
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. rimariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR.131 
Din 07 noiembrie 2016 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico - economice 
pentru obiectivul de investiţii Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lotul 3 

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 
inverventii; 

' • 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 3", care cuprinde un număr de 9 
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 3", care cuprinde un număr de 
9 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. 

PREŞEDINT 
Ot::-

RQMAN ESC , 

Contrasemnează 
SECRETAR, 

ANGHEL LIL~IANA MIHAELA 

O:,/ 
\ (_/' 
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IJN&-XIJ. HCl. 131' /01-.11. 20/.G 

Anexa nr. 1 la Hotc~1rârea Consliului local nr#.t./c?{;.'i.privind aprob;::irea indicatorilor tehnico
economici şi a documentaţiilor tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii 

Efidentizarea energetică i:l clădirilor rezidenţial·i3 - Lotul 3 

DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMARJ1, 

A INVESTIŢIEI 

EFICIENTIZAREA ENIERGETICĂ A CLĂDIRILOFi~ REZIDENŢIALE - Bloc 11:!~ se. 

A+B, Aleea Tineretului nr. 8, Buftea, jud. Ilfov 

În conformitate cu·-~oluţiile şi recomandii~·ile propuse în Rapori;ul de 

expertiză tehnică şi ·111 Raportul de audit energetic, precum şi cu cerinţele 

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

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

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

energiei şi a utilizării energiei din resurse r•E!generabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în cliidirile publice şi în sect:Jrul locuinţelor Operaţiunea A 

- Clădiri rezidenţial1:r'', AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în 

proiectul de reabilita:re a blocului de locuinţ1:! sunt următoarele: 

I. Mă5.uri de creştere a energetice; 

A.lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

B.Aite activităţi suplimentare 

li. Măwri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

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

conexe care să cont1ribuie la eficientizarea emergetică a clădirii (înleic:uirea 

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

scăzut de energie şi durată de viaţă net superioară) precum lucr~iri de 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

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

persoanelor cu dizabi!ităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balu5,trade) 

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

Se vor monta balustrade de protecţi•E1 la nivelul terasei. 

Tâmplaria logiilor/ balcoanelor v11 fi prevăzută cu gril1'! de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi cu 

grile higroreglabile. 

la nivelul terasei vor fi prevăzute '/entilatoare coloanele 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre vor fi 
dotate şi cu ventilate.are de ovt·r:>r·h 

murale higroreglabile. 

Băile cu ferestre vor fi prevăzute cu 



INDICATORI TEHNICO„ 

ECONOMICI 

DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMARt1. 

A INVESTIŢIEI 

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

846.710,62 lei, din care: 

(C+M) = '/'24.132,23 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TVA): 603.443,52 lei 

-
C+M (lei, fără TVA) 

-
Anul 1 603.443,52 

-
Anul 2 o 

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

1.4. capacităţi (ln unităţi fizice şi 

mp. 

Ac= 348,61 mp, Ad:: 

EFICIENTIZAREA ENli~RGETICĂ A ClĂDIRILOfi~ REZIDENŢIALE - Bloc 1i se. 
A+B, Aleea Tineretului nr. 6, Buftea, jud. Ilfov 

În conformitate cu- soluţiile şi recomandil~·ile propuse în Rapori;ul de 

expertiză tehnică şi ·111 Raportul de audit energetic, precum şi cu cerinţele 

"Programului Operai;ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritau:a de 

investiţii 3.1.- Sprijii'lirea eficienţei energetice, a gestionării intelig::nte a 

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile 

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

- Clădiri rezidenţiali'!'', 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 eficien!:1::i energetice; 

A.lucrări de reabilitare termică a 

B.Alte activităţi suplimentare 

li. Măs,uri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 

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 net superioară) precum lucrE1ri de 
--------·- ·-



INDICATORI TEHNICO„ 

ECONOMICI 

DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMARJ1. 

A INVESTIŢIEI 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar,::a clădirii pentru 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea nee!xistând în momentul 

Se vor monta balustrade de protecţi'E' la nivelul terasei. 

Tâmplaria logiilor/ balcoanelor v;1 fi prevăzută cu 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele c:cimerelor vor fi 

grile higroreglabile. 

la nivelul t1:!1·asei vor fi prevăzute ventilatoare pentru 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre 

dotate şi cu ventilat1Jare de extracţie. Băile cu ferestre vor fi 

grile murale higroreglabile. 

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

854.150,66 din care: 

(C+M) :: 730.536,76 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TW1): 608.780,63 lei 

C+M (lei, fără TVA} 

Anul1 608.780,63 

Anul 2 o 

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

1.4. capacităţi (în unităţi fizice şi 

1.743,05 mp. 

Ac = 348,61 mp, 

EFICIENTIZAREA 

Aleea Tineretului nr. 4, 

„...,.. • ..,„„„ ... „,, REZIDENŢIALE - Bloc 

jud. Ilfov 

În conformitate cu soluţiile şi recomandi!irile propuse în 

expertiză tehnică şi '111 Raportul de audit en·~rgetic, precum şi cu 

"Programului Opera1;ional Regional 2014-20W, Axa prioritară 3: 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

investiţii 3.1.- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

energiei şi a utilizării energiei din resurse re,generabile în mn""'""·r• 



INDICATORI TEHNICO„ 

ECONOMICI 

publice, inclusiv în cl~idirile publice şi în sectorul locuinţelor 

- Clădiri rezidenţiah~'', AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările 

proiectul de reabilita:-e a blocului de locuinţe sunt următoarele: 

I. Mă5.uri de creştere a eficien\:1~i energetice; 

A.Lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

B.Alte activităţi suplimentare 

li. Măsuri conexe care contribuie la realizarea 

stabilite prin program; 

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

conexe care să cont:ribuie la eficientizarea energetică a clădirii 

corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu 

scăzut de energie ~.i durată de viaţă net wperioară) precum 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar•::a clădirii pentru 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul 

Se vor monta balustrade de protecţi·E la nivelul terasei. 

Tâmplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi 

grile higroreglabile. 

la nivelul tei-asei vor fi prevăzute ventilatoare pentru 

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 

lei, din care: 

(C+M) = 

1.2. eşalonarea investitiei (C+M fără TVt\): 605.434,86 lei 

C+M (lei, fără 

Anull 605.434,86 

Anul 2 o 



DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMA!Ut 

A INVESTIŢIEI 

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

1.4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); Ac = 348,61 mp, 

1.743,05 mp. 

EFICIENTIZAREA ENli~RGETICĂ A ClĂDIRILOFi. REZIDENŢIALE - Bloc 3'.ir, 

Aleea Şcolii nr. 6, Bu1Ftea, jud. Ilfov 

În conformitate cu·- soluţiile şi recomandi~~·ile propuse în Rapori~1JI de 

expertiză tehnică şi '111 Raportul de audit energetic, precum şi cu cerinţele 

"Programului Operal;ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprij nirea 

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

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

energiei şi a utilizării energiei din resurse r·e·generabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în cliidirile publice şi în sect:Jrul locuinţelor Operaţiunea A 

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

proiectul de reabilita1·e a blocului de locuinţ11! sunt următoarele: 

I. Măs.uri de creştere a energetice; 

A.lucrări de reabilitc:we termică a anvelopei; 

B.Alte activităţi suplimentare 

li. Măwri 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 superioară) precum lucr~1ri de 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

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

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

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neexistând în momentul di: faţă. 

Se vor mont.a balustrade de protecţi1E· la nivelul terasei. 

Tâmplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu grile de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăzute cu 

grile higroreglabile. 

La nivelul te1·asei 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 

DESCRIEREA SUMARtt 

A INVESTIŢIEI 

grile murale higroreglabile. 

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

869.303,11 lei, din care: 

(C+M) = 74El.600,85 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TVA): 619.667,38 lei 

C+M (lei, fără TVA) 

Anul 1 619.667,38 

Anul 2 o 

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

1.4. capacităţi (1n unităţi fizice şi valoricei; Ac= 369,81 mp, Ad= 

2.209,01 mp 

EFICIENTIZAREA ENIÎ~RGETICĂ A ClĂDIRILmi~ REZIDENŢIALE - Bloc 31~. 
Aleea Şcolii nr. 3, Bt11iFtea, jud. Ilfov 

În conformitate cu soluţiile şi recomandii~·ile propuse în Rapori;JI de 

expertiză tehnică şi ·111 Raportul de audit energetic, precum şi cu cerinţele 

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

tranziţiei către o economie cu emisii scăz1.ite de carbon, Prioritatea de 

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

energiei şi a utilizării energiei din resurse re•generabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în cl~idirile publice şi în sectDrul locuinţelor Operaţiuriea A 

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

proiectul de reabilitar'e a blocului de locuinţe sunt următoarele: 

I. Măs.uri de creştere a eficien!:1::i energetice; 

A.Lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

B.Alte activităţi supPmentare 

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 E!nergetică a clădirii (înlc•cuirea 
- -



-------- ~-------- ·----------
corpurilor de iluminat actuale cu corpuri de iluminat LED, cu consum 

scăzut de energie ş.i durată de viaţă net superioară} precum lucr~1ri de 

reparaţii şi igienizam a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar·:~a clădirii pentru c:ic:cesul 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balu5.trade) 

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea nee!xistând în momentul d1: faţă. 

Se vor monta balustrade de protecţi•E· la nivelul terasei. 

Tâmplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu gril1'! de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăziJte cu 

grile higroreglabile. 

La nivelul ternsei vor fi prevăzute 11entilatoare pentru coloanele 

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

dotate şi cu ventilatoare de ovt·r::or'Tio Băile cu ferestre vor fi prevăzute cu 

grile murale higroreglabile. 

·-------- -+---------- ·---------

INDICATORI TEHNICO· 

ECONOMICI 

DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMARt1. 

A INVESTIŢIEI 

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

869.358,41 din care: 

(C+M) = 74:t652,63 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M): 619.7:1.IJ,52 lei 

C+M (lei, fără TVA) 

Anul 1 619.710,52 

Anul 2 o 

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

1.4. capacităţi unităţi fizice şi ""'"""''"' Ac= mp, Ad= 

2.209,01 mp 

EFICIENTIZAREA REZIDENŢIALE - Bloc 

A+B+C, Aleea Parc r1r. 3, Buftea, jud. Ilfov 

În conformitate cu soluţiile şi recomandi!:rîle propuse în 

expertiză tehnică şi ·111 Raportul de audit energetic, precum şi cu 

"Programului Operai; onal Regional 2014-20:W, Axa prioritară 3: Sprij 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 



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

energiei şi a utilizării energiei din resurse re,generabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în cl~idirile publice şi în sectoru! locuinţelor Operaţiunea A 

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

proiectul de reabilita·e a blocului de locuinţ1;! sunt următoarele: 

I. Măs.uri de creştere a eficien!:i:=i energetice; 

A.Lucrări de reabilitc:ire termică a anvelopei; 

B.Alte activităţi suplimentare 

li. Măsuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite program; 

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

conexe care să contiribuie la eficientizarea energetică 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 lucr~1ri de 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar:~a clădirii pentru ;;1ccesul 

persoanelor cu dizabilităţi, se vor realiza rampe de acces (cu balu5.trade) 

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

Se vor monta balustrade de protecţie la nivelul terasei. 

Tâmplaria logii!or/ balcoanelor va fi prevăzută cu grile de 

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

grile higroreglabile. 

La nivelul te1·asei 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 prevăzL1te cu 

grile murale higroreglabile. 

-------- --+--------·- ·---------

INDICATORI TEHNICO·· 

ECONOMICI 

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

1.009.078,53 dir care: 

(C+M) = s1:i4.252,00 lei 

1.2. fără 720.210,00 lei 

C+M (lei, fara TVA) 

Anul1 720.210,00 

Anul 2 o 



DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMAIU1. 

A INVESTIŢIEI 

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

1.4. capacităţi (1n unităţi fizice şi valorice I; Ac = 598,11 mp, Ad = 

2.531,0lmp 

EFICIENTIZAREA ENi~RGETICĂ A ClĂDIRllOFi~ REZIDENŢIALE - Bloc s,:-scara 

A+B+C, Aleea Parc m. 11, Buftea, jud. Ilfov 

În conformitate cu-soluţiile şi recomandiirile propuse în Rapori;..11 de 

expertiză tehnică şi ·111 Raportul de audit eni::rgetic, precum şi cu cerinţele 

"Programului Operaţional Regional 2014-20:m, Axa prioritară 3: Sprij nirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Priorita1:ea de 

investiţii 3.1.- Sprijinirea eficienţei a gestionării intelig::nte a 

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastru.cturile 

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

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

proiectul de reabilita:·e a blocului de locuinţe:! sunt următoarele: 

I. MăH1ri de creştere a eficien!:ei energetice; 

A.Lucrări de reabilitc:ire termică a anvelopei; 

B.Alte activităţi suplimentare 

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 LED, cu consum 

scăzut de energie ş.i durată de viaţă net superioară) precum lucr~1ri de 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar1:~a clădirii pentru c{:cesul 

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

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neE!Xistând în momentul de faţă. 

Se vor monta balustrade de protecţi,E· la nivelul terasei. 

Tâmplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu de 

ventilare cu jaluzeil:? reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăzute cu 

grile higroreglabile. 

La nivelul te(asei vor fi ventilatoare pentru coloanele 



INDICATORI TEHNICO

ECONOMICI 

DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

băilor fără ferestre. Ghenele de ventilaţie ale băilor fără ferestre 

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

grile murale higrore1;~labile. 

1.1. valoarea to1ală (investiţie), inclusiv TVA (1euro=4,4300 

1.010.660,65 lei, din care: 

(C+M) = 8<55.508,66 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără TVA): 121.257,22 lei 

·- ·-
C+M (lei, fără TVA) 

Anul 1 121.257,22 

·-
Anul 2 o 

·-

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

1.4. capacităţi (ln 

2.531,0lmp 

fizice şi valoricei; Ac= mp, Ad= 

EFICIENTIZAREA ENH~RGETICĂ A CLĂDIRILOfi~ REZIDENŢIALE - Bloc c,:-scara 
A+B+C, str. Studioullli nr. 4, Buftea, jud. Ilfov 

În conformitate cu·- soluţiile şi recomandil~·ile propuse în Rapori:1JI de 

expertiză tehnică şi "ln Raportul de audit precum şi cu cerinţele 

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

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

investiţii 3.1.- Sprijii'lirea eficienţei energetice, a gestionării intelig;mte a 

energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastru.cturile 

publice, inclusiv în cliidirile publice şi în sect:lrul locuinţelor Operaţiuriea A 

DESCRIEREA SUMA~1. - Clădiri rezidenţiale'', AP. nr. POR/2016/3/3.1/A/1, lucrările propuse în 

A INVESTIŢIEI proiectul de reabilita 1·e a blocului de locuinţ1: sunt următoarele: 

I. 

A.Lucrări de reabilit;:ll"e termică a anvelopei; 

B.Alte activităţi suplimentare 

li. Măwri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor 

stabilite prin program; 



-------- ~-------·- ·- ·-
Odată cu lu::rările de reabilitare termică, se vor efectua şi li.icrări 

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 lucr21ri de 

reparaţii şi igienizare a casei scării. 

De asemenea, pentru adaptar1:~a clădirii pentru zc:cesu! 

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

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea neE!Xistând în momentul de faţă. 

Se vor monta balustrade de protecţii::· la nivelul terasei. 

Tâmplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu grile de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele cc:1merelor vor fi prevăzute cu 

grile higroreglabile. 

la nivelul tei-asei 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 prevăzL1te cu 

grile murale higroreglabile. 

-------- -+--------·- ·- ·-

INDICATORI TEHNICO·· 

ECONOMICI 

DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

DESCRIEREA SUMA!Ui. 

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

1.218.009,22 lei, dir care: 

(C+M) = 1.044 .. 486,73 lei 

1.2. eşalonarea investiţiei (C+M fără 870.405,61 lei 

C+M (lei, fără TVA) 

Anul 1 870.405,61 

Anul 2 o 

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

1.4. capacităţi (ln unităţi fizice şi valoriCE'!i; Ac= 598,11 mp, Ad= 

2.531,0lmp 

EFICIENTIZAREA 

A+B+C, str. St1.1dio1..1IL1i nr. 2, Buftea, jud. llfc1\f 

În conformitate cu soluţiile şi recomandikile propuse în 

expertiză tehnică şi Raportul de audit en<:!rgetic, precum şi cu 



·-------- --------·- ·- ·-
A INVESTIŢIEI "Programului Operai;ional Regional 2014-20:!0, Axa prioritară 3: Sprij nirea 

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 re•generabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în cl~idirile publice şi în sectDrul locuinţelor Operaţiunea A 

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

proiectul de reabilita1·e a blocului de locuinţ1:! sunt următoarele: 

I. Măs.uri de creştere a eficien!;ei energetice; 

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 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 lucr~1ri de 

reparaţii şi igienizan'! a casei scării. 

De aseme11ea, pentru adaptar1:~a clădirii pentru a•ccesul 

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

pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea nee1xistând în momentul de faţă. 

Se vor monta balustrade de protecţi•e la nivelul terasei. 

Tâmplaria logiilor/ balcoanelor va fi prevăzută cu grik! de 

ventilare cu jaluzele reglabile. Ferestrele camerelor vor fi prevăZ'.Jte cu 

grile higroreglabile. 

la nivelul t1:1rnsei 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 

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

lei, din care: 

(C+M) = lei 

1.2. eşalonarea (C+M fără . 869.085,78 lei 

C+M (lei, fără TVA) 

Anul 1 869.085,78 



I Anul 2 I l 
1.3. durata de r1'!alizare: 3 luni - 60 zile lucrătoare 

1.4. capacităţi (1n unităţi fizice şi valorice); Ac= 598,11 mp, Ad= 

2.531,0lmp 

lntocmit, 

arh. Clara Cot~rqs 


