Anexa nr. 1 la H.C.L.58/2020
„Reabilitarea termică a blocului de locuit nr 7, strada Fejér Dávid din Municipiul Gheorgheni”
I. Descrierea investi iei

Conform documentaţiei tehnice nr. 16.25/2016 întocmit de S.C. Kes Invest S.R.L, obiectivul propus
a fi reabilitat termic este amplasat în strada Fejer David, nr. 7 si are o forma in plan simetrica. Blocul
de locuinte este format din 1,0 trosnoane.
Pe parcursul existentei cladirii s-au efectuat lucrari uzuale de intretinere si reparatii locale. S-au
inlocuit partial de catre proprietari tamplaria exterioara existenta cu tamplarie PVC si geam
termopan. O parte din balcoane au fost inchise cu tamplarie clasica (lemn sau metal) iar altele cu
tamplarie din PVC si geam termopan.
Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistență a clădirii este bună;
nu exista tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se
poate afirma că structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol ți nu sunt necesare
lucrări de consolidare/reparaţii care sa condiţioneze executarea lucrărilor izolare termica propuse
prin prezenta documentație.

Lucrări de bază de cre tere a eficien ei energetice propuse:

A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
a. Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de
izolare termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
a. Izolarea termică a fa adei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare
existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu
tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii
vitrate:
b. Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea
termică a parapeţilor
c. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se
realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 25 cm.

d. Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului
sunt prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică cu o grosime a termoizolației de 12 cm.

B. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei
calde de consum:
b. Inlocuirea instalatiei de distributie a apei calde menajere intre punctul de racord si
planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia in scopul
reducerii pierderilor de caldura si masa.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri
solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice
din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera:

D. Lucrări conexe:
Odată cu realizarea măsurilor de crețtere a eficienței energetice a clădirii, se recomanda si
realizarea următoarele măsuri conexe:
• Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc.
• Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe.
• Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor
meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei.
•

Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de
locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

• Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.
• Refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a
spaţiilor ocupate.
• Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului
de locuinţe.
• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci din subsolul blocului de locuinţe.
• Înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră din subsolul blocului de locuinţe.
II. Indicatori tehnico-economici
1. Indicatori valorici:
1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A.
- total,
din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

573.266,65 lei
532.227,50 lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv
T.V.A.

0,35018 Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție
durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție
(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)
durata de recuperare a investiției, în condiții de
eficiență economică
consumul anual specific de energie pentru încălzire
corespunzator cladirii izolate termic
economia anuală de energie :
în tone echivalent petrol
reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
echivalent CO2
numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea
eficienţei energetice

8 luni
3 ani
10,7 ani
kWh/m2 (a.u.)
si an
209.717 kWh/an
18,03 tep
77,810

4.173,62 kg CO2/an
18 Apartamente

3. Esalonarea investi iei - total INV/C+M in lei:
3.1.

Anul 1

573.266,65 lei

3.2.

Anul 2

- lei

Prețedinte de țedință
______________________

Duka Emese – țef serviciu

Contrasemnează pentru legalitate,
............................
Secretarul General al Municipiului

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr....................../2020

„Reabilitarea termică a blocului de locuit nr 8, strada Miron Cristea din Municipiul
Gheorgheni”
I. Descrierea investi iei
Conform documentaţiei tehnice nr. 16.26/2016 întocmit de S.C. Kes Invest S.R.L, obiectivul propus
a fi reabilitat termic este amplasat in Nr. 8, Str. Miron Cristea si are o forma in plan simetrica. Blocul
de locuinte este format din 1,0 trosnoane.
Pe parcursul existentei cladirii s-au efectuat lucrari uzuale de intretinere si reparatii locale. S-au
inlocuit partial de catre proprietari tamplaria exterioara existenta cu tamplarie PVC si geam
termopan. O parte din balcoane au fost inchise cu tamplarie clasica (lemn sau metal) iar altele cu
tamplarie din PVC si geam termopan.
Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistență a clădirii este bună;
nu exista tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se
poate afirma că structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol ți nu sunt necesare
lucrări de consolidare/reparaţii care sa condiţioneze executarea lucrărilor izolare termica propuse
prin prezenta documentație.

Lucrări de bază de cre tere a eficien ei energetice propuse:

A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
a. Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
b. Izolarea termică a fa adei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare
existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie
termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate
c. Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea
termică a parapeţilor:
d. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se
realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 25 cm.
e. Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului
sunt prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică cu o grosime a termoizolației de 12 cm.

B. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei
calde de consum:
a. Inlocuirea instalatiei de distributie a apei calde menajere intre punctul de racord si
planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia in scopul
reducerii pierderilor de caldura si masa.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri
solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice
din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera:

D. Lucrări conexe:
Odată cu realizarea măsurilor de crețtere a eficienței energetice a clădirii, se recomanda si
realizarea următoarele măsuri conexe:
• Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc.
• Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe.
• Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor
meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei.
•

Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de
locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

• Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.
• Refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a
spaţiilor ocupate.
• Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului
de locuinţe.
• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci din subsolul blocului de locuinţe.
• Înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră din subsolul blocului de locuinţe.
II. Indicatori tehnico-economici:
1. Indicatori valorici:
1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A.
- total,
din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.
1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv
T.V.A.

557.035,94 lei
516.498,07 lei
0,33729 Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție
durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție
(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)
durata de recuperare a investiției, în condiții de
eficiență economică
consumul anual specific de energie pentru încălzire
corespunzator cladirii izolate termic
economia anuală de energie :
în tone echivalent petrol
reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
echivalent CO2
numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea
eficienţei energetice

8 luni
3 ani
10,9 ani
kWh/m2 (a.u.)
78,680
si an
199.574 kWh/an
17,16 tep
3.990,88 kg CO2/an
18 Apartamente

3. Esalonarea investi iei - total INV/C+M in lei:
3.1.

Anul 1

557.035,94 lei

3.2.

Anul 2

- lei

Prețedinte de țedință
______________________

Duka Emese – țef serviciu

Contrasemnează pentru legalitate,
............................
Secretarul General al Municipiului

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr....................../2020

„Reabilitarea termică a blocului de locuit nr. 5/B, Bulevardul Lacu Roșu din Municipiul
Gheorgheni”
I. Descrierea investi iei din Studiul de fezabilitate

Conform documentaţiei tehnice nr. 16.24/2016 întocmit de S.C. Kes Invest S.R.L, obiectivul propus
a fi reabilitat termic este amplasat la nr. 5/B, Bulevardul Lacu Rosu si are o forma in plan simetrica.
Blocul de locuinte este format din 1,0 trosnoane.
Pe parcursul existentei cladirii s-au efectuat lucrari uzuale de intretinere si reparatii locale. S-au
inlocuit partial de catre proprietari tamplaria exterioara existenta cu tamplarie PVC si geam
termopan. O parte din balcoane au fost inchise cu tamplarie clasica (lemn sau metal) iar altele cu
tamplarie din PVC si geam termopan.
Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistență a clădirii este bună;
nu exista tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se
poate afirma că structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol ți nu sunt necesare
lucrări de consolidare/reparaţii care sa condiţioneze executarea lucrărilor izolare termica propuse
prin prezenta documentație.

Lucrări de bază de cre tere a eficien ei energetice propuse:
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
a. Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
b. Izolarea termică a fa adei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare
existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie
termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate:
c. Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea
termică a aparapeţilor.
d. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se
realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 25 cm.

B. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a
apei calde de consum:

a. Inlocuirea instalatiei de distributie a apei calde menajere intre punctul de racord si
planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia in scopul
reducerii pierderilor de caldura si masa.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile panouri solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii
consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera:

D. Lucrări conexe:
Odată cu realizarea măsurilor de crețtere a eficienței energetice a clădirii, se recomanda si
realizarea următoarele măsuri conexe:
•

Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe.

•

Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor
meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei.

•

Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului
de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de
intervenţie

•

Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.

•

Refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a
spaţiilor ocupate.

•

Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura
blocului de locuinţe.

•

Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci din subsolul blocului de locuinţe.

•

Înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră din subsolul blocului de locuinţe.

II. Indicatori tehnico-economici:
1. Indicatori valorici:
1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A.

548.284,73 lei

- total,
din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.
1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv
T.V.A.

504.477,89 lei
0,29625 Mii lei/m2 (a.u.)

2. Esalonarea investi iei - total INV/C+M in lei:
2.1.

Anul 1

548.284,73 lei

2.2.

Anul 2

- lei

3. Indicatori fizici:
3.1.
3.2.
3.3.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție
durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție
(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)
durata de recuperare a investiției, în condiții de

8 luni
3 ani
10,4 ani

eficiență economică
3.4.
3.5.

consumul anual specific de energie pentru încălzire
corespunzator cladirii izolate termic
economia anuală de energie :

3.7.

16,71 tep

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
echivalent CO2
numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea
eficienţei energetice

Prețedinte de țedință
______________________

Duka Emese – țef serviciu

si an

203.983 kWh/an

în tone echivalent petrol
3.6.

72,550

kWh/m2 (a.u.)

3.956,99 kg CO2/an
20 Apartamente

Contrasemnează pentru legalitate,
............................
Secretarul General al Municipiului

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr...................../2020

„Reabilitarea termică a blocului de locuit nr 9-11, strada Miron Cristea din Municipiul
Gheorgheni”
I. Descrierea investi iei

Conform documentaţiei tehnice nr. 16.25/2016 întocmit de S.C. Kes Invest S.R.L, obiectivul propus
a fi reabilitat termic este amplasat in nr. 9-11, Str. Miron Cristea si are o forma in plan asimetrica.
Blocul de locuinte este format din 2,0 trosnoane.
Pe parcursul existentei cladirii s-au efectuat lucrari uzuale de intretinere si reparatii locale. S-au
inlocuit partial de catre proprietari tamplaria exterioara existenta cu tamplarie PVC si geam
termopan. O parte din balcoane au fost inchise cu tamplarie clasica (lemn sau metal) iar altele cu
tamplarie din PVC si geam termopan.
Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistență a clădirii este bună;
nu exista tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se
poate afirma că structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol ți nu sunt necesare
lucrări de consolidare/reparaţii care sa condiţioneze executarea lucrărilor izolare termica propuse
prin prezenta documentație.

Lucrări de bază de cre tere a eficien ei energetice propuse:
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
a. Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
b. Izolarea termică a fa adei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare
existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie
termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate
c. Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea
termică a parapeţilor:
d. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se
realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 25 cm.
e. Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului
sunt prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică cu o grosime a termoizolației de 12 cm.

B. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri
solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice
din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera:

C. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent

i incandescent din spa iile comune cu

corpuri de iluminat cu eficien ă energetică ridicată

i durată mare de via ă, aferente

păr ilor comune ale blocului de locuin e:

D. Lucrări conexe:
Odată cu realizarea măsurilor de crețtere a eficienței energetice a clădirii, se recomanda si
realizarea următoarele măsuri conexe:
• Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc.
• Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe.
• Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor
meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei.
•

Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de
locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

• Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.
• Refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a
spaţiilor ocupate.
• Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului
de locuinţe.

II. Indicatori tehnico-economici:
1. Indicatori valorici:
1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A.
- total,
din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.
1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv
T.V.A.

1.424.726,46 lei
1.342.060,59 lei
0,28661 Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici:
2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție

8 luni

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție
(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)
durata de recuperare a investiției, în condiții de
eficiență economică
consumul anual specific de energie pentru încălzire
corespunzator cladirii izolate termic
economia anuală de energie :
în tone echivalent petrol
reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
echivalent CO2
numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea
eficienţei energetice

3 ani
10,2 ani
kWh/m2 (a.u.)
si an
568.153 kWh/an
48,85 tep
72,210

11.333,79 kg CO2/an
60 Apartamente

3. Esalonarea investi iei - total INV/C+M in lei:
3.1.

Anul 1

1.424.726,46 lei

3.2.

Anul 2

- lei

Prețedinte de țedință
______________________

Duka Emese – țef serviciu

Contrasemnează pentru legalitate,
............................
Secretarul General al Municipiului

Anexa nr. 5 la H.C.L. nr................../2020

„Reabilitarea termică a blocului de locuit nr. 10, Cartierul Bucin din Municipiul Gheorgheni”
I. Descrierea investi iei:

Conform documentaţiei tehnice nr. 16.15./2016 întocmit de S.C. Kes Invest S.R.L , obiectivul
propus a fi reabilitat termic este amplasat în Nr. 10, Cartierul Bucin si are o forma in plan asimetrica.
Blocul de locuinte este format din 5,0 trosnoane.
Pe parcursul existentei cladirii s-au efectuat lucrari uzuale de intretinere si reparatii locale. S-au
inlocuit partial de catre proprietari tamplaria exterioara existenta cu tamplarie PVC si geam
termopan. O parte din balcoane au fost inchise cu tamplarie clasica (lemn sau metal) iar altele cu
tamplarie din PVC si geam termopan.
Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistență a clădirii este bună;
nu exista tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se
poate afirma că structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol ți nu sunt necesare
lucrări de consolidare/reparaţii care sa condiţioneze executarea lucrărilor izolare termica propuse
prin prezenta documentație.

Lucrări de bază de cre tere a eficien ei energetice propuse:
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
a. Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
b. Izolarea termică a fa adei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare
existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie
termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate
c. Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea
termică a parapeţilor:
d. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se
realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 25 cm.
e. Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului
sunt prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică cu o grosime a termoizolației de 12 cm.

B. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a
apei calde de consum:
a. Inlocuirea instalatiei de distributie a apei calde menajere intre punctul de racord si
planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia in scopul
reducerii pierderilor de caldura si masa. Pentru: Scara A,B
b. Realizarea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire din condominiu,
folosind contorizarea individuala prin solutia distributiei „pe orizontala”. Pentru:
Scara C

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile panouri solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii
consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera:

D. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent

i incandescent din spa iile comune cu

corpuri de iluminat cu eficien ă energetică ridicată

i durată mare de via ă, aferente

păr ilor comune ale blocului de locuin e:

E. Lucrări conexe:
Odată cu realizarea măsurilor de crețtere a eficienței energetice a clădirii, se recomanda si
realizarea următoarele măsuri conexe:
•

Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc.

•

Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe.

•

Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor
meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei.

•

Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de
locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

•

Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.

•

Refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a
spaţiilor ocupate.

•

Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului
de locuinţe.

•

Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci din subsolul blocului de locuinţe. Pentru: Scara
A,B

•

Înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră din subsolul blocului de locuinţe. Pentru:
Scara A,B

II. Indicatori tehnico-economici:
1. Indicatori valorici:
1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A.

2.848.516,97 lei

- total,
din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.
1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv
T.V.A.

2.709.082,57 lei
0,34544 Mii lei/m2 (a.u.)

2. Esalonarea investi iei - total INV/C+M in lei:
2.1.

Anul 1

2.848.516,97 lei

2.2.

Anul 2

- lei

3. Indicatori fizici:
3.1.
3.2.
3.3.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție
durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție
(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)
durata de recuperare a investiției, în condiții de

12 luni
3 ani
12,6 ani

eficiență economică
3.4.
3.5.

consumul anual specific de energie pentru încălzire
corespunzator cladirii izolate termic
economia anuală de energie :

3.7.

80,16 tep

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
echivalent CO2
numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea
eficienţei energetice

Prețedinte de țedință
______________________

Duka Emese – țef serviciu

si an

932.283 kWh/an

în tone echivalent petrol
3.6.

71,760

kWh/m2 (a.u.)

18.824,11 kg CO2/an
85 Apartamente

Contrasemnează pentru legalitate,
............................
Secretarul General al Municipiului

Anexa nr. 6 la H.C.L. nr..................../2020

„Reabilitarea termică a blocului de locuit nr. 20, Cartierul Bucin din Municipiul
Gheorgheni”
I. Descrierea investi iei:

Conform documentaţiei tehnice nr. 16.16./2016 întocmit de S.C. Kes Invest S.R.L, obiectivul propus
a fi reabilitat termic este amplasat la nr. 20, Cartierul Bucin si are o forma in plan asimetrica. Blocul
de locuinte este format din 4,0 trosnoane.
Pe parcursul existentei cladirii s-au efectuat lucrari uzuale de intretinere si reparatii locale. S-au
inlocuit partial de catre proprietari tamplaria exterioara existenta cu tamplarie PVC si geam
termopan. O parte din balcoane au fost inchise cu tamplarie clasica (lemn sau metal) iar altele cu
tamplarie din PVC si geam termopan.
Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistență a clădirii este bună;
nu exista tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se
poate afirma că structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol ți nu sunt necesare
lucrări de consolidare/reparaţii care sa condiţioneze executarea lucrărilor izolare termica propuse
prin prezenta documentație.

Lucrări de bază de cre tere a eficien ei energetice propuse:
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
a. Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
b. Izolarea termică a fa adei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare
existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie
termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate
c. Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea
termică a parapeţilor:
d. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se
realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 25 cm.
e. Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului
sunt prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică cu o grosime a termoizolației de 12 cm.

B. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a
apei calde de consum:
a. Realizarea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire din condominiu,
folosind contorizarea individuala prin solutia distributiei „pe orizontala”. Pentru:
Scara A

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile panouri solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii
consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera:

D.

Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent

i incandescent din spa iile comune cu

corpuri de iluminat cu eficien ă energetică ridicată

i durată mare de via ă, aferente

păr ilor comune ale blocului de locuin e:

E. Lucrări conexe:
Odată cu realizarea măsurilor de crețtere a eficienței energetice a clădirii, se recomanda si
realizarea următoarele măsuri conexe:
•

Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc.

•

Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe.

•

Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor
meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei.

•

Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de
locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

•

Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.

•

Refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a
spaţiilor ocupate.

•

Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului
de locuinţe.

II. Indicatori tehnico-economici:
1. Indicatori valorici:
1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A.

2.224.762,23 lei

- total,
din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.
1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv
T.V.A.

2.108.358,76 lei
0,28578 Mii lei/m2 (a.u.)

2. Esalonarea investi iei - total INV/C+M in lei:
2.1.

Anul 1

2.224.762,23 lei

2.2.

Anul 2

- lei

3. Indicatori fizici:
3.1.
3.2.
3.3.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție
durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție
(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)
durata de recuperare a investiției, în condiții de

12 luni
3 ani
10,3 ani

eficiență economică
3.4.
3.5.

consumul anual specific de energie pentru încălzire
corespunzator cladirii izolate termic
economia anuală de energie :

3.7.

76,08 tep

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
echivalent CO2
numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea
eficienţei energetice

Prețedinte de țedință
______________________

Duka Emese – țef serviciu

si an

884.865 kWh/an

în tone echivalent petrol
3.6.

67,130

kWh/m2 (a.u.)

17.850,92 kg CO2/an
70 Apartamente

Contrasemnează pentru legalitate,
............................
Secretarul General al Municipiului

Anexa nr. 7 la H.C.L. nr.................../2020

„Reabilitarea termică a blocului de locuit nr 23, cartierul Bucin din Municipiul Gheorgheni”

I. Descrierea investi iei

Conform documentaţiei tehnice nr. 16.17./2016 întocmit de S.C. Kes Invest S.R.L, obiectivul propus
a fi reabilitat termic este amplasat la nr. 23, Cartierul Bucin si are o forma in plan asimetrica. Blocul
de locuinte este format din 3,0 trosnoane.
Pe parcursul existentei cladirii s-au efectuat lucrari uzuale de intretinere si reparatii locale. S-au
inlocuit partial de catre proprietari tamplaria exterioara existenta cu tamplarie PVC si geam
termopan. O parte din balcoane au fost inchise cu tamplarie clasica (lemn sau metal) iar altele cu
tamplarie din PVC si geam termopan.
Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistență a clădirii este bună;
nu exista tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se
poate afirma că structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol ți nu sunt necesare
lucrări de consolidare/reparaţii care sa condiţioneze executarea lucrărilor izolare termica propuse
prin prezenta documentație.

Lucrări de bază de cre tere a eficien ei energetice propuse:
A.

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
a. Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
b. Izolarea termică a fa adei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare
existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie
termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate:
c. Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea
termică a parapeţilor:
d. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se
realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 25 cm.
e. Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului
sunt prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică cu o grosime a termoizolației de 12 cm.

B. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei
calde de consum:
a. Inlocuirea instalatiei de distributie a apei calde menajere intre punctul de racord si
planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia in scopul
reducerii pierderilor de caldura si masa.
b. Realizarea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire din condominiu,
folosind contorizarea individuala prin solutia distributiei „pe orizontala”.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri
solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice
din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera

D. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent

i incandescent din spa iile comune cu

corpuri de iluminat cu eficien ă energetică ridicată

i durată mare de via ă, aferente

păr ilor comune ale blocului de locuin e

E. Lucrări conexe:
Odată cu realizarea măsurilor de crețtere a eficienței energetice a clădirii, se recomanda si
realizarea următoarele măsuri conexe:
• Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc.
• Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe.
• Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor
meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei.
•

Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de
locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

• Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.
• Refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a
spaţiilor ocupate.
• Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului
de locuinţe.
• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci din subsolul blocului de locuinţe.
• Înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră din subsolul blocului de locuinţe.

II. Indicatori tehnico-economici:
1. Indicatori valorici:
1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A.
- total,
din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.
1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv
T.V.A.

2.013.323,92 lei
1.917.050,75 lei
0,36809 Mii lei/m2 (a.u.)

2. Indicatori fizici:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție
durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție
(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)
durata de recuperare a investiției, în condiții de
eficiență economică
consumul anual specific de energie pentru încălzire
corespunzator cladirii izolate termic
economia anuală de energie :
în tone echivalent petrol
reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
echivalent CO2
numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea
eficienţei energetice

8 luni
3 ani
11,2 ani
kWh/m2 (a.u.)
si an
737.064 kWh/an
63,38 tep
72,660

14.699,38 kg CO2/an
55 Apartamente

3. Esalonarea investi iei - total INV/C+M in lei:
3.1.

Anul 1

2.013.323,92 lei

3.2.

Anul 2

- lei

Prețedinte de țedință
______________________

Duka Emese – țef serviciu

Contrasemnează pentru legalitate,
............................
Secretarul General al Municipiului

Anexa nr. 8 la H.C.L. nr................/2020

„Reabilitarea termică a blocului de locuit nr 24, cartierul Bucin din Municipiul Gheorgheni”

I. Descrierea investi iei

Conform documentaţiei tehnice nr. 16.18./2016 întocmit de S.C. Kes Invest S.R.L, obiectivul propus
a fi reabilitat termic este amplasat la nr. 24, Cartierul Bucin si are o forma in plan asimetrica. Blocul
de locuinte este format din 3,0 trosnoane.
Pe parcursul existentei cladirii s-au efectuat lucrari uzuale de intretinere si reparatii locale. S-au
inlocuit partial de catre proprietari tamplaria exterioara existenta cu tamplarie PVC si geam
termopan. O parte din balcoane au fost inchise cu tamplarie clasica (lemn sau metal) iar altele cu
tamplarie din PVC si geam termopan.
Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistență a clădirii este bună;
nu exista tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se
poate afirma că structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol ți nu sunt necesare
lucrări de consolidare/reparaţii care sa condiţioneze executarea lucrărilor izolare termica propuse
prin prezenta documentație.

Lucrări de bază de cre tere a eficien ei energetice propuse:
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
a. Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
b. Izolarea termică a fa adei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare
existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie
termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate
c. Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea
termică a parapeţilor:
d. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se
realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 25 cm.
e. Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului
sunt prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică cu o grosime a termoizolației de 12 cm.

B. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei
calde de consum:
a. Inlocuirea instalatiei de distributie a apei calde menajere intre punctul de racord si
planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia in scopul
reducerii pierderilor de caldura si masa.
b. Realizarea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire din condominiu,
folosind contorizarea individuala prin solutia distributiei „pe orizontala”.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri
solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice
din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera:

D. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent

i incandescent din spa iile comune cu

corpuri de iluminat cu eficien ă energetică ridicată

i durată mare de via ă, aferente

păr ilor comune ale blocului de locuin e:

E. Lucrări conexe:
Odată cu realizarea măsurilor de crețtere a eficienței energetice a clădirii, se recomanda si
realizarea următoarele măsuri conexe:
• Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc.
• Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe.
• Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor
meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei.
•

Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de
locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

• Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.
• Refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a
spaţiilor ocupate.
• Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului
de locuinţe.
• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci din subsolul blocului de locuinţe.
• Înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră din subsolul blocului de locuinţe.

II. Indicatori tehnico-economici:
1. Indicatori valorici:
1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A.
- total,
din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.
1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv
T.V.A.

2.023.459,69 lei
1.926.949,14 lei
0,37639 Mii lei/m2 (a.u.)

III.
2. Indicatori fizici:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție
durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție
(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)
durata de recuperare a investiției, în condiții de
eficiență economică
consumul anual specific de energie pentru încălzire
corespunzator cladirii izolate termic
economia anuală de energie :
în tone echivalent petrol
reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
echivalent CO2
numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea
eficienţei energetice

8 luni
3 ani
11,6 ani
kWh/m2 (a.u.)
si an
713.869 kWh/an
61,38 tep
73,090

14.263,15 kg CO2/an
55 Apartamente

3. Esalonarea investi iei - total INV/C+M in lei:
3.1.

Anul 1

2.023.459,69 lei

3.2.

Anul 2

- lei

Prețedinte de țedință
______________________
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Contrasemnează pentru legalitate,
............................
Secretarul General al Municipiului

Anexa nr. 9 la H.C.L. nr................./2020

„Reabilitarea termică a blocului de locuit nr. 12, Cartierul Bucin din Municipiul
Gheorgheni”
I. Descrierea investi iei din Studiul de fezabilitate

Conform documentaţiei tehnice nr. 16.22/2016 întocmit de S.C. Kes Invest S.R.L, obiectivul propus
a fi reabilitat termic este amplasat la nr. 12, Cartierul Bucin si are o forma in plan simetrica. Blocul
de locuinte este format din 2,0 trosnoane.
Pe parcursul existentei cladirii s-au efectuat lucrari uzuale de intretinere si reparatii locale. S-au
inlocuit partial de catre proprietari tamplaria exterioara existenta cu tamplarie PVC si geam
termopan. O parte din balcoane au fost inchise cu tamplarie clasica (lemn sau metal) iar altele cu
tamplarie din PVC si geam termopan.
Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistență a clădirii este bună;
nu exista tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se
poate afirma că structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol ți nu sunt necesare
lucrări de consolidare/reparaţii care sa condiţioneze executarea lucrărilor izolare termica propuse
prin prezenta documentație.

Lucrări de bază de cre tere a eficien ei energetice propuse:
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:
a. Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 15 cm.
b. Izolarea termică a fa adei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare
existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie
termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate:
c. Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea
termică a aparapeţilor:
d. Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei: se
realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 25 cm.
e. Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului
sunt prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică cu o grosime a termoizolației de 12 cm.

B. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei
calde de consum:
a. Realizarea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire din condominiu,
folosind contorizarea individuala prin solutia distributiei „pe orizontala” pentru Scara
B.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile panouri solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor
energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de sera.

D. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent

i incandescent din spa iile comune cu

corpuri de iluminat cu eficien ă energetică ridicată

i durată mare de via ă, aferente

păr ilor comune ale blocului de locuin e.
E. Lucrări conexe:
Odată cu realizarea măsurilor de crețtere a eficienței energetice a clădirii, se recomanda si
realizarea următoarele măsuri conexe:
•

Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc.

•

Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe.

•

Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor
meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei.

•

Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de
locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie

•

Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.

•

Refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a
spaţiilor ocupate.

•

Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului
de locuinţe.

II. Indicatori tehnico-economici:
1. Indicatori valorici:
1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A.

1.313.533,26 lei

- total,
din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

1.235.887,59 lei

1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv
T.V.A.

0,33412 Mii lei/m2 (a.u.)

2. Esalonarea investi iei - total INV/C+M in lei:
2.1.

Anul 1

1.313.533,26 lei

2.2.

Anul 2

- lei

3. Indicatori fizici:
3.1.
3.2.
3.3.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție
durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție
(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)
durata de recuperare a investiției, în condiții de

8 luni
3 ani
11,3 ani

eficiență economică
3.4.
3.5.

consumul anual specific de energie pentru încălzire
corespunzator cladirii izolate termic
economia anuală de energie :

3.7.

38,67 tep

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
echivalent CO2
numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea
eficienţei energetice

Prețedinte de țedință
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si an

472.213 kWh/an

în tone echivalent petrol
3.6.

71,840

kWh/m2 (a.u.)

9.408,04 kg CO2/an
40 Apartamente

Contrasemnează pentru legalitate,
............................
Secretarul General al Municipiului

