
România 
Judeţul Botoşani 
Municipiul Botoşani 

CF: m i B B l 

26426/ADP/10.11.2015 

Management Proiecte 

Programul Operaţional Regional 

Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" 

Domeniul major de Intervenţie 1.2 - Sprijinirea Investiţiilor în eficienţă energetică a 

blocurilor de locuinţe 

Titlul proiectului: „Reabilitarea termica a blocurilor din strada Aleea Arcului Nr. 4, Savenilor nr. 

42 si Calea Naţionala nr. 56" 

Cod SMIS: 53069 

Beneficiar: Municipiul Botoşani 

APROBAT, 

Primar 

Ovidiu Iulian Portariuc 

CAIET DE SARCINI 

achiziţie servicii" întocmire a Certificatelor de Performanţă Energetică şi a 

Anexelor acestora" la finalizarea lucrărilor 
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1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII 

"întocmire certificate de performanţă energetică şi a anexeior acestora la finalizarea 
lucrărilor pentru 2 blocuri de locuinţe reabilitare termic": 

Nr. Strada Scara Menţiuni Asociaţia Regim Terasa/ Nr. 
crt. Nr. înălţime şarpanta apartamente 

A 
B 

1 Săvenilor C 42 Bloc 62 S+P+4E Şarpanta 30 

Calea 56 Bloc 66 Sth + Şarpanta 18 
Naţionala P + 6 E 

2 Arcului A 4 Bloc 21 S+P+4E Terasa 40 
B 

2. CONTINUTUL CPE: 

raportul de analiza termica si energetică a clădirii { RAC); 
anexa la CPE care conţine date tehnice privind cladirea si instalaţiile aferente; 
numărul si data înregistrării in registrul auditorului; 
datele privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri; 
semnătură si stampila auditorului; 
nota energectica a clădirii ( blocului de locuinţe); 
clasa de performanta energetica a clădirii certificate, dupa efectuarea lucrărilor de reabilitare 
termica; 

- consumul anual specific de energie al clădirii certificate, dupa efectuarea lucrărilor de 
reabilitare termica; 
valoarea indicelui de emisii echivalent C02 al clădirii certificate, dupa efectuarea lucrărilor 
de reabilitare termica; 
consumul anual specific de energie pentru încălzire al clădirii certificate, dupa efectuarea 
lucrărilor de reabilitare termica; 
consumul anual specific de energie pentru apa calda de consum al clădirii certificate, dupa 
efectuarea lucrărilor de reabilitare termica; 

- consumul anual specific de energie pentru climatizare al clădirii certificate, dupa efectuarea 
lucrărilor de reabilitare termica; 

- consumul anual specific de energie pentru ventilare mecanica al clădirii certificate, dupa 
efectuarea lucrărilor de reabilitare termica; 

- consumul anual specific de energie pentru iluminat artificial al clădirii certificate, dupa 
efectuarea lucrărilor de reabilitare termica; 

- consumul anual specific de energie din surse regenerabile al clădirii certificate, dupa 
efectuarea lucrărilor de reabilitare termica; 
grilele de clasificare energetic a clădirii certificate funcţie de consumul de căldură annual 
specific; 

- consumurile anuale specific de energie pentru cladirea de referinţa; 
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penaiizarile acordate clădirii certificate si motivarea acestora; 
recomandările auditorului pentru imbunatatirea performantei energetice a clădirii; 

- codul postai al localitatii, numărul si data înregistrării la Consiliul Local; 
adresa complete a clădirii certificate; 
categoria clădirii ceriticate; 
regimul de inaltime al clădirii certificate; 
anul construirii clădirii certificate; 

- scopul elaborarii CPE; 
aria utila a clădirii certificate; 
aria construita desfasurata a clădirii certificate; 
volumul interior al clădirii certicate; 
denumirea si versiunea programului de calcul utilizat; 

Aspectele calitative ale Anexei CPE: 

Datele din " Anexa la CPE" privind identificarea blocului de locuinţe certificate si a 
elementelor sale constructive trebuie sa corespunda cu cele din " Fisa de analiza termica si 
energetica"; 
" Anexa la CPE"este semnata si stampilata de către auditorul energetic pentru clădiri; 
Auditorul sa fie atestat pentru clădiri, atestat gradul I , specializarea constructii si instalatii. 

3. Durata contractului 

Prestatorul se obliga sa livreze certificatele de performanţă energetică şi a anexelor acestora la 

finalizarea lucrărilor pentru 3 blocuri de locuinţe reabilitate termic in termen de 20 de zile. 

Prenume/NUME Funcţie Direcţie/ Serviciu/ 
Birou/ Compartiment 

Funcţie în 
cadrul 

proiectului 

Semnătură l ̂  
Adriana ZĂICEANU ' Administrator public - r Oana Neică Serviciul Management Proiecte 

Sef serviciu 
Manager 
proiect 

Florin Mîţu Serviciul Investiţii Responsabil 
tehnic 

Geanina BULMAGĂ Director Economic - t Bogdan Munteanu 
Oficiul Juridic Contencios 

Responsabil 
juridic 1 1 1 

Simona GACIUC Serviciul Contabilitate 
Consilier 

Responsabil 
financiar 
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