
Anexa  
                                                                                   La HCL nr.____din 13.10.2015 

 
 1.Indicatori tehnico-economici Bloc 1 Str. Petru Rareş 

 
1. Indicatori valorici: 
 
- valoarea totală a investiţiei: 435,43299 mii lei, din care construcţii-montaj (C+M): 376,93644 mii lei, din care: 
- cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari, din fondul de reparaţii: 75,38729 mii lei (20% din valoare de 
C+M), conform art. 13 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.  
 
2. Indicatori fizici: 
 
- durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: 5 luni; 
- economia de energie anuală: 215.385 kWh/an; 
 
3. Datele tehnice ale investiţiei: 
 
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: 
 
a) Izolarea termică a părţii opace a faţadelor: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor 
cu o grosime a termoizolației de 15 cm. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități: 

  curățare prin periere, spălare strat suport și control tehnic de calitate; 
  izolare termică suprafață exterioară fațadă, cu produse de construcții compatibile tehnic, inclusiv 

termoizolarea conturului golurilor (șpaleți, buiandrugi, glafuri); 
  bordarea cu fâșii orizontale continue de vată minerală bazaltică (MW) cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 

– s1, d0 dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii culățimea de 0,50 m și cu aceeași grosime cu a 
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei; 

  termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 6 cm; 
  montare – demontare, transport și utilizare schelă; 
  transport materiale și moloz. 

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
  aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; 
  material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS); 
  pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; 
  aplicarea masei de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă; 
  realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. 
 

Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante propuse: 
a) polistiren expandat ignifugat (EPS): 
-  Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% ‐ CS(10): min. 80 kPa; 
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe – TR: min. 120 kPa. 
b) vată minerală bazaltică (MW): 
- Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 
10% ‐ CS(10/Y): min. 30 kPa; 
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe – TR: min. 10 kPa. 
 
 
b) Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu 
tâmplărie termoizolantă (partea vitrată): 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități: 

  demontare tâmplărie exterioară existentă; 
  montare tâmplărie exterioară termoizolantă cu glaf exterior; 
  transport materiale și deșeuri rezultate din demontare la 10 km. 



Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior: 
  Profil cu 5 camere, culoare albă; 
  Clasa A; 
  Armătură oțel zincat; 
  Grilă de ventilație mecanică; 
  Geam termoizolant dublu 4‐16‐4, low‐E; 
  Feronerie oscilo‐batantă cu închideri multipunct; 
  Glaf exterior. 

Principale caracteristici tehnice ale tâmplăriei exterioare termoizolante: 
  Comportarea la încovoiere din vânt: clasa B2; 
  Rezistența la deschidere‐închidere repetată: ferestre ‐ min. 10.000 cicluri, uși ‐ min. 100.000 cicluri; 
  Etanșeitatea la apă: min. clasa 5A; 
  Permeabilitatea la aer: min. clasa 3; 
  Numărul minim de schimburi de aer: 0,5 schimburi/oră; 
  Izolarea la zgomot aerian: în funcție de categoria străzii ‐ min. 25 dB. 

Tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei 
condensului pe elementele de anvelopă. 
 
c) Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor: 
Balcoanele şi/sau a logiile se închid cu tâmplărie termoizolantă conform punctului anterior b) iar parapetii se 
izolează conform punctului anterior a). 
În zonele unde parapetul balcoanelor este realizat din confecții metalice acesta se va înlocui cu 
zidărie. 
 
d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în 
cazul existentei şarpantei: se realizează cu sisteme compozite de 
termoizolare cu o grosime a termoizolației de 20 cm. 
Tipul acoperișul este Acoperis tip sarpanta. Activitățile propuse pentru această lucrare 
cuprind: 
Acoperișuri tip șarpantă: 

 curățare strat suport și control tehnic de calitate; 
 termohidroizolarea planșeului peste ultimul nivel (suprafața orizontală și atic) cu produse de construcții 

compatibile tehnic; 
 izolarea pe fata interioara a aticului cu sistem termoizolant cu o grosime de 5 cm; 
 reparatii învelitoare degradată; 
 prelungire/înlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire, deflectoare); 
 protecția termoizolației cu șapă armată cu plasă sudată; 
 transport materiale și moloz. 

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
 strat difuzie și barieră contra vaporilor; 
 material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat; 
 material hidroizolant cu autoprotecție; 
 șapă armată cu plasă sudată. 

Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse: 
a) polistiren expandat ignifugat dur (EPS): 
- Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% ‐ CS(10/Y): min. 120 kPa; 
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe –TR: min. 150 kPa. 
b) membrană bituminoasă exterioară cu autoprotecție: 
- Forța de rupere la tracțiune: 
     o Longitudinal: ≥ 450 N/5 cm; 
     o Transversal: ≥ 400 N/5 cm. 
- Stabilitatea la cald: min. 120oC; 
- Flexibilitatea la rece: ‐12oC; 
- Rezistența la perforare statică: ≥ 15 kg; 
- Impermeabilitate: ≥ 60 kPa; 



- Grosime (fără strat de autoprotecție): ≥ 4,0 mm. 
 
B. Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire 
e) Repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă 
caldă menajeră din subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a conductelor de 
distribuție, cuprinse între punctul de racord și planșeul peste subsol/ canal termic al 
blocului: nu se propun astfel de lucrări. 
 
f) Montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune 
diferențială la baza coloanelor de încălzire: nu se propun astfel de lucrări. 
 
g) Repararea/ înlocuirea cazanului si/sau arzatorului din centrala termica de bloc/scară, 
fara schimbarea tipului de combustibil: nu se propun astfel de lucrări. 
 
LUCRĂRI CONEXE ȘI SUPLIMENTARE PROPUSE: 
Se vor realiza și urmatoarele categorii secundare de lucrări: 
- lucrari de demontare si remontare a instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de 
locuinte: 

 inlocuire sau reparare burlane si jgheaburi; 
 demontarea inaintea termoizolarii si montarea dupa terminarea termoizolarii a aparatelor de aer conditionat, 

antene TV, etc.; 
 prelungirea cosurilor de fum de la centrale murale, sobe sau hote. 

- lucrari de refacere a finisajelor anvelopei: 
 finisarea fatadelor cladirii; 
 finisarea parapetilor de la balcoane; 
 finisarea intradosului la placile de la balcoane; 
 repararea si finisarea copertinelor de la intrarea principala in cladire; 
 repararea sau inlocuirea paziei si streasinii cladirii. 

Lucrări suplimentare propuse: 
- lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza 
functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere in zonele de interventie: 

 indepartarea tencuielii degradate de pe fatadele cladirii si refacerea ei inaintea inceperii lucarilor de 
termoizolare; 

 reparatii invelitoare degradata si asteriala degradata; 
 refacerea trotuarelor pe zonele degradate sau in zonele de interventie. 

 
                                                                                                        

 
2. Indicatori tehnico-economici Bloc 15 Str. Mărăşeşti 
 

 
1. Indicatori valorici: 
 
- valoarea totală a investiţiei: 499,81223 mii lei, din care construcţii-montaj (C+M): 433,56104 mii lei, din care: 
- cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari, din fondul de reparaţii: 86,71221 mii lei (20% din valoare de 
C+M), conform art. 13 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.  
 
2. Indicatori fizici: 
 
- durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: 5 luni; 
- economia de energie anuală: 272.036 kWh/an; 
 
3. Datele tehnice ale investiţiei: 
 
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: 
 



a) Izolarea termică a părţii opace a faţadelor: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor 
cu o grosime a termoizolației de 15 cm. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități: 

  curățare prin periere, spălare strat suport și control tehnic de calitate; 
  izolare termică suprafață exterioară fațadă, cu produse de construcții compatibile tehnic, inclusiv 

termoizolarea conturului golurilor (șpaleți, buiandrugi, glafuri); 
  bordarea cu fâșii orizontale continue de vată minerală bazaltică (MW) cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 

– s1, d0 dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii culățimea de 0,50 m și cu aceeași grosime cu a 
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei; 

  termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 6 cm; 
  montare – demontare, transport și utilizare schelă; 
  transport materiale și moloz. 

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
  aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; 
  material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS); 
  pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; 
  aplicarea masei de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă; 
  realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. 
 

Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante propuse: 
a) polistiren expandat ignifugat (EPS): 
-  Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% ‐ CS(10): min. 80 kPa; 
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe – TR: min. 120 kPa. 
b) vată minerală bazaltică (MW): 
- Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 
10% ‐ CS(10/Y): min. 30 kPa; 
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe – TR: min. 10 kPa. 
 
 
b) Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu 
tâmplărie termoizolantă (partea vitrată): 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități: 

  demontare tâmplărie exterioară existentă; 
  montare tâmplărie exterioară termoizolantă cu glaf exterior; 
  transport materiale și deșeuri rezultate din demontare la 10 km. 
Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior: 
  Profil cu 5 camere, culoare albă; 
  Clasa A; 
  Armătură oțel zincat; 
  Grilă de ventilație mecanică; 
  Geam termoizolant dublu 4‐16‐4, low‐E; 
  Feronerie oscilo‐batantă cu închideri multipunct; 
  Glaf exterior. 

Principale caracteristici tehnice ale tâmplăriei exterioare termoizolante: 
  Comportarea la încovoiere din vânt: clasa B2; 
  Rezistența la deschidere‐închidere repetată: ferestre ‐ min. 10.000 cicluri, uși ‐ min. 100.000 cicluri; 
  Etanșeitatea la apă: min. clasa 5A; 
  Permeabilitatea la aer: min. clasa 3; 
  Numărul minim de schimburi de aer: 0,5 schimburi/oră; 
  Izolarea la zgomot aerian: în funcție de categoria străzii ‐ min. 25 dB. 

Tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei 
condensului pe elementele de anvelopă. 
 
c) Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor: 



Balcoanele şi/sau a logiile se închid cu tâmplărie termoizolantă conform punctului anterior b) iar parapetii se 
izolează conform punctului anterior a). 
În zonele unde parapetul balcoanelor este realizat din confecții metalice acesta se va înlocui cu 
zidărie. 
 
d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în 
cazul existentei şarpantei: se realizează cu sisteme compozite de 
termoizolare cu o grosime a termoizolației de 20 cm. 
Tipul acoperișul este Acoperis tip sarpanta. Activitățile propuse pentru această lucrare 
cuprind: 
Acoperișuri tip șarpantă: 

 curățare strat suport și control tehnic de calitate; 
 termohidroizolarea planșeului peste ultimul nivel (suprafața orizontală și atic) cu produse de construcții 

compatibile tehnic; 
 izolarea pe fata interioara a aticului cu sistem termoizolant cu o grosime de 5 cm; 
 reparatii învelitoare degradată; 
 prelungire/înlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire, deflectoare); 
 protecția termoizolației cu șapă armată cu plasă sudată; 
 transport materiale și moloz. 

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
 strat difuzie și barieră contra vaporilor; 
 material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat; 
 material hidroizolant cu autoprotecție; 
 șapă armată cu plasă sudată. 

Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse: 
a) polistiren expandat ignifugat dur (EPS): 
- Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% ‐ CS(10/Y): min. 120 kPa; 
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe –TR: min. 150 kPa. 
b) membrană bituminoasă exterioară cu autoprotecție: 
- Forța de rupere la tracțiune: 
     o Longitudinal: ≥ 450 N/5 cm; 
     o Transversal: ≥ 400 N/5 cm. 
- Stabilitatea la cald: min. 120oC; 
- Flexibilitatea la rece: ‐12oC; 
- Rezistența la perforare statică: ≥ 15 kg; 
- Impermeabilitate: ≥ 60 kPa; 
- Grosime (fără strat de autoprotecție): ≥ 4,0 mm. 
 
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 10 
cm. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități: 

  curțare prin periere, spălare strat suport și control tehnic de calitate; 
  izolare termică planșeu peste subsol cu produse de construcții compatibile tehnic; 
  transport materiale și moloz. 

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
  aplicarea materialului termoizolant pe intradosul planșeului peste subsol; 
  fixarea stratului termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS); 
  executarea stratului de protecție al termoizolației cu tencuială subțire cu mortar adeziv armat cu plasă din 

fibră de sticlă; 
  zugrăveală simplă cu lapte de var. 

Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante propuse: 
a) polistiren expandat ignifugat (EPS): 
- Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% ‐ CS(10): min. 70 kPa; 
- Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termică: B‐s2,d0. 
 



B. Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire 
e) Repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă 
caldă menajeră din subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a conductelor de 
distribuție, cuprinse între punctul de racord și planșeul peste subsol/ canal termic al 
blocului: nu se propun astfel de lucrări. 
 
f) Montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune 
diferențială la baza coloanelor de încălzire: nu se propun astfel de lucrări. 
 
g) Repararea/ înlocuirea cazanului si/sau arzatorului din centrala termica de bloc/scară, 
fara schimbarea tipului de combustibil: nu se propun astfel de lucrări. 
 
LUCRĂRI CONEXE ȘI SUPLIMENTARE PROPUSE: 
Se vor realiza și urmatoarele categorii secundare de lucrări: 
- lucrari de demontare si remontare a instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de 
locuinte: 

 inlocuire sau reparare burlane si jgheaburi; 
 demontarea inaintea termoizolarii si montarea dupa terminarea termoizolarii a aparatelor de aer conditionat, 

antene TV, etc.; 
 prelungirea cosurilor de fum de la centrale murale, sobe sau hote. 

- lucrari de refacere a finisajelor anvelopei: 
 finisarea fatadelor cladirii; 
 finisarea parapetilor de la balcoane; 
 finisarea intradosului la placile de la balcoane; 
 repararea si finisarea copertinelor de la intrarea principala in cladire; 
 repararea sau inlocuirea paziei si streasinii cladirii. 

Lucrări suplimentare propuse: 
- lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza 
functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere in zonele de interventie: 

 indepartarea tencuielii degradate de pe fatadele cladirii si refacerea ei inaintea inceperii lucarilor de 
termoizolare; 

 reparatii invelitoare degradata si asteriala degradata; 
 refacerea trotuarelor pe zonele degradate sau in zonele de interventie. 

 
 

3. Indicatori tehnico-economici Bloc M5 Str. Mihai Eminescu 
 

 
1. Indicatori valorici: 
 
- valoarea totală a investiţiei: 638,18508 mii lei, din care construcţii-montaj (C+M): 555,74196 mii lei, 
din care: 
- cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari, din fondul de reparaţii: 111,14839 mii lei (20% din 
valoare de C+M), conform art. 13 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.  
 
 
2. Indicatori fizici: 
 
- durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: 5 luni; 
- economia de energie anuală: 302.801 kWh/an; 
 
3. Datele tehnice ale investiţiei: 
 
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: 



 
a) Izolarea termică a părţii opace a faţadelor: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică a 
fațadelor cu o grosime a termoizolației de 15 cm. 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități: 

  curățare prin periere, spălare strat suport și control tehnic de calitate; 
  izolare termică suprafață exterioară fațadă, cu produse de construcții compatibile tehnic, inclusiv 

termoizolarea conturului golurilor (șpaleți, buiandrugi, glafuri); 
  bordarea cu fâșii orizontale continue de vată minerală bazaltică (MW) cu clasa de reacție la foc 

A1 sau A2 – s1, d0 dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii culățimea de 0,50 m și cu aceeași 
grosime cu a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei; 

  termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 6 cm; 
  montare – demontare, transport și utilizare schelă; 
  transport materiale și moloz. 

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
  aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; 
  material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS); 
  pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; 
  aplicarea masei de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă; 
  realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. 
 

Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante propuse: 
a) polistiren expandat ignifugat (EPS): 
-  Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% ‐ CS(10): min. 80 kPa; 
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe – TR: min. 120 kPa. 
b) vată minerală bazaltică (MW): 
- Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 
10% ‐ CS(10/Y): min. 30 kPa; 
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe – TR: min. 10 kPa. 
 
b) Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu 
tâmplărie termoizolantă (partea vitrată): 
Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități: 

  demontare tâmplărie exterioară existentă; 
  montare tâmplărie exterioară termoizolantă cu glaf exterior; 
  transport materiale și deșeuri rezultate din demontare la 10 km. 
Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior: 
  Profil cu 5 camere, culoare albă; 
  Clasa A; 
  Armătură oțel zincat; 
  Grilă de ventilație mecanică; 
  Geam termoizolant dublu 4‐16‐4, low‐E; 
  Feronerie oscilo‐batantă cu închideri multipunct; 
  Glaf exterior. 

Principale caracteristici tehnice ale tâmplăriei exterioare termoizolante: 
  Comportarea la încovoiere din vânt: clasa B2; 
  Rezistența la deschidere‐închidere repetată: ferestre ‐ min. 10.000 cicluri, uși ‐ min. 100.000 

cicluri; 
  Etanșeitatea la apă: min. clasa 5A; 
  Permeabilitatea la aer: min. clasa 3; 
  Numărul minim de schimburi de aer: 0,5 schimburi/oră; 



  Izolarea la zgomot aerian: în funcție de categoria străzii ‐ min. 25 dB. 
Tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea 
apariţiei condensului pe elementele de anvelopă. 
 
c) Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a 
parapeţilor: 
Balcoanele şi/sau a logiile se închid cu tâmplărie termoizolantă conform punctului anterior b) iar parapetii 
se izolează conform punctului anterior a). 
În zonele unde parapetul balcoanelor este realizat din confecții metalice acesta se va înlocui cu 
zidărie. 
 
d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv izolarea termică a planşeului peste ultimul 
nivel în cazul existentei şarpantei: se realizează cu sisteme compozite de 
termoizolare cu o grosime a termoizolației de 20 cm. 
Tipul acoperișul este Acoperis tip sarpanta. Activitățile propuse pentru această lucrare 
cuprind: 
Acoperișuri tip șarpantă: 

 curățare strat suport și control tehnic de calitate; 
 termohidroizolarea planșeului peste ultimul nivel (suprafața orizontală și atic) cu produse de 

construcții compatibile tehnic; 
 izolarea pe fata interioara a aticului cu sistem termoizolant cu o grosime de 5 cm; 
 reparatii învelitoare degradată; 
 prelungire/înlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire, deflectoare); 
 protecția termoizolației cu șapă armată cu plasă sudată; 
 transport materiale și moloz. 

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape: 
 strat difuzie și barieră contra vaporilor; 
 material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat; 
 material hidroizolant cu autoprotecție; 
 șapă armată cu plasă sudată. 

Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse: 
a) polistiren expandat ignifugat dur (EPS): 
- Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% ‐ CS(10/Y): min. 120 kPa; 
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe –TR: min. 150 kPa. 
b) membrană bituminoasă exterioară cu autoprotecție: 
- Forța de rupere la tracțiune: 
     o Longitudinal: ≥ 450 N/5 cm; 
     o Transversal: ≥ 400 N/5 cm. 
- Stabilitatea la cald: min. 120oC; 
- Flexibilitatea la rece: ‐12oC; 
- Rezistența la perforare statică: ≥ 15 kg; 
- Impermeabilitate: ≥ 60 kPa; 
- Grosime (fără strat de autoprotecție): ≥ 4,0 mm. 
 
B. Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire 
e) Repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă 
caldă menajeră din subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a conductelor de 
distribuție, cuprinse între punctul de racord și planșeul peste subsol/ canal termic al 
blocului: nu se propun astfel de lucrări. 
 
f) Montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune 



diferențială la baza coloanelor de încălzire: nu se propun astfel de lucrări. 
 
g) Repararea/ înlocuirea cazanului si/sau arzatorului din centrala termica de bloc/scară, 
fara schimbarea tipului de combustibil: nu se propun astfel de lucrări. 
 
LUCRĂRI CONEXE ȘI SUPLIMENTARE PROPUSE: 
Se vor realiza și urmatoarele categorii secundare de lucrări: 
- lucrari de demontare si remontare a instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa 
blocului de locuinte: 

 inlocuire sau reparare burlane si jgheaburi; 
 demontarea inaintea termoizolarii si montarea dupa terminarea termoizolarii a aparatelor de aer 

conditionat, antene TV, etc.; 
 prelungirea cosurilor de fum de la centrale murale, sobe sau hote. 

- lucrari de refacere a finisajelor anvelopei: 
 finisarea fatadelor cladirii; 
 finisarea parapetilor de la balcoane; 
 finisarea intradosului la placile de la balcoane; 
 repararea si finisarea copertinelor de la intrarea principala in cladire; 
 repararea sau inlocuirea paziei si streasinii cladirii. 

Lucrări suplimentare propuse: 
- lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau 
afecteaza functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere in zonele de interventie: 

 indepartarea tencuielii degradate de pe fatadele cladirii si refacerea ei inaintea inceperii lucarilor 
de termoizolare; 

 reparatii invelitoare degradata si asteriala degradata; 
 refacerea trotuarelor pe zonele degradate sau in zonele de interventie. 
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- bl. M5, situat pe str.Mihai Eminescu; 
- bl.1, situat pe str.Petru Rare[; 
- bl.15, situat pe str.M\r\[e[ti; 

 
 


