
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@ rimariabuftea.ro Web: www. 

HOTĂRÂREA NR.129 
Din 07 noiembrie 2016 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico - economice 
pentru obiectivul de investiţii Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lotul 1 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică, Proiecte cu 
Finanţare Internaţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea. 

În conformitate cu: 
• Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
invervenţii; 

• Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020", aprobat prin Ordinul nr.1021/4.11.2015, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
apelului de proiecte POR//2016/3/3.1/A/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 
Operaţiunea A, aprobat prin Ordinul nr. 333/15.03.2016, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile alin.(4) lit. d) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
"Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lotul 1 ", care cuprinde un număr de 1 O 
blocuri, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se aprobă documentaţiile tehnico - economice (faza DALI) pentru obiectivul de 
investiţii "Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lotul 1 ", care cuprinde un număr de 
1 O blocuri, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art.3. Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate. 

Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate 
în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Contrasemnează 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANr ~.~~~ELA 

°'···tLltf/ ;h/lt/ I v 
/ 
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Anexa nr. 1 la HotE1rârea Consliului local nr(~/~(~privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici şi a documentaţiilor tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii 

Efi.:ientizarea energetică a clădirilor rezidenţial1s - Lotul 1 

DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMAR~1 

A INVESTIŢIEI 

EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A ClĂDIRllOH REZIDENŢIALE - Bloc 8, se. 
A+B, Aleea Tineretului nr. 12, Buftea, jud. Ilfov 

În conformitate cu soluţiile şi recomandiirile propuse în Raportul de 

expertiză tehnică şi în Raportul de audit en1:!rgetic, precum şi cu cerinţele 

"Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1.- Sprijhirea eficienţei energetice, a gestionării intelig,ente a 

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea A 

- Clădiri rezidenţial«~", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în 

proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele: 

A.lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

B.Alte activităţi suplimentare 

li. Măs•uri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odată cu lucrările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări 

conexe care să contribuie la eficientizarea energetică a clădirii (înlocuirea 

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum 

scăzut de energie şi durată de viaţă net superioară) precum lucrări de 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar1ea clădirii pentru ;:ccesul 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balu~.trade) 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul de faţă. 

Se vor monta balustrade de protecţie la nivelul terasei. 

Tâmplăria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu 

ventilare cu jaluzele 

grile higroreglabile. 

Ferestrele camerelor vor fi 

de 

cu 

La nivelul terasei vor fi prevăzute ventilatoare pentru coloanele 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre vor fi 

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi 

grile murale higroreglabile. 

cu 



INDICATORI TEHNICO

ECONOMICI 

DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMARt~ 

A INVESTIŢIEI 

1.1. valoarea totală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300 

810.113,87 lei, din care: 

(C+M) = 6512.562,24 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TVA): 571.135,20 lei 

C+M (lei, fără TVA) 

Anul 1 577.135,20 

Anul 2 o 

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare 

1.4. capacităţi (în unităţi fizice şi 

1.653,10 mp. 

EFICIENTIZAREA 

Studioului nr. 9, Buftea, jud. Ilfov 

Ac= 330,62 mp, Ad 

REZIDENŢIALE - Bloc Al, str. 

În conformitate cu. soluţiile şi recomandiirile propuse în Raportul de 

expertiză tehnică şi în Raportul de audit eniergetic, precum şi cu cerinţele 

"Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1.- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea A 

- Clădiri rezidenţiale", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în 

proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele: 

I. Măm.uri de creştere a eficienţei energetice; 

A.lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

B.Alte activităţi supl;mentare 

li. Mă~:uri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odată cu lu::rările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări 

conexe care să contribuie la eficientizarea energetică a clădirii (înlocuirea 

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat cu consum 

scăzut de energie ş,i durată de viaţă net ~;uperioară) precum lucrări de 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 



INDICATORI TEHNICO· 

ECONOMICI 

DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMARJ1 

A INVESTIŢIEI 

De asemenea, pentru adaptar=a clădirii pentru c:iccesul 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces {cu balm.trade) 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul de faţă. 

Se vor monta balustrade de protecţie la nivelul terasei. 

Tâmplăria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu grile de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăzJte cu 

grile higroreglabile. 

la nivelul terasei vor fi prevăzute ventilatoare pentru coloanele 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre vor fi 

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi prevăzute cu 

grile murale higroreglabile. 

1.1. valoarea totală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300 lei)= 

685.225,09 lei, din care: 

(C+M) = 5fl5.175,74 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TVA): 487.646,45 lei 

C+M (lei, fără TVA) 

Anul 1 487.646,45 

Anul 2 o 

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare 

1.4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); Ac = 287,10 mp, Ad = 

.722,80mp 

EFICIENTIZAREA 

Studioului nr. 7, But'tea,jud. Ilfov 

În conformitate cu soluţiile şi recomandiirile propuse 

expertiză tehnică şi în Raportul de audit precum şi cu 

"Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, D.-1 • ..,„1t·::1 1·~·::1 

investiţii 3.1.- Sprijinirea eficienţei a gestionării 

şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în 

publice, inclusiv în clădirile publice şi in sectorul locuinţelor 



- Clădiri rezidenţiale", AP. nr. lucrările propuse în 

proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele: 

I. Mă~;uri de creştere a eficienţei energetice; 

A.lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

b.Alte activităţi suplmentare 

li. Mă!:uri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odată cu lucrările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări 

conexe care să contribuie la eficientizarea emergetică a clădirii (înlocuirea 

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum 

scăzut de energie şi durată de viaţă net superioară) precum lucrări de 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar,ea clădirii pentru c!ccesul 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balm.trade) 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul de faţă. 

Se vor monta balustrade de protecţie la nivelul terasei. 

Tâmplăria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu grilt~ de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăz!.Jte cu 

grile higroreglabile. 

la nivelul terasei vor fi prevăzute ventilatoare pentru coloanele 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre vor fi 

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi prevăzute cu 

grile murale higroreglabile. 

~~~~~~~~--1~~~~~~~--~~~~~~~~-·~~~~~~~~-~~---; 

INDICATORI TEHNICO

ECONOMICI 

1.1. valoarea totală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300 lei)= 

686.936,61 lei, din care: 

(C+M) = 586.328,85 lei 

1.2. eşalonarea irivestiţiei (C+M fără TVA): 488.607,37 lei 

C+M (lei, fără TVA) 

Anul1 488.607,37 

Anul 2 o 

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare 



DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMA~~ 

A INVESTIŢIEI 

unităţi fizice şi valorice); Ac = 287,10 

EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A ClĂDIRllOFt REZIDENŢIALE - Bloc A3, str. 

Studioului nr. S, Buftea, jud. Ilfov 

În conformitate cu soluţiile şi recomandiîrile propuse în Raportul de 

expertiză tehnică şi în Raportul de audit energetic, precum şi cu cerinţele 

"Programului Operaţional Regional 2014-202.0, Axa prioritară 3: Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1.- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice şi in sect::irul locuinţelor Operaţiunea A 

- Clădiri rezidenţiale", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în 

proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele: 

I. Măsuri de creştere a efkier1ţei energetice; 

A.lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

b.Alte activităţi supl mentare 

li. Mă!;uri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odată cu lu::rările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări 

conexe care să contribuie la eficientizarea emergetică a clădirii (înlocuirea 

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum 

scăzut de energie ş,i durată de viaţă net ~;uperioară) precum lucrări de 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar,ea clădirii pentru ;::ccesul 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balus;trade) 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul de 

Se vor monta balustrade de protecţie la nivelul terasei. 

Tâmplăria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăzute cu 

grile higroreglabile. 

la nivelul terasei vor fi prevăzute ventilatoare pentru coloanele 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre vor fi 

dotate şi cu ventilatoare de 

grile murale higroreglabile. 

Băile cu ferestre vor fi cu 



INDICATORI TEHNICO· 

ECONOMICI 

DENUMIRE 

COMPONENTA 

DESCRIEREA SUMARtL 

A INVESTIŢIEI 

1.1. valoarea tcita!ă (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300 

688.049,38 lei, din care: 

(C+M) = !>87.258,41 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TV1'.1.): 489.382,01 lei 

C+M (lei, fără TVA) 

Anul 1 489.382,01 

Anul 2 o 

1.3. durata de ri:~alizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare 

1.4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); Ac= 287,10 mp, Ad 

1.722,80 mp 

EFICIENTIZAREA ENIERGETICĂ A CLĂ.DIRllOFt REZIDENŢIALE - Bloc M, str. 

Studioului nr. 3, Buftea, jud. Ilfov 

În conformitate cu soluţiile şi recomandilrile propuse în Raportul de 

expertiză tehnică şi în Raportul de audit eni:~rgetic, precum şi cu cerinţele 

"Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1.- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării intelig,ente a 

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea A 

- Clădiri rezidenţiale", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în 

proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele: 

I. Măs:uri de creştere a efider1ţei energetice; 

A.lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

b.Alte activităţi supl mentare 

li. Mă~a.ui coneiu? care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odată cu lu::rările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări 

conexe care să contribuie la eficientizarea e:nergetică a clădirii (înlocuirea 

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum 

scăzut de energie ş,i durată de viaţă net :;uperioară) precum lucrări de 



INDICATORI TEHNICO· 

ECONOMICI 

DENUMIRE 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar,ea clădirii pentru z1ccesul 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu ba!u5,trade) 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul de faţă. 

Se vor monta balustrade de protecţie la nivelul terasei. 

Tâmplăria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu grile de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăzute cu 

grile higroreglabile. 

la nivelul terasei vor fi prevăzute ventilatoare pentru coloanele 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre vor fi 

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi prevăzute cu 

grile murale higroreglabile. 

1.1. valoarea tcitală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300 lei)= 

675.367,48 lei, din care: 

(C+M) = 576.395,21 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TWI.): 480.329,34 lei 

C+M (lei, fără TVA) 

Anul 1 480.329,34 

Anul 2 o 

1.3. durata de r1~alizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare 

1.4. capacităţi unităţi fizice şi valorice); Ac= 287,10 mp, Ad= 

1.722,80 mp 

EFICIENTIZAREA REZIDENŢIALE - Bloc 

COMPONENTA Studioului nr.1, Bu1't:ea,jud. Ilfov 

În conformitate cu soluţiile şi recomandi!rile propuse în 

expertiză tehnică şi în Raportul de audit precum şi cu 

DESCRIEREA SUMARtb "Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: 

A INVESTIŢIEI tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

investiţii 3.1.- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în 

publice, inclusiv în clădirile publice şi in sectorul locuinţelor 



- Clădiri rezidenţiale", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în 

proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele: 

I. MăH1ri de creştere a eficier1ţei energetice; 

A.Lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

b.Alte activităţi suplmentare 

li. Mă!iuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odată cu lucrările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări 

conexe care să contribuie la eficientizarea e~nergetică a clădirii (înlocuirea 

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum 

scăzut de energie ş.i durată de viaţă net superioară) precum lucrări de 

reparaţii şi igienizam a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar,ea clădirii pentru ciccesul 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balm,trade) 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul de faţă. 

Se vor monta balustrade de protecţie la nivelul terasei. 

Tâmplăria iogiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu gril1~ de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăzute cu 
grile higroreglabile. 

La nivelul terasei vor fi prevăzute ventilatoare pentru coloanele 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre vor fi 

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi prevăzute cu 

grile murale higroreglabile. 

~~~~~~~~--+-~~~~~~~-~~~~~~~~-·~~~~~~~~-

INDICATORI TEHNICO· 

ECONOMICI 

Ll. valoarea totală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300 = 

678.761,10 lei, din care: 

(C+M) = 5/'9.235,68 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără 482.696,40 lei 

C+M ( fără TVA) 

Anul 1 482.696,40 

Anul 2 o 

1.3. durata de r<:!alizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare 



DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMARJL 

A INVESTIŢIEI 

unităţi fizice şi valorice); Ac= 287,10 mp, Ad 

EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A ClĂDIRllOFt REZIDENŢIALE - Bloc Ali, 

Aleea Şcolii nr. 8, Buftea, jud. Ilfov 

în conformitate cu soluţiile şi recomandikile propuse în Raportul de 

expertiză tehnică şi în Raportul de audit en,~rgetic, precum şi cu cerinţele 

"Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Priorita;:ea de 

investiţii 3.1.- Spriji'iirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice şi in sectorul locuinţelor Operaţiunea A 

- Clădiri rezidenţiale", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în 

proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele: 

I. Mă!•uri de creştere a efider1ţei energetice; 

A.lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

b.Alte activităţi supl mentare 

li. Măs:uri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stat1ilite prin program; 

Odată cu lu::rările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări 

conexe care să contribuie la eficientizarea e~nergetică a clădirii (înlocuirea 

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum 

scăzut de energie ş.i durată de viaţă net ~;uperioară) precum lucrări de 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar·~a clădirii pentru accesul 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balus.trade) 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul de faţă. 

Se vor monta balustrade de protecţie la nivelul terasei. 

Tâmplăria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu grile de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăzute cu 

grile higroreglabile. 

La nivelul terasei vor fi prevăzute ventilatoare pentru coloanele 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre vor fi 

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi prevăzute cu 
~~~~~~~~--'-~~~~~~~--~~~~~~~--~~~~~~~~·-~ 



INDICATORI TEHNICO· 

ECONOMICI 

DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

grile murale higroreglabile. 

1.1. valoarea totală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300 

679.055,16 lei, din care: 

(C+M) = 57~1.511,01 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TV1\): 482.925,8.5 lei 

C+M (lei, fără TVA) 

Anul 1 482.925,85 

Anul 2 o 

1.3. durata de rnalizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare 

1.4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); Ac= 287,10 mp, Ad= 

1.722,80 mp 

EFICIENTIZAREA 

Studioului nr. 14, Buftea, jud. Ilfov 

În conformitate cu soluţiile şi recomandil1rile propuse în Raportul de 

expertiză tehnică şi în Raportul de audit en1:!rgetic, precum şi cu cerinţele 

"Programului Operaţional Regional 2014-20:W, Axa prioritară 3: Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1.- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării intelig:!nte a 
energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice şi in sectorul locuinţelor Operaţiunea A 

- Clădiri rezidenţial•~", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în 

DESCRIEREA SUMAtUt proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele: 

A INVESTIŢIEI 
I. 

A.lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

b.Alte activităţi supl mentare 

li. Măs.uri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stat1ilite prin program; 

Odată cu lu::rările de reabilitare se vor efectua şi lucrări 

conexe care să contribuie la eficientizarea emergetică a clădirii (înlocuirea 



corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum 

scăzut de energie şi durată de viaţă net superioară) precum lucrări de 

reparaţii şi igienizam a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptan:~a clădirii pentru <:1ccesul 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balw,trade) 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul de faţă. 

Se vor mont.a balustrade de protecţie la nivelul terasei. 

Tâmplăria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu grile de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăzute cu 

grile higroreglabile. 

La nivelul terasei vor fi prevăzute 11entilatoare pentru coloanele 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre vor fi 

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi prevăzute cu 

grile murale higroreglabile. 

~~~~~~~~-*~~~~~~~-~~~~~~~~. 

INDICATORI TEHNICO„ 

ECONOMICI 

DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMA!U1. 

A INVESTIŢIEI 

1.1. valoarea tcitală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300 = 

679.587,96 lei, din care: 

(C+M) = 580.009,89 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără 483.341,57 lei 

C+M (lei, fără TVA) 

Anull 483.341,57 

Anul 2 o 

1.3. durata de ri'!alizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare 

1.4. capacităţi (ln unităţi fizice şi ""'"nnr-•" 

1.722,80 mp 

EFICIENTIZAREA EN11::R<:iETllC 

Studioului nr. 16, Buftea, jud. Ilfov 

Ac= mp, Ad= 

În conformitate cu soluţiile şi recomandi~rile propuse 

expertiză tehnică şi ·rn Raportul de audit en1::rgetic, precum şi cu 

"Programului Operal;ional Regional 2014-20:W, Axa prioritară 3: 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 



INDICATORI TEHNICO„ 

ECONOMICI 

--------·-
investiţii 3.1.- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării intelig:mte a 

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice şi in sectorul locuinţelor Operaţiunea A 

- Clădiri rezidenţiali:!", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/l, lucrările propuse în 

proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele: 

I. Măs;uri de creştere a efider1ţei energetice; 

A.lucrări de reabilit<:1re termică a anvelopei; 

b.Alte activităţi supl mentare 

li. Măs;uri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odată cu lu::rările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări 

conexe care să contribuie la eficientizarea rnergetică a clădirii (înlc1cuirea 

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat cu consum 

scăzut de energie ;.i durată de viaţă net ~;uperioară) precum lucrări de 

reparaţii şi igienizam a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar1:~a clădirii pentru c:ccesul 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balw;trade) 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul de faţă. 

Se vor mont.a balustrade de protecţie la nivelul terasei. 

Tâmplăria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu grile'! de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăzute cu 

grile higroreglabile. 

La nivelul terasei vor fi prevăzute 11entilatoare pentru coloanele 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre vor fi 

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi prevăzute cu 

grile murale higroreglabile. 

1.1. valoarea totală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300 = 

683.275,64 lei, din care: 

(C+M) = 58:U25,69 lei 

1.2. fără 

C+M (lei, fără TVA) 

Anuil 485.938,08 

Anul 2 o 



DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMAR.~1. 

A INVESTIŢIEI 

1.3. durata de rnalizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare 

1.4. capacităţi (ln unităţi fizice şi valorice); Ac= 287,10 mp, Ad= 

1.722,80 mp 

EFICIENTIZAREA ENlf:RGETICĂ A ClĂDIRILmi~ REZIDENŢIALE - Bloc A!~, str. 
Studioului nr.18, B111ftea, jud. Ilfov 

în conformitate cu- soluţiile şi recomandilirile propuse în Raportul de 

expertiză tehnică şi 'ln Raportul de audit energetic, precum şi cu cerinţele 

"Programului Operat;ional Regional 2014-20:W, Axa prioritară 3: Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1.- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării intelig:~nte a 

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice şi in sectDrul locuinţelor Operaţiunea A 

- Clădiri rezidenţiali'!", AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/l, lucrările propuse în 

proiectul de reabilitare a blocului de locuinţe sunt următoarele: 

I. Mă~11.ui de creştere a eficienţei energetice; 

A.lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

b.Alte activităţi supl mentare 

li. Măs;uri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

Odată cu lu::rările de reabilitare termică, se vor efectua şi lucrări 

conexe care să contribuie la eficientizarea e~nergetică a clădirii (înlocuirea 

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum 

scăzut de energie ~,i durată de viaţă net ~.uperioară) precum de 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar·:~a clădirii pentru ;;,ccesul 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balu!;trade) 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul d1~ faţă. 

la nivelul terasei. 

Tâmplăria balcoanelor va fi prevăzută cu de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăZtJte cu 

grile higroreglabile. 

la nivelul terasei vor fi prevăzute 11entilatoare pentru coloanele 



INDICATORI TEHNICO· 

ECONOMICI 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre 

dotate şi cu ventilatoare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi 

grile murale higroreglabile. 

1.1. valoarea totală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300 

680.351,39 lei, din care: 

(C+M) = s~:0.612,35 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TVi'\): 483.843,62 lei 

C+M (lei, fără TVA) 

Anul 1 483.843,62 

Anul 2 o 

1.3. durata de realizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare 

1.4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); Ac= 287,10 mp, Ad= 

1.722,80 mp 

lntocmit, 

arh. 

SECRETAR, 


