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1. Informații generale despre construcție 

 
1.1.Date de identificare 

 

Denumire:  Locuință unifamilială P+M 
Adresă: str. Mihai Eminescu, nr. 5, loc. Tunari, jud. Ilfov 

Cod proiect: IDP003 
Beneficiar: Popescu Matei 

Proiectant general: S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. 
 

Întocmit de: ing. Auditor Maria 
Proiectant de specialitate: S.C. PROIECTARE CONSTRUCTII PUNCT RO S.R.L. 

 
1.2.Caracteristici geometrice ale construcției 

 

Suprafață construită[m2]: 100 
Suprafață desfășurată[m2]: 200 

Perimetrul construcției[m2]: 40 
Numărul de niveluri[m2]: 2 

Volumul interior încălzit[m2]: 524 
 

2. Scopul determinării Coeficientului Global de Izolare Termică 

 
Coeficientul global de izolare termică G reprezintă un standard convențional al nivelului 

de performanță termoenergetică de iarnă al unei clădiri în ansamblul ei, sau a unei părți de 
clădire distinctă din punct de vedere funcțional. 

Pe lângă performanța termoenergetică globală, clădirea în ansamblul ei și elementele de 
închidere trebuie să răspundă și celorlalte criterii de performanță, privind atât confortul interior 
din punct de vedere termotehnic, cât și transferul de căldură și masa prin elementele de 
închidere. 

Coeficientul global de izolare termică a unei clădiri (G), este un parametru termo - 
energetic al anvelopei clădirii pe ansamblul acesteia și are semnificația unei sume a fluxurilor 
termice disipate (pierderilor de căldură realizate prin transmisie directa) prin suprafața anvelopei 
clădirii, pentru o diferență de temperatură între interior și exterior de la 1K, raportată la volumul 
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clădirii, la care se adaugă cele aferente reîmprospătării aerului interior, precum și cele datorate 
infiltrațiilor suplimentare de aer rece. 

 
3. Definirea unor noțiuni fundamentale 

 
clădire - ansamblu de spații cu funcțiuni precizate, delimitat de elementele de construcție 

care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalațiile aferente, în care energia este utilizată pentru 
asigurarea confortului termic interior. Termenul clădire definește atât clădirea în ansamblu, cât și 
părți ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat; 

performanța energetică a clădirii - energia efectiv consumată sau estimată pentru a 
răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal: 
încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul. Performanța 
energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul și se exprimă prin unul sau 
mai mulți indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolația termică, 
caracteristicile tehnice ale clădirii și instalațiilor, proiectarea și amplasarea clădirii în raport cu 
factorii climatici exteriori, expunerea la soare și influența clădirilor învecinate, sursele proprii de 
producere a energiei și alți factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influențează 
necesarul de energie; 

punte termică - porțiune din anvelopa unei clădiri în care rezistența termică, altfel 
uniformă, este sensibil modificată ca urmare a faptului că izotermele nu sunt paralele cu 
suprafețele elementelor de construcție, 

flux termic - cantitatea de caldură transmisă la sau de la un sistem, raportată la timp; 
anvelopa clădirii – totalitate a elementelor de construcție perimetrale care delimitează 

spațiul interior al unei clădiri de mediul exterior. 
 

4. Baza de proiectare 

 
C107/ 2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale 

clădirilor, 
MC001- Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirii, 

SR 1907-1-97 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură. Prescripții de calcul, 
STAS 7109 – Termotehnica construcțiilor. Terminologie, simboluri și unități de măsură, 

STAS 4908 – Arii și volume convenționale, 
SR 1907-2-97 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură. Temperaturi interioare. 

5. Premize de calcul 

 
Coeficienții globali de izolare termică - G - au în vedere:  
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- pierderile de căldură prin transfer termic, aferente tuturor suprafețelor perimetrale care 
delimitează volumul încălzit al clădirii;  

- pierderile de căldura aferente unor condiții normale de reîmprospătare a aerului interior;  
- pierderile de căldură suplimentare datorate infiltrației în exces a aerului exterior, prin 

rosturile tâmplariei.  
Coeficienții globali nu țin seama de aportul solar și nici de aportul de căldură datorat 

ocupării locuințelor. 
Verificarea criteriului de satisfacere a exigenței de performanță termoenergetica globală 

G, pentru clădiri se face cu relația: 
G ≤ GN [W/m3 K] sau 

G1≤ G1ref [W/m3 K] 
în care: 

G - coeficient global de izolare termică la clădirile de locuit [W/m3 K]; 
GN - coeficient global de referință la clădirile de locuit [W/m3 K]; 

G1 - coeficient global de izolare termică la clădiri, altele decât cele de locuit [W/m3 K]; 
G1ref - coeficient global de referință la clădiri, altele decât cele de locuit [W/m3 K]; 

 
5.1.Calculul coeficientului global de izolare termică G – pentru clădiri de locuit 

 
Conform punctului 3.1 din Normativul C 107/1-05, coeficientul de izolare termică 

globala G se calculează cu formula : 

퐺 =
∑( )

+ 0,34 푥 푛  [ ] 

   
Relație în care: 

G- coeficientul Global de izolare termică [W/m3K], 
L- coeficientul de cuplaj termic[W/K], 

V- volumul interior, încălzit al construcției[m3],  

τj- factor de corecție a temperaturilor exterioare, 

0,34- reprezintă produsul dintre capacitatea calorică masică și densitatea aparentă a 
aerului, 

n- viteza de ventilare naturală a clădirii, respectiv numărul de schimburi de aer pe ora, [h-

1]. 

 

    , 
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퐿 =    [ ] , 

 
Relație in care: 

A- Aria elementului de construcție [m2] având rezistența termică Rm’ [m2K/W] 

 

 
 

 
La fazele preliminare de proiectare, influența punților termice se poate evalua printr-o 

reducere globală a rezistențelor termice unidirectionale (în câmp curent), astfel:  
- la pereti exteriori 20%... 45%,  

- la terase și plansee sub poduri 15%... 25%, 
- la planșee peste subsoluri și sub bowindouri 25%... 35%,  

- la rosturi 10%... 20%. 
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휏 =
푇 − 푇
푇 − 푇

 

 
Relație în care: 

Ti  -temperatura interioară convențională de calcul [oC], 

푇 =
∑푇 퐴
∑퐴

 

Tj  -temperatura exterioară spațiului de calcul și care poate fi temperatura exterioară sau 
o temperatură mai scăzută a unui spațiu încălzit la o temperatură diferită Tu [oC], 

푇 =
∑ 푇 퐿 + 0,34푉 ∑(푛푇 )

∑퐿 + 0,34푉 ∑푛
 [ 퐶] 

Lj- coeficienții de cuplaj termic aferenți tuturor elementelor de construcție orizontale și 
verticale care delimitează spațiul neîncălzit de medii adiacente: aer exterior sau încăperi încălzite 
[W/K], 

Tj- temperaturile convenționale de calcul ale mediilor adiacente: Te sau Ti [OC], 

V- volumul interior al spațiului neîncălzit[m3], 
n- viteza de ventilare naturală a spațiului neîncălzit, respectiv numărul de schimburi de 

aer[h-1]. 
Te  -temperatura exterioară convențională de calcul pentru perioada rece [oC], 
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Pentru faze preliminare de calcul se poate considera: 
- 0,9 la rosturi deschise și la poduri, 
- 0,5 la rosturi închise, la subsoluri neîncălzite și la pivnițe, la camere de pubele, precum 

și la alte spații adiacente, neîncălzite sau având alte destinații, 
- 0,8 la verande, balcoane și logii inchise cu tâmplărie exterioară,  

- 0,9 la tâmplăria exterioară prevăzută cu obloane la fața exterioară,  
- 1,0 la elementul de construcție care separă mediul interior de mediul exterior. 
Coeficientul global de referință GN depinde de numărul de niveluri N și de raportul 

dintre aria anvelopei A [m2] și volumul clădirii V [m3]- A/V [1/m]. 

Numărul de niveluri N are o valoare convențională egală cu : 

푁 =
∑퐴
퐴

 

 
Relație în care: 

· Ac- aria construită a clădirii măsurată pe conturul exterior al pereților fațadei pentru fiecare nivel 
în parte [m2], 

· Acmax – maximul din Ac [m2]. 
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5.2. Calculul coeficientului global de izolare termică G1 – pentru alte clădiri decât cele de 

locuit 

 
Verificarea criteriului de satisfacere a exigenței de performanță termoenergetică globală a 

clădirii se va face pe baza relației G1<= G1ref   [W/m3K], relație în care: 

퐺 = ∑   [W/m3K]  

 

V- volumul încălzit al clădirii, exprimat în [m3], 
Aj – aria elementului de construcție j prin care se produce schimbul de căldură, exprimată 

în [m2], 

j – factor de corecție a diferenței de temperatură între mediile separate de elementul de 
construcție j, 

Rmj’  - rezistența medie corectată a elementului de construcție j [m2K/W]. 
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Se pot identifica următoarele categorii de suprafețe prin care au loc pierderile de energie 
termică: 

· Pardoseala de la parter; 
· Elementele vitrate verticale; 

· Pereții exteriori ai construcției; 
· Șarpanta de lemn de peste ultimul nivel. 

 

퐺 = ( + + + 푑푃 + )   [W/m3K], relație în care: 
A1  - aria suprafețelor componentelor opace ale pereților verticali care fac cu planul 

orizontal un unghi mai mare de 60o, aflați în contact cu exteriorul sau cu un spațiu neîncălzit, 
exprimată în [m2], 

A2  - aria planșeelor de peste ultimul nivel aflate în contact cu exteriorul sau cu un spațiu 
neîncălzit, exprimată in [m2], 

A3 – aria planșeelor inferioare aflate în contact cu exteriorul sau cu un spațiu neîncălzit, 
exprimată în [m2], 

A4 – aria suprafețelor pereților transparenți sau translucizi, exprimată în [m2], 
P  - perimetrul exterior al spațiului încălzit aferent clădirii, aflat în contact cu solul sau 

îngropat, exprimat în [m], 

a, b, c, d, e – coeficienți de control pentru elementele de construcție menționate mai sus. 
Clădirile la care se aplica prevederile C107 se împart în două categorii:  

· clădiri de categoria 1, în care intră clădirile cu "ocupare continuă" și clădirile cu "ocupare 
discontinuă" de clasă de inerție mare; 

· clădiri de categoria 2, în care intră clădirile cu "ocupare discontinua", cu excepția celor din clasa 
de inerție mare.  
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5.3. Determinarea caracteristicilor termice ale anvelopei 
 

푅 = 푅 + 푅 + (∑푅 + ∑푅 )  [m2K/W]  - rezistența termică unidirecțională ținând 
cont și de straturile de aer superficiale și de rezistența straturilor de aer; relație în care: 

 
Rsi [m2K/W] - rezistența termică superficială a  stratului de aer de la fața interioară 

 (caldă) a elementului de anvelopă; 
Rse [m2K/W] - rezistența termică superficială a stratului de aer de la fața exterioară (rece) 

a elementului de anvelopa; 
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Ra [m2K/W] - rezistența termică a stratului de aer inclus în stratificația elementului de 

 construcție; 
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Rs [m2K/W] - rezistența termică unidirecțională; 

 [m2K/W] – rezistența termică unidirecțională în câmp a unui element de 
construcție fără a se tine cont de rezistențele termice superficiale ale straturilor de aer de la fața 
interioară și cea exterioară a elementului de construcție și de eventuala rezistență termică a unor 
straturi de aer; 

d [m] - grosimea stratului; 
a [adimensional] - coeficient de corecție a rezistenței termice, ține cont de degradarea 

 conductivității termice a elementelor de construcție în timp; 
λ [W/mK] - conductivitatea termică a materialului. 

  [m2K/W] – rezistența termică unidirecțională corectată a elementului de 
anvelopa, ținând cont de efectul negativ al punților termice, relație în care: 

r [adimensional]- coeficient de reducere a rezistenței termice în câmp unidirecțional, 
ținând cont de efectul negativ al punților termice; 

RT [m2K/W]- rezistența termică unidirecțională totală  

 , relație în care: 

l [m] - lungimea punților termice liniare; 
ψ [W/m] - transmitanța termică liniară; 

χ [W] - transmitanța termică punctuală; 
A [m2] - suprafața elementului de construcție la care se aplică relația și punțile termice; 

RT [m2K/W] - rezistența termică unidirecțională totală. 
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6. Breviar de calcul 

 

6.1. Date de intrare 

Temperatura interioară medie de calcul[OC]: 20 
Temperatura exterioară rece de calcul[OC]:: -15 

Numărul de schimburi orare [h-1] : 0.50 
Categoria de clădire: categoria 1 

Clasa de inerție: mare 
Performanțe minime impuse: 

Rezistența termică a pereților exteriori[m2K/W]: 1.8 
Rezistența termică a planșeului superior[m2K/W]: 5 

Rezistența termică a planșeului inferior[m2K/W]: 4.5 
Rezistența termică a ferestrelor[m2K/W]: 0.77 

Suprafață construită[m2]: 100 
Suprafață desfășurată[m2]: 200 

Perimetrul construcției[m]: 40 
Numărul de niveluri: 2 

Volumul interior[m3]: 524 
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Anvelopa Verticala Opaca 

Anvelopă R (m²K/W) Denumire Conductivitate  
(W/mK) 

Grosime 
(m) 

R (m²K/W) 

G.V.P. 30cm 
+ Polistiren 
10cm 

2.695715779 mortar de 
ciment și var 

0.87 0.02 0.022988506 

  zidărie cu 
goluri 
verticale 
G.V.P. 

0.75 0.3 0.4 

  polistiren 
celular 

0.044 0.1 2.272727273 

 
 

Anvelopa Opaca Superioara 
Anvelopă R (m²K/W) Denumire Conductivitate  

(W/mK) 
Grosime 
(m) 

R (m²K/W) 

planșeu terasă 
circulabilă, 
peste ultimul 
nivel Polistiren 
20cm 

5.791822281 tencuială din 
mortar de var 

0.74 0.02 0.027027027 

  beton armat 2.13 0.15 0.070422535 

  beton de 
pantă 

0.98 0.15 0.153061224 

  B.C.A. 0.23 0.2 0.869565217 

  hidroizolație 
bitum 

0.2 0.015 0.075 

  mortar de 
ciment 

1.0 0.0125 0.0125 

  nisip 0.74 0.02 0.027027027 

  dale din beton 1.7 0.02 0.011764706 
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Anvelopă R (m²K/W) Denumire Conductivitate  
(W/mK) 

Grosime 
(m) 

R (m²K/W) 

  polistiren 
celular 

0.044 0.2 4.545454545 

 
 

Anvelopa Opaca Inferioara 
Anvelopă R (m²K/W) Denumire Conductivitate  

(W/mK) 
Grosime 
(m) 

R (m²K/W) 

planșeu peste 
subsol, 
pardoseală rece 
Vată minerală 
15cm 

4.108557965 beton armat 2.3345 0.15 0.064253587 

  izolație 
termică 

0.0483 0.02 0.414078675 

  șapă 
autonivelantă 

0.483 0.025 0.051759834 

  gresie și 
cuarțite 

2.1315 0.015 0.007037298 

  vată minerală 0.042 0.15 3.571428571 

 

 
Anvelopa Verticala Opaca 

Anvelopă R (m²K/W) r b R' 
(m²K/W) 

Suprafață 
(m²) 

L (W/K) bL 
(W/K) 

G.V.P. 30cm + 
Polistiren 10cm 

2.695715779 0.70 1 2.00390 60 29.94161 29.94161 

G.V.P. 30cm + 
Polistiren 10cm 

2.695715779 0.70 1 2.00390 60 29.94161 29.94161 

G.V.P. 30cm + 
Polistiren 10cm 

2.695715779 0.65 1 1.86077 40 21.49648 21.49648 

G.V.P. 30cm + 
Polistiren 10cm 

2.695715779 0.65 1 1.86077 40 21.49648 21.49648 
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Elemente Vitrate 
Anvelopă R 

(m²K/W) 
r b R' 

(m²K/W) 
Suprafață 
(m²) 

L (W/K) bL 
(W/K) 

fereastră termoizonată, 
3 foi de geam 

0.77 1 1 0.93700 10 10.67236 10.67236 

fereastră termoizonată, 
3 foi de geam 

0.77 1 1 0.93700 10 10.67236 10.67236 

 
 

Anvelopa Opaca Superioara 
Anvelopă R (m²K/W) r b R' 

(m²K/W) 
Suprafață 
(m²) 

L (W/K) bL 
(W/K) 

planșeu terasă 
circulabilă, peste 
ultimul nivel 
Polistiren 20cm 

5.791822281 0.85 1 5.06500 100 19.74334 19.74334 

 

 
Anvelopa Opaca Inferioara 

Anvelopă R (m²K/W) r b R' 
(m²K/W) 

Suprafață 
(m²) 

L (W/K) bL (W/K) 

planșeu peste 
subsol, 
pardoseală 
rece Vată 
minerală 15cm 

4.108557965 0.75 0.50 3.23817 100 30.88164 15.4408200 

 
 

 
6.2. Date de iesire 

Pentru clădiri REZIDENTIALE: G= 0.50367534 [W/m3 K] trebuie să fie mai mic decât 
GN=0.54 [W/m3 K]. 
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7. Concluzii 

În urma calculului realizat se concluzionează că imobilul răspunde cerințelor din punct de 
vedere a caracteristicilor termice verificate prin calculul coeficientului global de izolare termică 
G. 

8. Recomandări 

La termoizolarea fațadei se vor lua măsuri pentru evitarea propagării focului.  
La stabilirea pozițiilor și dimensiunilor tamplăriei exterioare se va avea în vedere atât 

orientarea cardinală cât si orientarea față de direcția vânturilor dominante, ținând seama și de 
existența clădirilor învecinate; deși nu se consideră în calcule, ferestrele orientate spre sud au un 
aport solar semnificativ. 

Pentru reducerea pierderilor de căldură spre spațiile de circulație comună, se vor 
prevedea windfanguri la intrările în clădiri, aparate de închidere automată a ușilor de intrare în 
clădiri, termoizolații la ușile de intrare în apartamente, încălzirea spațiilor comune la temperaturi 
apropiate de temperatura dominantă.  

La pereții interiori ai cămărilor aerisite direct, se vor prevedea măsuri de termoizolare. 
Se vor utiliza soluții cu rezistențe termice specifice sporite, cu utilizarea materialelor 

termoizolante eficiente (polistiren, vată minerală s.a.). 
Se vor utiliza soluții îmbunătățite de tâmplărie exterioară, cu cel puțin 3 rânduri de 

geamuri sau cu geamuri termoizolante. 
Se va urmări reducerea în cât mai mare măsură a punților termice de orice fel, în special 

în zonele de intersecții a elementelor de construcție (colțuri, socluri, cornișe, atice), cât și la 
balcoane, logii, bowindouri, în jurul golurilor de ferestre și uși de balcon, s.a. 

Se interzice utilizarea tâmplăriilor cu tocuri și cercevele din aluminiu fără întreruperea 
punților termice. 

La tâmplăria exterioara se vor lua măsuri de etanșare corespunzătoare a rosturilor dintre 
tocuri și conturul golurilor din pereți. 

Se va utiliza exclusiv tâmplărie de bună calitate și prevazută cu garnituri de etanșare. 
Suprafețele vitrate, luminatoarele și tâmplăria fixă vor fi prevăzute cu soluții de etanșare 

care să excludă orice infiltrații. 
La elementele perimetrale opace nu se vor utiliza soluții constructive caracterizate printr-

o permeabilitate la aer ridicată. 
Se recomandă folosirea de tehnologii moderne, cu un randament ridicat de producere a 

energiei necesare condiționării spațiului interior.  
Se recomandă folosirea de resurse convenționale, regenerabile pentru producerea 

energiei.  
 

http://www.softwarecalculG.RO


Realizat automat cu softul : TermicG: www.softwarecalculG.RO  
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