGEMENTUL APEI
hidrologice, hidrogeologice, hidrochimice, etc.).
Execuﬂia deficitaræ porneøte de la beneficiar, care nu-øi
angajeazæ diriginte de øantier, sau acesta se “înfræﬂeøte” cu
constructorul øi semneazæ orice øi continuæ cu constructorul care nu are un reprezentant tehnic cu execuﬂia, sau îl
are doar cu numele. Apoi, de multe ori, pentru a câøtiga
licitaﬂiile, constructorii vin cu oferte subevaluate, iar
ulterior vor sæ “dreagæ busuiocul”, prin lucræri de slabæ
calitate, executate necorespunzætor (cel mai banal exemplu
este lipsa nisipului la montarea conductelor în øanﬂuri).
Mulﬂi constructori nici nu-øi propun sæ execute lucrærile, ci
le dau în subantreprizæ la firme locale, care se descurcæ cum
pot. Apoi firmele titulare de contract “uitæ” sæ-øi plæteascæ
colaboratorii øi se ajunge la blocaje.

Fig. 7. Cæmine inundate
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Fig. 8. Rezervoare neetanøe
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Cu ocazia Conferinﬂei de Instalaﬂii se va organiza la Cazinoul din Sinaia o expoziﬂie de materiale øi echipamente pentru
instalaﬂii.
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Preøedinte de onoare: Prof. onor. dr. ing. Liviu DUMITRESCU
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Noul pachet de standarde în domeniul
performanﬂei energetice a clædirilor
Cristina Stæniøteanu - expert standardizare, Asociaﬂia de Standardizare din România (ASRO),
doctorand, Universitatea Tehnicæ de Construcﬂii Bucureøti (UTCB)
La nivelul organizaﬂiei europene de standardizare, CEN, este în curs de aprobare øi publicare noul pachet de standarde în
domeniul performanﬂei energetice a clædirilor, standarde care vor fi adoptate ca standarde române în cursul acestui an. Noile
standarde, menite sæ sprijine implementarea Directivei 2010/31/UE în statele membre, vor sta la baza noii ediﬂii a Metodologiei de
calcul al performanﬂei energetice a clædirilor”, indicativ Mc 001.

Directiva 2010/31/UE privind performanﬂa energeticæ a
clædirilor (PEC) promoveazæ îmbunætæﬂirea performanﬂei
energetice a clædirilor din ﬂærile membre ale Uniunii
Europene, luând în considerare energia utilizatæ la nivelul
clædirilor în scopul încælzirii, preparærii apei calde de
consum, ventilærii, ræcirii (condiﬂionærii aerului) øi iluminatului. Directiva impune statelor membre sæ adopte mæsuri
în vederea utilizærii prudente øi raﬂionale a resurselor energetice. Pentru a realiza aceste obiective, Directiva impune
creøterea eficienﬂei energetice øi creøterea ponderii energiei
obﬂinute din surse regenerabile în totalul energiei utilizate la
nivelul clædirilor, atât a celor noi, cât øi a celor existente. Un
instrument pentru realizarea acestui deziderat este aplicarea
de cætre statele membre a cerinﬂelor minime privind
performanﬂa energeticæ a clædirilor noi, cât øi a clædirilor
existente care fac obiectul unor renoværi majore, precum øi
aplicarea cerinﬂelor minime de performanﬂæ pentru anvelopa
clædirii, în cazul în care aceasta este înlocuitæ sau modernizatæ. Alte instrumente precizate în Directiva PEC sunt
certificarea energeticæ a clædirilor, inspectarea cazanelor øi a
sistemelor de condiﬂionare a aerului din clædiri.
Dupæ publicarea Directivei PEC, Comisia Europeanæ a
încredinﬂat organizaﬂiei europene de standardizare, CEN,
un mandat (M/480) în vederea elaborærii unui set de
standarde care sæ vinæ în sprijinul implementærii Directivei
în statele membre. [1] Trebuie menﬂionat cæ øi dupæ
publicarea ediﬂiei precedente a Directivei (Directiva
2002/91/EC), Comisia Europeanæ a încredinﬂat CEN un
mandat privind elaborarea unor standarde privind
performanﬂa energeticæ a clædirilor (M/343). Cu acea ocazie
a fost publicat un set de standarde care însæ nu au ræspuns
aøteptærilor, din mai multe motive, øi anume:
- standardele nu acopereau toate cerinﬂele Directivei;
- standardele nu erau coerente øi aveau uneori prevederi
contradictorii;
- standardele erau pe alocuri ambigue, iar metodele de
calcul nu erau prezentate coerent, fiind dificil ca pe baza lor
sæ se elaboreze programe de calcul.
Totuøi, experienﬂa elaborærii acestor standarde, cu
eøecurile ei, a fost folositoare, iar elaboratorii standardelor
au învæﬂat o lecﬂie importantæ. Odatæ cu încredinﬂarea
acestui nou mandat, pentru a facilita coordonarea activitæﬂii
de elaborare a noilor standarde øi a asigura obﬂinerea unui
pachet de standarde coerent øi complet, la nivelul organizaﬂiei europene de standardizare CEN s-a creat o
30

REVISTA DE INSTALAﬁII 3/2017

structuræ specialæ, CEN/SS B09 - Energy Performance of
Buildings Directive (EPBD), care sæ aibæ o vedere generalæ
asupra acestui pachet de standarde, având în vedere cæ
acestea, la fel ca în primul mandat, sunt elaborate în mai
multe comitete tehnice diferite (cinci comitete tehnice
europene (CEN) øi douæ internaﬂionale – (ISO))[2]. A fost
înfiinﬂat un nou comitet tehnic european CEN/TC 371
Energy Performance of Buildings project group, care a
coordonat activitatea de elaborare a standardelor în cadrul
CEN. Activitatea a fost împærﬂitæ în douæ faze: în prima
fazæ s-au elaborat specificaﬂiile tehnice CEN/TS 16628:2014
øi CEN/TS 16629:2014, care stabilesc principiile care stau la
baza elaborærii standardelor PEC øi regulile tehnice detaliate care trebuie respectate la elaborarea standardelor din
pachetul PEC. [3] Aceste douæ specificaﬂii tehnice au fost
publicate de CEN în anul 2014 øi au fost adoptate de ASRO
ca standarde române, fiind traduse în limba românæ: SR
CEN/TS 16628:2015 øi SR CEN/TS 16629:2015. Cele douæ
specificaﬂii tehnice cuprind un set riguros de cerinﬂe care au
creat condiﬂiile elaborærii unui pachet de standarde complet,
coerent øi uøor de utilizat.
Specificaﬂia tehnicæ CEN/TS 16629:2014 prevede ca
fiecare standard care conﬂine o metodæ de calcul sæ fie
însoﬂit de un raport tehnic (RT) øi de un document de calcul
electronic (fiøier Excel). Standardele trebuie sæ fie clare,
coerente øi sæ prezinte exclusiv metoda de calcul. Rapoartele
tehnice au fost concepute sæ cuprindæ toate informaﬂiile,
explicaﬂiile øi justificærile necesare, inclusiv exemple de
calcul detaliate. Documentul de calcul electronic a fost
prevæzut ca un instrument util atât pentru elaboratorii
standardului, cât øi pentru utilizatori. În primul rând,
documentul de calcul este util pentru definirea claræ a
datelor de intrare care trebuie introduse øi a rezultatelor
obﬂinute øi pentru a verifica coerenﬂa pachetului de
standarde, dat fiind faptul cæ rezultatele calculelor din unele
standarde constituie date de intrare pentru alte standarde øi
acestea trebuie sæ fie disponibile. Conceperea documentului
electronic în paralel cu elaborarea metodelor de calcul a
permis testarea acestora, astfel încât în standarde sæ nu
existe erori sau omisiuni. De asemenea, documentul de
calcul electronic este necesar pentru a facilita înﬂelegerea øi
folosirea corectæ a metodelor de calcul prevæzute în
standarde atât de cætre utilizatori, cât øi de cætre cei care vor
elabora programe de calcul pe baza metodelor prezentate în
standardele respective. [4]
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Figura 1. Structura modularæ a standardelor privind PEC [6]
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Tot în prima fazæ a fost conceputæ o structuræ modularæ
coerentæ, în care au fost incluse toate prevederile Directivei
care trebuiau introduse în standarde. Aceastæ structuræ
modularæ (o matrice formatæ din module øi submodule) a
fost împærﬂitæ în 3 pærﬂi:
- aspecte generale;
- aspecte referitoare la clædirea propriu-zisæ;
- aspecte referitoare la sistemele tehnice (instalaﬂiile
aferente clædirii).
Matricea a fost inclusæ în standardul EN ISO 52000
Performanﬂa energeticæ a clædirilor. Evaluarea de ansamblu
a performanﬂei energetice a clædirilor. Partea 1: Cadru
general øi proceduri. [5]
Structura este prezentatæ în Figura 1.
Tot în standardul EN ISO 52000, în Anexa B, sunt
precizate øi standardele corespunzætoare fiecærui submodul. [6]
Structura modularæ a fost conceputæ astfel încât rezultatele calculelor din unele standarde sæ reprezinte datele
de intrare pentru calculele din alte standarde. (Figura 2).
S-a prevæzut de la început cæ toate standardele elaborate
sub acest mandat trebuie sæ ofere o anumitæ flexibilitate în
privinﬂa datelor de intrare, a metodelor utilizate øi a referinﬂelor la alte standarde privind performanﬂa energeticæ a
clædirilor. Aceastæ flexibilitate este necesaræ pentru a
permite particularizarea anumitor prevederi la nivel naﬂional sau regional øi pentru a permite statelor membre

stabilirea anumitor cerinﬂe proprii, în vederea efectuærii
corecte øi precise a calculelor tehnice øi a analizei economice
privind performanﬂa energeticæ a clædirii. Acest aspect a fost
rezolvat prin introducerea, la nivelul fiecærui standard care
va fi utilizat la evaluarea performanﬂei energetice a
clædirilor, a unei Anexe A conﬂinând un model normativ øi a
unei Anexe B cuprinzând opﬂiuni implicate informative. [8]
Cele douæ anexe sunt identice ca formæ. Fiecare stat
membru trebuie sæ completeze Anexa A cu date øi informaﬂii specifice de naturæ geograficæ, climatologicæ, tehnicæ øi
financiaræ øi sæ o adopte ca Anexæ naﬂionalæ. [9] În cazul în
care statul membru alege sæ nu elaboreze o anexæ naﬂionalæ
la standardul respectiv, utilizatorul poate folosi datele de
intrare øi opﬂiunile implicite prezentate în Anexa B (informativæ). În acest caz însæ, rezultatele obﬂinute nu vor fi la fel
de precise ca în cazul utilizærii informaﬂiilor specifice din
anexa naﬂionalæ.
Un alt aspect care a fost stabilit de la început a fost acela
cæ aceste standarde trebuie sæ fie uøor de gestionat øi uøor de
folosit, dat fiind cæ ele se adreseazæ unei categorii largi de
utilizatori: autoritæﬂi de reglementare, proiectanﬂi, producætori de echipamente øi materiale, organisme de certificare, elaboratorii documentelor europene de evaluare, etc.
Pe baza rezultatelor primei faze, s-a trecut la faza a
doua, care a constat în elaborarea øi/sau revizuirea propriuzisæ a standardelor privind performanﬂa energeticæ a
clædirilor.

Figura 2. Schema de utilizare a standardelor din pachetul PEC [7]
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De la început s-a prevæzut armonizarea la nivel internaﬂional a metodologiei de evaluare a performanﬂei energetice a clædirilor. Din acest motiv, standardele care privesc
clædirea propriu-zisæ au fost elaborate de organizaﬂia de
standardizare europeanæ CEN în colaborare cu organizaﬂia
de standardizare internaﬂionalæ ISO (toate standardele
referitoare la performanﬂa energeticæ a clædirii propriu-zise
sunt standarde EN ISO) [10].
În ceea ce priveøte standardele referitoare la sistemele
tehnice (instalaﬂiile) aferente clædirii, acestea sunt:
- standarde generale referitoare la instalaﬂiile tehnice;
- standarde referitoare la instalaﬂiile de încælzire, ræcire øi
apæ caldæ de consum;
- standarde referitoare la instalaﬂiile de ventilare;
- standarde referitoare la instalaﬂiile de iluminat;
- standarde referitoare la sursele de producere a energiei;
- standarde referitoare la automatizarea instalaﬂiilor øi
managementul tehnic al clædirii;
- proceduri de evaluare economicæ.
Sursele de producere a energiei utilizate la nivelul
clædirilor sunt cuprinse în seria de standarde EN 15316, øi
se referæ la:
- încælzire øi ræcire centralizatæ;
- instalaﬂii de ardere (cazane pe biomasæ);
- pompe de cælduræ;
- instalaﬂii termice solare øi fotovoltaice;
- instalaﬂii de cogenerare integrate în clædiri;
- turbine eoliene.
În concluzie, noile standarde elaborate pentru a veni în
sprijinul implementærii Directivei 2010/31/UE reprezintæ
un pachet complet, închegat de standarde. Standardele de
calcul sunt cursive, coerente, incluzând exclusiv metodele
de calcul. Fiecare standard de calcul va fi însoﬂit de un
raport tehnic informativ, de o anexæ naﬂionalæ øi de un
document electronic de calcul, toate având drept scop sæ
faciliteze utilizarea standardului respectiv de cætre toﬂi cei
interesaﬂi. Aceste patru documente (standardul, raportul
tehnic, documentul electronic de calcul øi anexa naﬂionalæ)
vor fi disponibile ca documente separate, cu menﬂiunea cæ
utilizarea anexei naﬂionale va fi obligatorie, odatæ ce aceasta
a fost adoptatæ.
Reglementærile naﬂionale vor face referire la unele sau la
toate aceste standarde, acestea devenind obligatorii în
România în domeniul performanﬂei energetice a clædirilor.
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- Construcﬂii øi instalaﬂii
- Montaj utilaje, echipamente tehnologice øi funcﬂionale
- Utilaje, echipamente tehnologice øi funcﬂionale care
necesitæ montaj
- Utilaje, echipamente tehnologice øi funcﬂionale care nu
necesitæ montaj øi echipamente de transport
- Dotæri
- Active necorporale
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
- Organizare de øantier
o Lucræri de construcﬂii øi instalaﬂii aferente organizærii de øantier
- Comisioane, cote, taxe, costul creditului
o Comisioanele øi dobânzile aferente creditului
bæncii finanﬂatoare
o Cota aferentæ ISC pentru controlul calitæﬂii lu-

crærilor de construcﬂii
o Cota aferentæ ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism øi pentru autorizarea
lucrærilor de construcﬂii
o Cota aferentæ Casei Sociale a Constructorilor –
CSC
o Taxe pentru acorduri, avize conforme øi autorizaﬂia
de construire/desfiinﬂare
- Cheltuieli diverse øi neprevæzute
- Cheltuieli pentru informare øi publicitate
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice øi
teste
- Pregætirea personalului de exploatare
- Probe tehnologice øi teste
TOTAL GENERAL
Anexa 8 Conﬂinut cadru al DEVIZULUI pe obiect

* În cadrul subcap. 4.1 - Construcﬂii øi instalaﬂiile aferente acestora, categoriile de lucræri se detaliazæ de cætre proiectant pe domenii/subdomenii de
construcﬂii øi specialitæﬂi de instalaﬂii, în funcﬂie de tipul øi specificul obiectului.
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CERCETARE

Sisteme de orientare optimæ a suprafeﬂei
receptoare de valorificare a energiei solare
cu concentrare
Drd. ing. I.C. COTOROBAI, Conf. dr. ing, V. COTOROBAI, Prof. dr. ing. Th. MATEESCU U.T. Gh. Asachi, Facultatea de Construcﬂii øi Instalaﬂii Iaøi
S. DOBOØI - S.C. DOSET-IMPEX S.R.L.
Una dintre resursele energetice primare disponibile în cantitæﬂi mari, curate øi inepuizabile la scara timpului este energia solaræ.
Pânæ în prezent s-au imaginat øi realizat sisteme de conversie a energiei solare în energie termicæ, electricæ, sau de cogenerare a
energie termicæ & electricæ. Având în vedere marea variabilitate în timp (anualæ & zilnicæ), spaﬂiu (latitudine, amplasament sit,
vecinætæﬂi) øi unghi posibil de înclinare a suprafeﬂei receptoare a radiaﬂiei solare, s-au încercat diferite soluﬂii de creøtere a energiei
receptate: plasarea suprafeﬂelor la limita atmosferei pentru a recepta radiaﬂia solaræ nediminuatæ de atmosfera terestræ; alegerea
optimæ a ungiurilor de înclinare a suprafeﬂei receptoare în raport cu locaﬂia (latitudinea) øi perioada de funcﬂionare/destinaﬂia
instalaﬂiei; utilizarea diferitelor soluﬂii de concentrare (geometrice, optice etc.); utilizarea sistemelor de orientare a suprafeﬂei
receptoare în raport cu radiaﬂia incidentæ. Reducerea suprafeﬂei necesare de amplasare øi respectiv perfecﬂionarea sistemelor de
conversie, de concentrare øi de integrare multiplæ (mai multe resurse; mai multe forme de energie generate; integrare în clædiri)
este o direcﬂie prioritaræ a cercetærii actuale. În lucrare se realizeazæ o trecere în revistæ a tehnologiilor actuale de concentrare a
radiaﬂiei solare în scopul facilitærii activitæﬂii de proiectare a sistemelor de valorificare.
One of primary available, energetically resources, in big quantities, clean and inexhaustible throughout time is solar energy.
Until now, systems converting solar energy into heat, electricity, or cogeneration of heat & electricity were realized or thought
u p o n . G i v e n t h e w i d e v a r i a b i l i t y i n t i m e ( a n n u a l & d a i l y ) , s p a c e ( l a t i t u d e , s i t e l o c a t i o n ) a n d p o s s i b l e a n g l e o f i n c l i n a ti o n o f s o l a r
collector/panel, various solutions to increase perceived energy have been tried: placing surfaces to the limit of the atmosphere to
receive solar undiminished radiation. The optimal choice of the inclination angles of the surface
receptor relative to the location (latitude) and the period of operation / installation function; the use of different concentration
solutions (geometric, optical, etc.); the use of guidance systems/trackers of the collector/ panel in relation to the incident radiation.
Reduction of required placing area, respectively the improvement of conversion systems, concentration systems, and multiple
integration (more resources, more forms of energy generated; integration in buildings) is a priority of the current research. This
paper provides a review of current technologies of tracking the solar radiation in order to facilitate recovery systems design.

1. Introducere. Factori de influenﬂæ a
performanﬂelor sistemelor de valorificare a
energiei solare cu concentrare tip CPV, CCP,
CPV-T, HCPV
Energia solaræ este energia regenerabilæ disponibilæ în
cantitatea cea mai mare pe Pæmânt, este curatæ øi are un
orizont de disponibilitate extrem de lung. Radiaﬂia solaræ
receptatæ de Pæmânt, la limita atmosferei sau la suprafaﬂa sa
este variabilæ în timp (pe parcursul zilei øi anului), în spaﬂiu
(în funcﬂie de latitudinea geograficæ, particularitæﬂile
atmosferei, vecinætæﬂi), unghiul de înclinare al suprafeﬂelor
receptoare în raport cu orizontala/unghiul de incidenﬂæ al
radiaﬂiei solare.
Sistemele de valorificare a energiei solare sunt însæ încæ
oneroase.
S-au propus øi dezvoltat diverse sistemele comerciale de
conversie/transformare directæ a energiei solare în energie
termicæ, electricæ, termicæ & electricæ chimicæ, de diverse
dimensiuni øi cu eficienﬂe economice & energetice mai mult
sau mai puﬂin atractive.
Specialiøtii în domeniu încearcæ sæ creascæ performanﬂele
globale ale sistemelor de conversie/transformare a energiei
solare în forme energetice utilizabile, precum øi ale
sistemelor de valorificare, în ansamblu.

Direcﬂiile de cercetare sunt multiple:
• Creøterea performanﬂelor sistemelor de conversie;
• Creøterea energiei solare colectate, prin:
- Utilizarea concentratoarelor solare;
- Utilizarea sistemelor de orientare optimæ.
Sintetic, se poate afirma cæ: performanﬂelor sistemelor de
valorificare a energiei solare cu concentrare sunt dependente
pe de–o parte de performanﬂele intrinseci ale colectoarelor/
celulelor solare, pe de altæ parte de performanﬂele sistemelor
de concentrare øi de orientare (figura 1) øi nu în ultimul
rând de performanﬂele celorlalte componente ale sistemului:
sistem stocaj, conecticæ, invertoare.
2. Sisteme de orientarea optimæ a suprafeﬂei
receptoare
Pentru valorificarea optimæ a radiaﬂiei solare disponibile,
în raport cu momentul/durata utilizærii (estivalæ/anualæ) øi
suprafaﬂa de amplasare disponibilæ s-au cæutat øi s-au studiat
diferite soluﬂii de obﬂinere a acestui obiectiv.
Orientarea echipamentelor receptoare în raport cu intensitatea maximæ a radiaﬂiei solare se poate realiza prin
diferite mecanisme:
A. Prin mecanisme de urmærire continuæ a Soarelui
(figura 2).
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de exemplu, la 48 ° N, un unghi de
înclinare de 30 ° poate fi optim, în
timp ce în Spania, situatæ la o
latitudine mai micæ, unghiul optim
ar putea fi de pânæ la 40 °).
F. Prin modificarea sezonieræ a
unghiului de înclinare al colectoa relor/panourilor solare sau alegerea
acestuia în raport cu perioada de
f u n c ﬂ i o n a r e : în regiunile în care
radiaﬂia solaræ în sezonul de varæ
diferæ relativ mult faﬂæ de radiaﬂia
solaræ din sezonul de iarnæ este mai
avantajos ca unghiul de înclinare sæ
fie ales în raport cu sezonul.
Exemple:
1. În Germania, 75% din radiaﬂia
solaræ anualæ este receptatæ în peFigura 1. Factorii de influenﬂæ a performanﬂelor CPC.
rioada aprilie-septembrie; în aceste
B. Maximizarea radiaﬂiei solare directe receptatæ de un condiﬂii, unghiul optim pentru varæ ar fi 27° øi cel pentru iarnæ,
echipament de conversie se poate realiza prin modificarea 50°, ceea ce diferæ faﬂæ de unghiul optim pentru funcﬂionarea
continuæ a unghiului de înclinare øi de azimut, respectiv pe durata întregului an, cu unghi fix (egal cu 30°);
prin rotirea suprafeﬂei receptoare în jurul a douæ axe (de
2. În proiectul Green Rhino Energy, a fost realizatæ o
înclinare øi de azimut).
analizæ a randamentului energetic al suprafeﬂelor receptoare
C. Miøcarea de rotaﬂie poate fi asiguratæ cu ajutorul a înclinate, la diferite unghiuri, plasate în locaﬂii diferite, din
douæ motoare, câte unul pentru fiecare unghi.
care se pot extragere unele concluzii de interes în ceea ce
D. Câøtigul energetic obﬂinut prin modificarea unghiului priveøte necesitatea alegerii corecte a unghiului de înclinare
azimutal este relativ mic, motiv pentru care în practicæ se a suprafeﬂei receptoare. Locaﬂiile analizate au fost: Sri
utilizeazæ mai mult soluﬂia de modificare a unghiului de Lanka, Lesotho, Hamburg iar unghiul de înclinare a fost
înclinare al suprafeﬂei receptoare (pantei), iar unghiul de variat. Variaﬂia randamentului energetic în raport cu unazimut se menﬂine fix, respectiv suprafaﬂa receptoare se ghiul de înclinare, pentru cele trei locaﬂii, este reprezentatæ
orienteazæ ”plin Sud”.
în diagrama din figura 3.
E. În cazul unei pante fixe obligate, pentru funcﬂionare
Observaﬂiile rezultate sunt:
pe parcursul întregului an, când:
• Sri Lanka (6 ° N): unghiul optim de înclinare este egal
- echipamentul poate valorifica numai radiaﬂia directæ: cu latitudinea. La un unghi de înclinare de 45 °, producﬂia se
unghiul de înclinare este egal cu latitudinea locului;
reduce la 85% faﬂæ de valoarea maximæ.
- echipamentul poate valorifica øi radiaﬂia difuzæ øi
• Lesotho (30 ° S): pentru o amplasare pe orizontalæ
trebuie proiectat în acest scop;
diminuarea radiaﬂiei receptate este de cca. 10% în timp ce
- climatul este relativ umed, acesta este în general mai pentru un unghi de înclinare de 45 °, pierderile de energie ar
mic (cu cca. 10-25% în raport cu latitudinea). (În Germania, fi de cca. 4%.

a.Cu axæ unicæ azimutalæ (orientare variabilæ)
Colectorul se orienteazæ în raport cu poziﬂia
aparentæ a soarelui, pe axa verticalæ

b. Cu axæ unicæ zenitalæ
(orientare variabilæ)
Figura 2. Sisteme mecanice de urmærire solaræ
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c. Cu douæ axe. Colectorul se orienteazæ în
raport cu poziﬂia aparentæ a soarelui, pe axa
orizontalæ øi verticalæ
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• Sistem tip dom de colectare a radiaﬂiei solare cu
concentrator cu ajutorul prismelor lichide/optofluidelor øi
urmærirea radiaﬂiei solare optime cu ajutorul dispozitevelor
care exploateazæ principiul ”electrowetting” (figura 4): cu
douæ fluide nemiscibile închise într-o celulæ transparentæ,
se poate controla în mod activ orientarea interfeﬂei celor
douæ fluide.
Meniscul natural format între cele douæ lichide poate
funcﬂiona ca o prismæ opticæ dinamicæ de urmærire a
radiaﬂiei solare/direcﬂiei luminii solare.
Un concentrator solar optofluidic integrat poate fi
construit prin combinarea prismelor lichide øi sistemului
de urmærire lichid în combinaﬂie cu un condensator optic
fix øi lentile statice (lentile Fresnel).
Prin urmare, prismele lichide pot concentra adaptativ
lumina soarelui pe o celulæ de concentrare fotovoltaicæ
(CPV), aøezat pe punctul central al cristalinului Fresnel.
Datorita designului unic, sistemul de urmærire cu
Figura 3. Randamentul energetic pentru suprafeﬂe receptoare înclinate la dispozitive electrowetting permite concentratorului
diferite unghiuri øi amplasate în diferite locaﬂii
urmærirea adaptivæ zilnicæ øi sezonieræ a orbitei soarelui
(similar cu sistemele de urmærire dual-axe), færæ piese
• Hamburg, Germania (53 ° N): unghiul optim de mecanice în miøcare voluminoase, costisitoare øi ineficiente.
înclinare este aproape de 30 °; la 45 ° înclinare, randamentul
Aceast sistem prezintæ mai multe avantaje în raport cu
energetic este încæ foarte aproape de maxim. Domeniul larg alte sisteme:
de variaﬂie a unghiurilor acceptabile a determinat opﬂiunea
- un potential de reducere a costurilor de capital pentru
specialiøtilor germani pentru amplasarea panourilor solare CPV;
pe acoperiøuri.
- un potential de creøtere a eficienﬂei operaﬂionale prin
3. Analiza a fost extinsæ pentru diferite alte condiﬂii de eliminarea consumului de energie al urmæririi mecanice;
- eliminarea hardware-ului de urmærire voluminos;
înclinare øi amplasament în platforma de cercetare
- o funcﬂionare silenﬂioasæ;
TRNSYS. Analiza rezultatelor a demonstrat faptul cæ:
- posibilitatea utilizærii în domeniul casnic ;
• în Iaøi, 74% din radiaﬂia solaræ anualæ este receptatæ în
- specialiøtii care au propus øi testat tehnologia afirmæ cæ:
perioada aprilie-septembrie, iar în Zimnicea, 70% este
receptatæ pe perioada sezonului cald, deøi diferenﬂa de ”în raport cu fotovoltaice tradiﬂionale pe bazæ de celule
latitudine este relativ importantæ, (cca. 4°).;
solare cu siliciu (PV), tehnologia auto de urmærire bazate pe
• pe arealul României, variabilitatea latitudinii (peste electrowetting va genera ~70% mai multa energie verde, cu
50), corelatæ cu variabilitatea parametrilor climatici o reducere a costurilor de 50%”.
(temperaturæ aer exterior, radiaﬂie solaræ globalæ recepttæ),
altitudine øi condiﬂiile atmosferice (nebulozitate, etc.) pot
• Sistem de auto-focusare cu lentile revoluﬂionare care
conduce la condiﬂii optime de amplasare a suprafeﬂelor/ includ dispozite Ectrowiving.
echipamentelor de colectare a radiaﬂiei solare mult diferite
Modul de autofocusare are la bazæ o tehnologie care
în raport cu recomandærile standard fæcute de cætre distribuitorii de echipamente sau unele calculele de dimensionare
care nu ﬂin cont de toﬂi parametrii determinanﬂi.
G. Prin auto-focusarea radiaﬂiei colectate maxime pe
suprafaﬂa colectoare.
Autofocusarea radiaﬂiei solare maxime se poate realiza
pentru colectoarele/panourile solare plane dar se justificæ, în
mod deosebit, în cazul sistemelor de conversie/transformare a energiei soare care utilizeazæ colectoare de
energie solaræ cu concentrare a radiaﬂiei solare.
Concentratoarele de radiaﬂiei solaræ actuale au principii
de alcætuire øi performanﬂe extrem de diferite. Se constatæ în
special o miniaturizare færæ precedent a acestora øi o
deplasare de la principiile clasice de focusare geometricæ a
radiaﬂiei solare, cu sisteme refractive, la sisteme electronice
de ghidaj a undelor.
S-au cercetat øi experimentat diferite soluﬂii, dintre care,
mai jos prezentæm douæ dintre cele cu potenﬂial de
dezvoltare ridicat:
Figura 4 [1]
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foloseøte curbura naturalæ a lichidelor în locul obiønuitelor
bucæﬂi de sticlæ ølefuitæ.
Principalele avantaje ale sistemului sunt:
- timpul de focusare, mult mai mic decât al obiønuitelor
sisteme mecanice;
- flexibilitate în focusare (de la distanﬂe de 5 cm pânæ la
dimensiuni reduse).
Ceea ce diferenﬂiazæ acest sistem de cel precedent este
sistemul de variere opticæ controlatæ a orientærii cu ajutorul
lentilelor de lichid (optofluidelor) inteligente care exploateazæ de asemenea efectul Electrowetting (Figura 5.).
Practic, lentila are la interior douæ lichide, apæ øi ulei, fiecare
dintre acestea fiind pusæ în contact cu douæ substraturi de
metal despærﬂite de un al treilea, izolator electric. Suprafaﬂa
de contact dintre cele douæ lichide nu este planæ, ci curbæ.
La aplicarea unei tensiuni mici asupra substratului cu care
apa intræ în contact, curbura dintre cele doua lichide îøi
modificæ raza, schimbând astfel øi distanﬂa focalæ a lentilei.
Lentilele lichde pot fi controlate în mod continuu øi
precis prin controlul adecvat al tensiunii aplicate.
Pot trece extrem de repede de la configuraﬂia unei lentile
plan-concave la cea a uneia plan-convexe.
3. Concluzii
1. Pentru conceperea unor sisteme performante de
valorificare a energiei solare este necesar sæ se caute pe cât
posibil un amplasament optim al suprafeﬂelor receptoare.
Acest lucru necesitæ relativ multe calcule, motiv pentru care
se recomandæ apelarea la softuri de concepere pe bazæ de
simulare.
2. Un colector/panou solar se poate echipa cu un sistem
de urmærire solaræ adaptat pentru optimizarea randamentului termic solar al instalaﬂiei.
În raport cu utilizarea, schema instalaﬂiei øi situl de
amplasare, sistemul de urmærire poate fi mai mult sau mai
puﬂin eficient.

3. Cu cât sistemul este mai mare øi amplasamentul mai
aproape de ecuator cu atât sistemul de urmærire este mai
eficient.
În alte situaﬂii, sistemul de urmærire nu produce creøteri
importante ale randamentului termic solar al instalaﬂiei
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Figura 5. Principiul Ectrowiving de Auto-focusare [5]
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