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1. De ce reabilitare termică?

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţeun program promovat de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei, în colaborare cu
autorităţile administraţiei publice locale.
• Majoritatea blocurilor de locuinţe din România,
construite după proiecte elaborate în perioada
1950 – 1990, prezintă un nivel scăzut de izolare
termică, iar aceasta se traduce în facturi mari
pentru încălzire.
• Pe perioada iernii, mare parte din căldura
unui apartament se pierde din cauza gradului
redus de izolare termică, deşi locatarii o plătesc.

Avantajele comunitaţii ca urmare a reabilitării
termice a blocurilor de locuinţe sunt:
- reducerea cheltuielilor cu combustibilii; banii
economisiţi vor fi folosiţi pentru alte proiecte
locale importante;
- crearea de noi locuri de muncă în domeniul
construcţiilor;
- protejarea mediului prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră;
- schimbarea aspectului blocurilor de locuinţe şi
implicit al localităţilor.

• Un apartament cu 2 camere dintr-un bloc din
România consumă de două ori mai multă energie termică decât un apartament din alte ţări
europene. Acest lucru duce la facturi mari la
întreţinere.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,
în colaborare cu autorităţile administraţiei locale, îşi propune ca un număr cât mai mare de
blocuri de locuinţe din România să intre în Programul Naţional de Reabilitare Termică.

• Reabilitarea termică a blocului în care locuiţi
va reduce factura de întreţinere pe perioada
iernii cu până la 40%.

15-20 %

• Pe timp de vară, locuinţele izolate asigură confortul termic fără cheltuieli suplimentare pentru
aerul condiţionat.

20-25 %

• Reabilitarea termică duce la dispariţia fenomenului de igrasie.
• Reabilitarea termică presupune şi refacerea
faţadelor blocurilor. În prezent elementele
de construcţii ale faţadelor sunt în cele mai
multe cazuri deteriorate şi cu potenţial risc de
prăbuşire. În urma reabilitării, mediul în care
trăim se va înfrumuseţa considerabil.

20-25%

5-10%
Pierderile energetice ale unui bloc de locuinţe
nereabilitat
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2. Ce presupune reabilitarea termică?

Reabilitarea termică a blocurilor de
locuinţe presupune:

• lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie
a agentului termic pentru încălzire aferentă
părţilor comune ale blocului de locuinţe.

• izolarea termică a pereţilor exteriori;
• înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente,
inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de
locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;

Cui se adresează programul de
reabilitare termică?

• termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului
peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei;

Asociaţiilor de proprietari care doresc să crească
performanţa energetică a blocurilor de locuinţe
care au fost construite pe baza unui proiect elaborat în perioada 1950-1990, indiferent de sistemul
de încălzire al acestora.

• izolarea termică a planşeului peste subsol,
în cazul în care prin proiectarea blocului sunt
prevăzute apartamente la parter;
• lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de
locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;
• lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;

În funcţie de rezultatele expertizei tehnice
şi auditului energetic efectuat asupra blocului, la aceste lucrări se mai pot adăuga :
• lucrări de reparaţii la elementele de construcţie
care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului
de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de
intervenţie;
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3. Cât costă reabilitarea termică?

Expertiza tehnică, auditul energetic
şi proiectarea lucrărilor de reabilitare
termică se asigură din fonduri de la bugetele locale.
Execuţia lucrărilor de intervenţie se
finanţează astfel:
Asociaţia de proprietari plăteşte 20% din costul
total al executării lucrărilor de intervenţie.
Procentul de 20% din totalul lucrărilor de
execuţie se împarte între toţi proprietarii,
fiecăruia revenindu-i o cotă parte în funcţie de
cota parte indiviză ce revine fiecărui proprietar.

Restul de 80% din costul total al executării
lucrărilor de intervenţie este asigurat de
la bugetul de stat şi cel local:
• 50% de la bugetul de stat, prin Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul de reabilitare termică.
• 30% de la bugetul local, în limita fondurilor
aprobate anual pentru Programul de reabilitare
termică.

În cazul în care unul sau mai mulţi proprietari din
cadrul asociaţiei de proprietari nu îşi pot achita
partea ce le revine, primăria locală poate prelua parţial sau integral costurile şi poate decide
modul în care se vor recupera acestea.
Finanţarea EXECUTĂRII lucrărilor
DE INTERVENŢIE
20%

30%

50%

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
Autorităţile administraţiei publice locale
Asociaţiile de proprietari
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4. Care este rolul autorităţilor administraţiei publice locale?

Primarii municipiilor, oraşelor, comunelor,
precum şi cei ai sectoarelor municipiului
Bucureşti coordonează programul de reabilitare la nivel local, având următoarele
responsabilităţi:
1.Identificarea blocurilor de locuinţe construite
după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 şi
inventarierea acestora.
2.Completarea fişei tehnice pentru fiecare bloc
de locuinţe identificat.
3.Actualizarea lunară a bazei de date şi punerea
la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale si
Locuinţei a datelor şi a informaţiilor din baza de
date.
4.Înştiinţarea asociaţiilor de proprietari asupra
posibilităţii înscrierii în programul local multianual de reabilitare termică.
5.Transmiterea proiectului de contract de mandat semnat de coordonatorul local (primar), în
două exemplare originale.
6.Centralizarea solicitărilor asociaţiilor de proprietari şi întocmirea programului local.
7. Asigurarea procedurii de achiziţie publică pentru achiziţionarea serviciilor de:
• expertizare tehnică,
• audit energetic şi emiterea certificatului de
performanţă energetică a blocului de locuinţe,
• elaborarea documentaţiei de avizare pentru
lucrările de intervenţie,

• elaborarea documentaţiei tehnice pentru
autorizarea lucrărilor şi obţinerea avizelor,
• întocmirea proiectului tehnic al lucrării,
• elaborarea caietului de sarcini pentru contractul
de executare a lucrărilor.
8. Propunerea către consiliul local a aprobării
indicatorilor tehnico–economici pentru fiecare
clădire în parte.
9. Asigurarea cu prioritate, din bugetul local, a
cotei părţi ce revine autorităţilor locale pentru
executarea şi finalizarea lucrărilor de intervenţie
stabilite.
10. Transmiterea notificării de aprobare a indicatorilor tehnici economici ai lucrării de reabilitare
către asociaţia de proprietari şi, de asemenea,
transmiterea actului adiţional al contractului
de mandat. Actul adiţional conţine informaţii
detaliate cu privire la tipurile de lucrări ce vor
fi efectuate, costurile acestora şi, nu în ultimul
rând, clasa energetică urmărită a fi atinsă prin
intermediul lucrărilor.
11. Emiterea autorizaţiei de construcţie.
12. Asigurarea realizării procedurii de achiziţie
si de contractare a executării lucrărilor de
intervenţie.
13. Aprobarea lunară a decontului justificativ întocmit de executanţii lucrărilor de intervenţie.
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14. Asigurarea, alături de preşedintele asociaţiei
de proprietari, a urmăririi şi verificării executării
lucrărilor prin diriginţii de şantier.
15.Organizarea recepţiei lucrărilor, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de
proprietari şi transmiterea către acesta din urmă
a noului certificat de performanţă energetică a
blocului. Certificatul trebuie să cuprindă consumul anual specific pentru încălzirea blocului
izolat.

Modernizarea centrelor şi punctelor termice
trebuie realizată ţinând cont de cerinţele blocurilor reabilitate termic. Acest lucru va conduce
la reducerea investiţiilor în capacităţi de producere şi transport şi a cheltuielilor de exploatare.

16.Organizarea, după expirarea perioadei de
garanţie de bună execuţie (3 ani), a recepţiei finale a lucrării, cu participarea reprezentantului
desemnat de asociaţia de proprietari.

Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă în vedere cu prioritate reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe deservite
de aceeaşi sursă de încălzire (centrală termică/
punct termic) pentru ca apoi să ia măsuri de
modernizare a acesteia, ţinând cont de noul
necesar de căldură al blocurilor de locuinţe reabilitate termic.
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5. Ce paşi trebuiesc urmaţi de asociaţia de proprietari?

1.Convocarea adunării generale a proprietarilor,
prin afişarea la avizierul asociaţiei a înştiinţării
primite de la coordonatorul local şi a contractului de mandat.
2.Aprobarea de către adunarea generală a înscrierii blocului în programul local. Decizia se ia cu
majoritate de voturi din partea proprietarilor.

8.Participarea la recepţia lucrărilor de
intervenţie, la invitaţia coordonatorului local.
9.Participarea, alături de coodonatorul local, la
recepţia finală a lucrărilor, organizată după expirarea perioadei de bună execuţie (3 ani).

3.Semnarea, de către preşedintele asociaţiei, a
contractului de mandat şi solicitarea înscrierii
blocului în programul local.
4.Afişarea la avizierul asociaţiei a indicatorilor
tehnico-economici ai lucrării de intervenţie şi a
actului adiţional al contractului. Pe baza acestor indicatori se va stabili cota de participare a
fiecărui proprietar la fondul de reparaţii.
5.Transmiterea, în cel mult 30 de zile lucrătoare
de la primirea notificării, a actului adiţional semnat şi a hotărârii adunării generale a proprietarilor.
Netransmiterea acestor documente duce la rezilierea contractului de mandat încheiat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari.
6.Constituirea fondului de reparaţii de către
preşedintele asociaţiei de proprietari.
7.Asigurarea măsurilor organizatorice pentru
continuarea lucrărilor conform graficului de
execuţie stabilit.
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6. Cum va arăta blocul reabilitat termic?

Blocuri de locuinţe înainte de reabilitare

Fig. 1.
Structura consumurilor
energetice pentru un
apartament mediu
construit între 19501990

55%

Încălzire

21%

Apă caldă de consum

10%

Gaz natural

14%

Iluminat

Fig. 2.
Structura fondului de
locuinţe din România în
funcţie de vechime

37%

20–40 de ani

28%

40-55 de ani

25%

> 55 de ani

3%

< 10 ani

7%

10–20 de ani
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Blocuri de locuinţe reabilitate termic
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7. Cum funcţionează programul naţional?

ETAPE ŞI ACŢIUNI
Etapa I - IDENTIFICAREA ŞI INVENTARIEREA
BLOCURILOR DE LOCUINŢE

Coordonatorul local
1. identifică blocurile de locuinţe construite după
proiecte elaborate în perioada 1950-1990,
2. completează fişele tehnice pentru fiecare
bloc de locuinţe identificat (anexa 1 la normele
metoodologice),

Coordonatorul local
1. înştiinţează asociaţiile de proprietari cu privire
la posibilitatea de înscriere în Programul local
şi transmite contractul de mandat semnat de
coordonatorul local,

Asociaţia de proprietari

3. inventariază blocurile de locuinţe identificate pe
cartiere/cvartale/puncte termice,

2. Preşedintele fiecărei asociaţii de proprietari
notificate afişează, la avizierul asociaţiei,
înştiinţarea şi proiectul contractului de mandat.

4. grupează blocurile de locuinţe inventariate după
regimuri de înălţime până la P+4 etaje inclusiv şi
respectiv, peste P+4 etaje,

3. Preşedintele convoacă, în condiţiile legii,
adunarea generală a proprietarilor.

5. pune la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei informaţiile din baza de date.

Asociaţia de proprietari
MDRL
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Etapa II – ÎNŞTIINŢAREA ASOCIAŢIILOR DE
PROPRIETARI DE CĂTRE COORDONATORII LOCALI
PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL LOCAL

4. Adunarea generală a proprietarilor hotărăşte, cu
acordul majorităţii membrilor asociaţiei, înscrierea
în programul local şi semnarea contractului trimis
de coordonatorul local.

MDRL
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Etapa III – HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A
PROPRIETARILOR DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL
LOCAL

Asociaţia de proprietari
1. Preşedintele asociaţiei, în baza mandatului şi a
hotărârii adunării generale, semnează contractul de
mandat.
2. Preşedintele asociaţiei solicită în scris coordonatorului local înscrierea în programul local. Solicitarea este însoţită de: contractul de mandat semnat,
hotărârea privind înscrierea in programul local si lista
proprietarilor din imobil (anexele 5 si 6 la normele
metodologice).

Coordonatorul local
3. Centralizează solicitările asociaţiilor de proprietari.
4. Întocmeşte programul local pe care îl supune
aprobării consiliului local.

MDRL

Etapa IV. PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE
INTERVENŢIE

Coordonatorul local
1. Atribuie printr-un contract de servicii efectuarea de
către un expert tehnic a următoarelor servicii: expertiza
tehnică, auditul energetic, întocmirea documentaţiei
de avizare, întocmirea proiectului tehnic de execuţie,
elaborarea caietului de sarcini pentru executarea
lucrărilor de intervenţie (anexele 7, 8 şi 9 la normele
metodologice).
2. Supune aprobării consiliului local, indicatorii tehnico
-economici pentru fiecare obiectiv in parte.
3. Completează actul adiţional la contractul de mandat
cu informaţii referitoare la valoarea lucrării, durata de
execuţie şi sumele aferente cotelor ce revin asociaţiei
de proprietari, autorităţii locale şi MDRL.
4. Notifică asociaţia de proprietari cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi transmite acesteia actul adiţional semnat în două exemplare (anexa
nr. 10 la normele metodologice),

5. Fundamentează şi prezintă Ministerului Finanţelor
Publice propunerile pentru includerea în proiectul
bugetului de stat a sumei necesare pentru finanţarea
executării lucrărilor de intervenţie.
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Asociaţia de proprietari
5. Preşedintele asociaţiei afişează la avizierul
asociaţiei notificarea şi proiectul actului adiţional la
contractul de mandat şi convoacă adunarea generală.
6. Adunarea generală hotărăşte, cu acordul majorităţii proprietarilor, semnarea actului adiţional şi
stabileşte cota de participare a fiecărui proprietar.
7. Preşedintele asociaţiei transmite coordonatorului
local, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data
primirii notificării, actul adiţional semnat însoţit de
hotărârea adunării generale (anexa 11 la normele
metodologice).

Coordonatorul local
8. Emite autorizaţia de construire.
9. Asigură întocmirea şi verificarea proiectului tehnic şi
a detaliilor de execuţie.
10. Elaborează caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de execuţie.

MDRL
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Etapa V. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE
INTERVENŢIE

Coordonatorul local
1. Contractează lucrările de intervenţie.
2. Verifică documentele de plată, întocmeşte decontul justificativ lunar.
3. Solicita MDRL şi asociaţiei de proprietari, în baza
decontului justificativ lunar, virarea cotelor părţi ce
le revin,în condiţiile legii, pentru plata lucrărilor
executate.
4. Efectuează plata, conform decontului justificativ
lunar, în contul contractorului, pentru execuţia lucrărilor
de intervenţie.
5. Asigură luarea măsurilor tehnico-organizatorice şi
financiare care îi revin pentru continuarea lucrărilor
conform graficului de execuţie stabilit.

Asociaţia de proprietari
5. Virează lunar din fondul de reparaţii al asociaţiei
în contul special al coordonatorului local suma de
plată ce îi revine, conform legii, din decontul justificativ.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Coordonatorul local
6. Urmăreşte şi verifică executarea lucrărilor de
intervenţie prin diriginţi de şantier autorizaţi.

Asociaţia de proprietari
6. Asigură luarea măsurilor tehnico-organizatoice
şi financiare care îi revin pentru continuarea
lucrărilor conform graficului de execuţie stabilit.

Etapa VI. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI ELIBERAREA
CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ

Coordonatorul local
1. Organizează recepţia lucrărilor de intervenţie.

Asociaţia de proprietari
1. Participă la recepţia lucrărilor de intervenţie.

MDRL

Coordonatorul local

Legenda Etape şi acţiuni
Coordonatorul local
Finanţează executarea lucrărilor de
intervenţie din fonduri aprobate anual
în bugetele locale.

Asociaţia de proprietari
Finanţează executarea lucrărilor de
intervenţie din fondul de reparaţii al
asociaţiei de proprietari.

MDRL
Finanţează executarea lucrărilor de
intervenţie din alocaţii de la bugetul de
stat, în limita fondurilor aprobate anual
cu această destinaţie în bugetul MDRL.

2. Pune la dispoziţia asociaţiei de proprietari certificatul de performanţă energetică cu evidenţierea
consumului anual specific pentru încălzirea blocului.
Organizează recepţia finală, după expirarea perioadei
de garanţie de bună execuţie de 3 ani.

Asociaţia de proprietari
3. Participă la recepţia finală, după expirarea
perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani.

MDRL
4. Centralizează şi cuantifică, prin INCERC, efectele
economiei de energie asupra mediului.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18 din 04.03.2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor
de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României
nr.155/12.03.2009 şi Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al
viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
OUG 18/2009, publicat în Monitorul Oficial al României nr.
194/27.03. 2009.

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE
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8. Măsuri de intervenţie

Soluţia de reabilitare termică a anvelopei clădirii
se stabileşte în urma auditului energetic, în
funcţie de particularităţile tehnico-constructive
ale acesteia.

CE PUTEM FACE?

O izolare termică bună înseamnă diminuarea
necesarului de încălzire/răcire concomitent cu
reducerea emisiilor poluante.
Anvelopa blocurilor de locuinţe realizate după
proiecte elaborate în perioada 1950–1990 este
considerată în prezent necorespunzătoare din
punct de vedere termic, din cauză că are ca
efect consumuri energetice deosebit de mari şi
implicit emisii poluante de gaze cu efect de seră.

• Să utilizăm ferestre şi uşi exterioare cât
mai performante din punct de vedere termic
(tâmplărie şi vitraje cu coeficienţi de transfer
termic cât mai mici şi prevăzute cu dispozitive
de protecţie solară).

În imaginile alăturate, sub termenul de emisii
poluante sunt cuprinse în principal: dioxid de
sulf, oxizi azotici, hidrocarburi, monoxid de carbon, praf şi funingine.
Aceste date sunt pentru un bloc de locuinţe
(convenţional) P+ 4E, cu 40 apartamente, având
suprafaţa locuibilă de 43,55 mp şi suprafaţa
utilă de 56,60 mp.

8700 kgCO2/an emisii echivalent CO2
Bloc cu izolaţie termică insuficientă
Consum anual specific de energie pentru
încălzire (în medie) – 180kWh/mp
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• Să izolăm termic pereţii exteriori, acoperişul
(terasă / şarpantă) şi planşeul peste subsol.

• Să asigurăm aerisirea controlată a locuinţei
(numai când şi cât trebuie).
• Să utilizăm sisteme de încălzire cu randament
ridicat şi posibilităţi de reglaj.
• Să folosim energia solară într-o măsură cât mai
mare.

4200 kgCO2/an emisii echivalent CO2
Bloc izolat termic conf. Programului naţional de
reabilitare termică. Consum anual specific de
energie pentru încălzire scade sub 100kWh/mp

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Izolarea termică a pereţilor exteriori
Termoizolarea suplimentară a pereţilor exteriori – partea opacă, se realizează de regulă la
partea exterioară a acestora, cu tehnologii bine
puse la punct şi verificate de-a lungul anilor. Materialele şi sistemele izolante utilizate trebuie
să fie însoţite de declaraţii de conformitate ale
producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificaţiile tehnice recunoscute în
condiţiile legii.
Avantaje suplimentare: Se realizează o protecţie
a componentei rezistente a pereţilor la variaţiile
termice sezoniere. Nu se afectează spaţiul util
al încăperilor. Se evită apariţia punţilor termice
prin continuitatea stratului termo-izolant exterior. Se îmbunătăţeşte aspectul estetic al blocurilor de locuinţe şi implicit al localităţilor.
Perete neizolat termic

Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare
existente, inclusiv a tâmplăriei aferente
accesului în blocul de locuinţe, cu
tâmplărie performantă energetic.
Ferestrele şi uşile exterioare joacă un rol deosebit de important în asigurarea unei performanţe
termice superioare a clădirilor, deoarece pot
constitui, atât pe timp de iarnă cât şi pe timp
de vară, zone de mari schimburi termice, între
interiorul şi exteriorul clădirii.
Majoritatea clădirilor de locuit din România,
construite înainte de anul 1990, sunt dotate cu
ferestre din lemn cu două rânduri de cercevele
(ferestre duble). Din cauză că acestea sunt departe de a realiza o performanţă energetică pe
măsura cerinţelor actuale şi, în concordanţă cu
nivelul de izolare termică al zonelor opace ale
pereţilor exteriori, este necesară înlocuirea lor
cu ferestre de concepţie modernă, cu tâmplărie
performantă energetic şi vitraj termoizolant.

Flux de căldură

Prin înlocuirea ferestrelor tradiţionale, duble, cu
ferestre cu geam termoizolant şi cu sistem pentru ventilare controlată, se obţin următoarele
avantaje:
Zidărie sau
beton armat
Perete izolat termic
Flux de căldură

• Scăderea schimburilor termice prin suprafaţa
vitrată (ceea ce conduce la o mai bună protecţie
termică a mediului interior atât pe timp de iarnă
şi, parţial, pe timp de vară).
• Creşterea calităţii confortului interior prin
asigurarea unei ventilări controlate a încăperilor.

Zidărie sau
beton armat

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE
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• Reducerea transmisiei zgomotelor din exterior
în interiorul clădirii.
• Conservarea calităţii mediului prin reducerea
emisiilor de CO2 în atmosferă.
• Reducerea costurilor pentru încălzire/răcire.

Alte cerinţe
• Fiind vorba de ferestre cu tâmplărie etanşă,
este necesară prevederea în clădiri a unui sistem
de împrospătare controlată a aerului din interiorul clădirii.
• Montajul ferestrelor şi uşilor exterioare trebuie
să respecte normele specifice fiecărui proiectant
de sistem de ferestre.

Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul
existenţei şarpantei
Acoperişuri tip terasă
La stabilirea soluţiilor de reabilitare termică se
ţine seama de starea (gradul de deteriorare)
straturilor hidroizolante şi termoizolante existente, putându-se identifica următoarele situaţii:
a.) Starea hidroizolaţiei şi a stratului termoizolant nu este corespunzătoare. În acest caz reabilitarea termică presupune:

Secţiune printr-o fereastra termoizolanta

Ferestre şi uşi exterioare recomandate
pentru blocurile de locuinţe
Proiectarea, execuţia şi montarea noilor ferestre
trebuie să le confere acestora funcţionalitate şi
durabilitate.

16

• îndepărtarea tuturor straturilor existente până
la faţa superioară a betonului de pantă;
• refacerea acestora în condiţiile înlocuirii stratului
termoizolant existent cu un nou strat termoizolant, de calitate şi grosime corespunzătoare
noilor cerinţe.
b.) Starea termoizolaţiei existente este bună,
dar hidroizolaţia este deteriorată şi se impune
refacerea ei;

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Reabilitarea termică constă în:
• îndepărtarea straturilor până la hidroizolaţia
existentă, în condiţiile menţinerii ei cu funcţie
de barieră contra vaporilor şi a menţinerii
stratului termoizolant existent;
• montarea unui strat termoizolant suplimentar,
de calitate şi grosime corespunzătoare noilor
cerinţe;
• montarea celorlalte straturi, inclusiv a straturilor hidroizolante.

• aplicarea unui strat termoizolant;
• aplicarea unui strat de separare
(folie polimerică, material geotextil, etc.);
•montarea unui strat de pardoseală.

Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul blocurilor prevăzute cu apartamente la parter
Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care la parterul blocului sunt apartamente,
se realizează la partea inferioară a acestuia,
cu plăci termoizolatoare lipite şi ancorate mecanic, protejate cu o tencuială subţire armată
cu ţesătură din fibră de sticlă, folosindu-se procedee tehnologice similare celor utilizate la termoizolarea pereţilor exteriori.

Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

Secţiune printr-un planşeu de terasă

Acoperişuri cu pante mari şi pod
(şarpantă)
Soluţia de reabilitare termică a unui astfel de
acoperiş se stabileşte în urma unei expertize
tehnice de specialitate (cerinţa economie de
energie şi izolare termică). In principal aceasta se realizeaza prin:
• curăţirea si nivelarea suprafeţei suport;
• aplicarea unei bariere contra vaporilor;

Prezenţa locuinţelor colective într-un număr
atât de mare, ca rezultat al dezvoltării intensive
din anii 1950-1970, impun o abordare atentă a
acestora, pentru a nu repeta greşelile din trecut. Tendinţa actuală este de a personaliza cât
mai mult spaţiul la nivelul comunităţii, prin
soluţii particulare de amenajare a faţadelor.
Acestea contribuie la o creştere a sentimentului
de identificare a locatarilor cu spaţiul pe care îl
populează şi, în consecinţă, la o mai mare responsabilizare faţă de acesta.
Refacerea faţadelor blocurilor, alături de celelalte măsuri de modernizare a locuinţei, vine să
îmbunătăţească confortul şi să înfrumuseţeze
spaţiul de locuit şi totodată să crească eficienţa
energetică a clădirilor.

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE
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9. Certificatul de performanţă energetică a clădirii

Certificatul de Performanţă Energetică este un
document care prezintă, într-un mod sintetic
şi unitar, performanţa energetică a clădirii,
cu detalierea principalelor caracteristici ale
construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia (încălzire, apă caldă, climatizare, ventilare naturală/mecanică) rezultate din analiza
termică şi energetică.
După efectuarea lucrărilor de intervenţie, noul
certificat de performanţă energetică va reflecta
noua clasă energetică în care se încadrează blocul dumneavoastră. Documentul trebuie să
prezinte următoarele schimbări:
- trecerea într-o clasa superioară de performanţă
energetică (de exemplu de la clasa „D” la clasa
„B”),
- consumul anual specific de energie pentru
încălzire (kWh/mp/an) trebuie să fie mai mic
decât cel din certificatul iniţial şi să fie reprezentat printr-un număr cu maxim două cifre (ex:
consum anual specific pentru incalzire : 89).

Legenda certificatului de performanţă
energetică
1. Nota pentru performanţa energetică
2. Clasa energetică a clădirii de referinţă
înainte si după reabilitare
3. Clasa energetică a clădirii de referinţă
4. Indicatorii globali de consum energetic
5. Indicatorii globali de emisii de CO2
6. Indicatori specifici şi clase de consum
energetic pentru clădurea reală
7. Identificarea clădirii: adresă, tip,
vechime, mărime
8. Identificarea auditorilor

După reabilitarea termică a blocului de locuinţe:
clasa energetică a clădirii reale

Directiva 91/2002/CE privind performanţa
energetică a clădirilor a fost transpusă în
legislaţia română prin Legea nr. 372/2005
privind performanţa energetică a clădirilor. Conform acesteia proprietarii locuinţelor unifamiliale şi ai apartamentelor din blocurile de locuinţe
trebuie să pună la dispoziţia potenţialilor
cumpărători sau chiriaşi, în cazul vânzării
sau închirierii, certificatul de performanţă
energetică a clădirii începând cu 1 ianuarie 2010.
Certificatul de performanţă energetică a clădirii
este valabil 10 ani de la data emiterii.

18

=

clasa energetică a clădirii de referinţă
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Cod poştal
localitate

Nr. înregistrare la
Consiliul Local

Certificat de performanţă energetică

0 1 1 0 3 5 –

Performanţa energetică a clădirii
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al
Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată în
aplicarea Legii 372/2005

Data
înregistrării
z z l l a a

–
Notare
energetică:
Clădirea
certificată

81,73
Clădirea de
referinţă

1

Eficienţă energetică ridicată

A 2

A

B

3

C
D

D

E
F

G
Eficienţă energetică scăzută

Consum anual specific de energie [kWh/m²an]
Indice de emisii echivalent CO2

[kgCO2/m²an]

Consum anual specific de energie
[kWh/m²an] pentru:

257
51

Programul de calcul utilizat:

A
C
A

6

7

4
5

Clasă energetică
Clădirea
Clădirea de
certificată
referinţă

Încălzire:
151
C
Apă caldă de consum:
80
D
Climatizare:
Ventilare mecanică:
Iluminat artificial:
26
A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]:

Date privind clădirea certificată:
Adresa clădirii:
Categoria clădirii:
Regim de înălţime:
Anul construirii:
Scopul elaborării certificatului energetic:

124
27

0

Aria utilă:
Aria construită desfăşurată:
Volumul interior al clădirii:

m²
m²
m³

, versiunea:

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:
Specialitatea
Numele şi prenumele
Seria şi
Nr. şi data înregistrării
(c, i, ci)
Nr. certificat
certificatului în registrul
de atestare
auditorului
...................... ..................................... ....................... .................. ...............................
...................... ..................................... ....................... .................. ...............................

Semnătura
şi ştampila
auditorului
....................
.....................

8

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică
şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.
Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE
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Idei pentru economisirea energiei

Nu vă aruncaţi banii pe fereastră!
O fereastră lăsată întredeschisă ore în şir va aduce
aer proaspăt în încăpere, dar şi o factură ridicată
la energie. Aerisiţi mai des pentru o perioadă
scurtă de timp şi cu fereastra larg deschisă. În tot
acest timp, poziţionaţi robinetul cu termostat de
la radiator la un nivel scăzut de consum.
Nu blocaţi căldura!
Corpurile de încălzit descoperite nu sunt întotdeauna o privelişte frumoasă, dar în mod normal aceasta este cea mai bună garanţie pentru
o propagare nestingherită a căldurii în încăpere.
Perdelele lungi, piesele de mobilier plasate în
dreptul radiatoarelor şi suportul de uscat pentru prosoape sau lenjerie montat la radiator pot
“înghiţi” până la 20% din căldură.
Nu lăsaţi căldura să se piardă!
În timpul nopţii, aveţi grijă ca jaluzelele şi
perdelele să nu acopere sursele de căldură. Astfel veţi reduce pierderile de căldură. Izolaţi nişele
corpurilor de încălzit şi puneţi în spatele caloriferului o folie argintie reflectorizantă. Veţi economisi până la 4% din costurile de încălzire.

În timp ce gătiţi, reglaţi flacăra aragazului la nivelul economic!
Când oala de gătit şi ochiul aragazului se potrivesc
ca diametru, căldura este folosită în mod optim.
Vasele de gătit cu fundul plat şi un capac care se
fixează bine economisesc energie.
Nu folosiţi mult lichid pentru a fierbe într-o oală
cu capac. Pentru un timp de fierbere îndelungat
folosiţi o oală de gătit rapidă.
Cuptorul şi frigiderul /congelatorul nu trebuie să
se afle în vecinătate! Din cauza căldurii emanate
de cuptor, frigiderul consumă mai multă energie.
Congelaţi doar mâncarea bine răcită!
Mai multă lumină cu mai puţină energie!
Noile lămpi de iluminat economice consumă cu
aprox. 80 % mai puţin curent decât lămpile cu bec
de până acum şi au o durată de viaţă de 6 ori mai
mare. În plus, nu produc căldură excesivă pe timpul
verii.

Un dispozitiv modern de reglare a căldurii
reglează şi costurile dumneavoastră pentru
încălzire!
Utilizarea unui dispozitiv modern de reglare a
căldurii cu robinet cu termostat, cu scădere
automată a temperaturii pe timpul nopţii, nu este
costisitoare şi vă ajută să economisiţi mulţi bani
şi energie.
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“Duş în loc de baie” deviza celui care economiseşte energie!
Ştiaţi că pentru a face baie costurile de încălzire
sunt de aproape 4 ori mai mari decât cele pentru
un duş?
Puteţi reduce din costurile pentru energie şi apă,
dacă înlocuiţi în mod consecvent băile prin duşuri.
Poate fi un mod bun de a obţine bani suplimentari,
nu credeţi?
Căutaţi informaţii despre aparatele care economisesc energie şi apă!
Noile aparate casnice oferă adesea consum redus
de energie şi apă faţă de predecesoarele lor.

O maşină de cafea vă poate livra lichidul fierbinte
dătător de voie bună, mai economic şi mai comod
decât tradiţionalul ibric.
Şi alte aparate, precum fierbătorul de ouă sau
prăjitorul de pâine, sunt în general aparate care
economisesc energie.
Cei pricepuţi în a economisi energie îşi
decalcifiază în mod regulat boilerul.
Făcând aceasta, economisiţi energie şi prelungiţi
durata de viaţă a echipamentului.
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Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Locuinţei
(MDRL) are ca principale domenii de activitate planificarea, dezvoltarea teritorială,
cooperarea transfrontalieră, transnaţională
şi interregională, urbanismul şi amenajarea
teritoriului, construirea de locuinţe.
În aceste domenii, MDRL gestionează 48 de
programe finanţate din fonduri europene şi
naţionale: Programul Operaţional Regional
2007-2013 (REGIO), programe de cooperare
teritorială europeană, programe PHARE Coeziune economică şi socială, programe
PHARE - Cooperare transfrontalieră, programe pentru dezvoltare teritorială, construirea de locuinţe, reabilitarea termică a
blocurilor de locuinţe, consolidarea cladirilor
cu risc seismic, dezvoltarea infrastructurii rurale, construirea de săli de sport şi de cămine
culturale.
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Str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA
Tel: 0372.111.409, Fax: 0372.111.515
email: info@mdrl.ro
http://www.mdrl.ro

